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ความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร ที่มีผลต่อขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงาน
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ผลการวิจัย พบว่าระดับความเข้าใจและการยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงขีด
ความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ในระดับสูง จากการศึกษายัง
พบว่าความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการให้บริการ 
แต่กลับมีความสัมพันธ์กับการยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรม และยังพบว่าการยอมรับต่อ
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Understanding and Acceptance of Passenger's Cultural Diversity 
Affecting on Flight Attendant's Service Competency 

Author   Mr. Thanapol Inprasertkul 
Degree   Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year   2014 
 

  

 This study aims to study understanding and accepting the passenger’s cultural 
diversity and their effect on flight attendant’s service competency. Besides, it also 
studies the personal factors influencing on understanding and accepting the cultural 
diversity of passengers. This study focused on 3 areas of an accepting factor which 
were ability to communication, customer's service demand and customer's personality. 
Data were collected from 374 flight attendants who work for Thai Airways International 
PCL by using questionnaires and were processed by statistical program through 
descriptive statistics. In addition, inferential statistics of independent and dependent 
variations, t-test, F-Test (One-Way ANOVA) and Pearson Correlation's Coefficient, were 
utilized to compare the results of hypothesis test.  

Results of the study revealed that the flight attendants have high level of 
understanding and accepting cultural diversity of passenger as well as their service 
performance coping with such diversity. However, the understanding factor is not 
correlated with flight attendant's service competency but correlated with their 
acceptance toward cultural diversity of passengers. Moreover, the acceptance on 
customer's service command is positively correlated with the service competency at 
highest level. The study also found that flight attendants having different age and 
position, have different level of understanding toward passenger's cultural diversity 
significantly.  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มี

พัฒนาการและความก๎าวหน๎า สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของการขนสํง
ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอีก โดยที่มีธุรกิจสายการบิน (Airline Business) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจด๎านการขนสํงทางอากาศ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้งใน
ปัจจุบัน ธุรกิจสายการบินยังเป็นธุรกิจภาคการขนสํงที่มีบทบาทและได๎รับความนิยมสูงจาก
ผู๎บริโภค เนื่องมาจากเป็นการขนสํงที่มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัยกวํา เมื่อ
เทียบกับรูปแบบการขนสํงอ่ืนๆ นอกจากนี้การขนสํงทางอากาศยังมีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว (ยศ เลาหศิลป์
สมจิตร:์ 2553) ที่ท ารายไดใ๎ห๎ประเทศเป็นอับดับหน่ึงอีกด๎วย 

 

 
 

ภาพที ่1.1  สถิติการขนสํงทางอากาศ ทําอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 
แหล่งที่มา:  บริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), 2555. 
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 จากภาพที่ 1.1 จะเห็นได๎วํา ธุรกิจขนสํงทางอากาศ มีอุปสงค์ (demand) ด๎านความ
ต๎องการในการเดินทางด๎วยการขนสํงทางอากาศนั้นเพิ่มขึ้นและมีแนวโน๎มเจริญเติบโตได๎อยําง
ตํอเนื่อง เห็นได๎จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู๎โดยสารในระยะเวลา  10 ปีที่ผํานมา ถึงแม๎จ านวน
ผู๎โดยสารจะลดลงในปี 2552 และ 2553 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความไมํสงบทางการเมือง
ภายในประเทศก็ตาม  โดยที่อุปสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายปัจจัย เชํน ปัจจัยด๎านการเปิดเสรี
ด๎านการบิน หรือการเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการสร๎างอุปทาน (supply) 
ด๎านการขนสํงทางอากาศให๎เพียงพอและสามารถรองรับความต๎องการทั้งในด๎านการเดินทางและ
การขนสํงสินค๎า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง ทั้งยังเป็นประโยชนตํ์อภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวอีก
ด๎วย  

จากการเติบโตของธุรกิจการบินที่เพิ่มขึ้น  จึงท าให๎การแขํงขันของอุตสาหกรรมการบิน มี
ความรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีจ านวนคํูแขํงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายการบินต๎นทุนต่ าที่มีความนิยม
จากผู๎บริโภคสูงและสามารถเพิ่มสํวนแบํงตลาดได๎อยํางรวดเร็ว  การเพิ่มก าลังการให๎บริการของ
สายการบินอ่ืน  ลูกค๎ามีข๎อมูลขําวสารมากขึ้น ข๎อจ ากัดของผู๎ป้อนปัจจัยการผลิต เชํน สนามบิน 
ผู๎ผลิตเครื่องบิน เป็นต๎น สํวนปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่สํงผลกระทบท าให๎ธุรกิจสายการบินมีการ
แขํงขันที่สูง อาทิเชํน ความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก วิกฤติเศรษฐกิจโลก เป็นต๎น ปัจจัย
เหลํานี้ท าให๎ธุรกิจสายการบินต๎องเลือกระหวํางการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันในด๎านราคา
หรือคุณภาพบริการเพื่อสร๎างมูลคํา เพื่อท าให๎ธุรกิจตนเองนั้นด ารงอยูํและด าเนินตํอไปได๎อยําง
มั่นคง  

โครงสร๎างการแขํงขันของสายการบินในประเทศไทย แบํงเป็นสองกลุํม คือ สายการบิน
ต๎นทุนต่ า (Low Cost/Price  Airline) กับสายการบินให๎บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service 
Airline)  การเติบโตของสายการบินต๎นทุนต่ าท าให๎สายการบินกลุํมหลังต๎องรักษาและเพิ่มความ
แตกตํางด๎านคุณภาพการให๎บริการผํานองค์ประกอบตําง รวมถึงขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการและให๎บริการของบุคลากร เห็นได๎จากสภาวะการแขํงขันของอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศและระหวํางประเทศในระยะเวลา 10 ปีที่ผํานมา มีความรุนแรงอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะ
การเข๎ามาแยํงสํวนแบํงทางการตลาด (Market Share) ของสายการบินต๎นทุนต่ า ที่มีอัตราการ
เติบโตอยํางตํอเนื่อง จากสถิติสํวนแบํงทางการตลาดของสายการบินที่ด าเนินการในประเทศไทย
ในชํวงปี 2545-2550 พบวํา สํวนแบํงทางการตลาดของสายการบินต๎นทุนต่ าทั้งเที่ยวบินใน
ประเทศและระหวํางประเทศ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องในชํวง 5 ปี โดยที่ตัวเลขสํวน
แบํงทางการตลาดส าหรับผู๎โดยสารระหวํางประเทศของสายการบินต๎นทุนต่ า เพิ่มขึ้นจาก 1.6% .
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ในปี 2545 เป็น 9.3% .ในปี 2550 ขณะที่ สายการบินไทย มีสํวนแบํงทางการตลาดลดลงจาก 
44.7% ในปี 2545เป็น 39.8% ในปี 2550  
 ส าหรับในปี 2555 พบวําสายการบินอ่ืนที่ไมํใชํสายการบินต๎นทุนต่ าเข๎ามาแยํงสํวนแบํง
ทางการตลาดผู๎โดยสารระหวํางประเทศได๎มากขึ้น โดยที่เพิ่มจาก 50.9% ในปี 2550 เป็น 60.4% 
ในปี 2555 สํงผลให๎สํวนแบํงทางการตลาดของสายการบินไทย และสายการบินต๎นทุนต่ า เหลือ
เพียง 32.5% และ 7.2% ตามล าดับ อันเป็นผลมาจากนโยบายการเปิดเสรีทางด๎านการบินนั่นเอง 
จากสถิติข๎างต๎น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจสายการบินหลักที่
มีฐานการบินในประเทศไทยและให๎บริการเที่ยวบินแบบประจ าและการบริการแบบเต็มรูปแบบ 
(full service) อีกทั้งมีสํวนแบํงทางการตลาดมากที่สุดในอดีต แตํในปัจจุบันพบวํามีสํวนแบํงทาง
การตลาดที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งอัตราการเติบโตของยอกขายและก าไรของบริษัทมีอัตราที่
ลดลงและด๎วยกวําคํูแขํงอีกด๎วย  (การแขํงขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศและระหวําง
ประเทศ ปี 2545-2550 รายงานแนวทางการพัฒนาการขนสํงทางอากาศสูํการพัฒนาประเทศ
อยํางยั่งยืน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ด าเนิน
กิจการในด๎านการบินพาณิชย์ในประเทศและระหวํางประเทศ และมีฐานะเป็นสายการบินแหํงชาติ 
มีหน๎าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการด ารงรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด๎านการบิน รํวมสํงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และแสวงหาเพิ่มพูนรายได๎ให๎กับประเทศ อีกทั้งมุํงเผยแพรํ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของประเทศไทยสูํสายตาชาวโลก ความส าเร็จ
ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นั้น เห็นได๎จากการได๎รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จาก
สถาบันตํางๆ เรื่อยมา ตลอดเวลากวํา 52 ปี อยํางไรก็ตาม ทํามกลางภาวะการแขํงขันที่สูงใน
ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ าเป็นที่จะต๎องสร๎างกลยุทธ์เพื่อที่ให๎ลูกค๎าเลือกสาย
การบินตนเองเป็นอับดับแรก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่วํา "เป็นสายการบินที่ลูกค๎าเลือกเป็นอับดับ
แรก ให๎บริการดีเลิศด๎วยเสนํห์ไทย : The First Choice Carrier with Touches of Thai.” 

ธุรกิจสายการบิน ถือเป็นธุรกิจบริการหนึ่งที่ต๎องให๎บริการอยํางมืออาชีพและเอาใจใสํเป็น
พิเศษผํานการฝึกฝนและเรียนรู๎งานจนได๎มาตรฐาน การจัดการกับมนุษย์หรือพนักงานที่ให๎บริการ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจบริการเพื่อน าไปสูํความส าเร็จ อยํางไรก็ตามการจัดการกับมนุษย์ถือ
เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากมนุษย์มีความคิดและอารมณ์เป็นของตนเอง ที่ไมํสามารถควบคุมหรือ
ปรุงแตํงได๎งําย ชาญโชติ ชมพูนุท (2548) กลําววํา มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี คําที่สุดและ
เปรียบเสมือนหัวใจของธุรกิจบริการ แตํในวงจรของธุรกิจมักให๎ความส าคัญกับการลงทุนที่วัตถุ
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มากกวําทรัพยากรมนุษย์ จึงท าให๎ธุรกิจการบริการในประเทศไมํมีคุณภาพ  อีกทั้งการให๎บริการ
เป็นสิ่งที่จับต๎องไมํได๎ (Intangible) คุณคําและผลของการบริการ จึงขึ้นอยูํกับความพอใจของ
ลูกค๎า ลูกค๎าแตํละรายก็มีความต๎องการที่แตกตํางกัน การที่จะก าหนดทิศทางการบริการเพื่อให๎
ลูกค๎าทุกคนพอใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งความพอใจนั้นจะสํงผลตํอธุรกิจบริการโดยตรง วําลูกค๎า
นั้นจะกลับมาใช๎บริการหรือซื้อสินค๎าด๎านบริการอีกหรือไมํ  

ส าหรับธุรกิจบริการนั้น สินค๎าที่ส าคัญคือ การบริการ (Customer Service) ซึ่งคุณภาพ
ของการให๎บริการในธุรกิจบริการนั้นขึ้นอยูํกับตัวของบุคลากรผู๎ให๎บริการ จึงถือได๎วําคุณภาพการ
บริการจะเกิดขึ้นได๎ จะต๎องเกิดจากความต้ังใจและความมุํงมั่นในการบริการลูกค๎าของผู๎ให๎บริการ 
(ศิริพร วิษณุมหิหาชัย, 2551) พนักงานสํวนหน๎า (Front Line Staff) จึงเป็นผู๎มีหน๎าที่โดยตรงใน
การสํงมอบบริการให๎กับลูกค๎าและเป็นบุคคลที่ส าคัญมากในธุรกิจบริการ เนื่องจากพนักงานสํวน
หน๎า เป็นจุดแรกที่ลูกค๎าต๎องมีปฏิสัมพันธ์กํอนแผนกอ่ืนๆ และสามารถสร๎างความประทับใจครั้ง
แรกให๎เกิดขึ้นกับลูกค๎าได๎ (ชุติมา จักรจรัส, 2553) ส าหรับธุรกิจสายการบิน พนักงานสํวนหน๎าหลัก
ที่ส าคัญ คือ พนักงานต๎อนรับภาคพื้น (Ground Staff) และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน (Flight  
Attendant) โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ
บริษัท เป็นผู๎ที่มีความใกล๎ชิดกับผู๎โดยสาร และมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของลูกค๎าที่มาใช๎บริการ
โดยตรง ซึ่งความพึงพอใจสํงผลตํอการพิจารณาการกลับมาใช๎บริการซ้ าอีกในอนาคต นอกจากนี้
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ยังท าหน๎าที่เสมือนนักการตลาดที่สามารถสํงผํานความนําเชื่อถือ
และความเชื่อมั่น ท าให๎ตราสินค๎าเป็นที่ปรากฏเดํนชัด และยังท าหน๎าที่เสมือนแผํนโฆษณา
เคลื่อนที่สํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินอีกด๎วย ทั้งนี้ถ๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินท า
หน๎าที่ได๎ดีแล๎ว ยํอมสํงผลดีตํอธุรกิจ แตํหากวําท าหน๎าที่ได๎แยํแล๎วนั้นยํอมสร๎างความเสียหายตํอ
ธุรกิจเป็นอยํางมากเชํนกัน  ตัวอยําง บทบาทหน๎าที่ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ของ บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ก าหนดไว๎เป็นมาตรฐาน ตาม In-flight Service Operation 
Procedure: ISOP ใจความส าคัญวํา "จงกระท าทุกอยํางที่สามารถท าได๎ เพื่อที่จะมั่นใจได๎วํา 
ผู๎โดยสารเดินออกจากเครื่องบินไปด๎วยความพึงพอใจและประทับใจจากการบริการบนเครื่องบิน “ 
Do everything possible to ensure that our passenger leave the aircraft satisfied with in-
flight service. ” 

อาจกลําวได๎วําชํองทางในการสร๎างคุณคําของการให๎บริการที่ส าคัญมากของสายการบิน 
(Moment of Truth) คือ การสร๎างความประทับใจในขณะเดินทางบนเครื่องบินโดยพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน (พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ, 2554) อยํางไรก็ตาม เนื่องจากลูกค๎าผู๎โดยสารตําง
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กลุํมยํอมมีวัฒนธรรมที่ตํางกันจึงมีความคาดหวังตํอการรับบริการตํางกัน ดังนั้นการที่พนักงาน
ต๎อนรับจะสามารถสํงมอบคุณคําและความประทับใจให๎กับผู๎โดยสารได๎อยํางเต็มที่ต๎องเริ่มจาก
การเข๎าใจวัฒนธรรมของผู๎โดยสารแตํละกลุํมอยํางถูกต๎อง การเข๎าใจความคาดหวังและความ
ต๎องการ ตลอดจนรูปแบบการตอบสนองความต๎องการและการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
ผู๎โดยสารที่มีวัฒนธรรมตํางกันเหลํานั้น หากพนักงานต๎อนรับสามารถเข๎าใจและปฏิบัติในด๎านข๎าง
ต๎นได๎ ก็จะสํงผลให๎ลูกค๎าได๎รับคุณคําจากการบริการที่ดีขึ้นและสายการบินมีขีดความสามารถใน
การแขํงขันมากขึ้น ดังนั้น สายการบินที่มีเน๎นสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันด๎วยคุณคํา จึงควร
ศึกษาถึงระดับความเข๎าใจและขีดความสามารถในด๎านดังกลําวของพนักงาน เพื่อน าไปใช๎เป็น
แนวทางทางการสร๎างความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร  อัน
สํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 

จากเหตุผลข๎างต๎น จึงสรุปได๎วําขีดความสามารถในการให๎บริการหรือสํงมอบคุณคํา
บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินสิ่งที่มีความส าคัญตํอขีดความสามารถในการแขํงขันและ
ผลประกอบการของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นอยํางยิ่ง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัย
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัทมีความเข๎าใจตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมของลูกค๎าผู๎ใช๎บริการในระดับใด มีการยอมรับและตระหนักตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมดังกลําวมากน๎อยเพียงไร และมีขีดความสามารถในการให๎บริการบนความตํางทาง
วัฒนธรรมในระดับใด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยในประเด็นข๎างต๎น และวิเคราะห์
ถึงปัจจัยที่มีผลตํอขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการบนความ
ตํางทางวัฒนธรรม ซึ่งผลการวิจัยข๎างต๎นจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎บริหารสายการบินในการน าไปใช๎
ประกอบการวางแผนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการสร๎างคุณคําบริการให๎กับผู๎ใช๎บริการซึ่งมี
ความแตกตํางทางวัฒนธรรม 

 
1.2  วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด๎านความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน โดยประกอบด๎วยวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
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1.2.1  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม 

1.2.2  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม 

1.2.3  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

1.2.4  เพื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีตํอความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 

1.2.5  เพื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีตํอการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
 
1.3  ค าถามงานวิจัย 
 

1.3.1  ความเข๎าใจของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความ
แตกตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับใด 

1.3.2  การยอมรับของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความ
แตกตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับใด 

1.3.3  ขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมี
ความแตกตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับใด 

1.3.4  ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันหรือไมํ 

1.3.5  การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันหรือไมํ 

1.3.6  ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีความสัมพันธ์กันหรือไมํ 

1.3.7  ปัจจัยสํวนบุคคลใดของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีผลตํอความเข๎าใจความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
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1.3.8  ปัจจัยสํวนบุคคลใดของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีผลตํอการยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ฝ่ายฝึกอบรบของสายการบินสามารถน าผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหวํางความ
เข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม ไปใช๎ในการออกแบบชุดเพื่อการ
ฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริการให๎กับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

1.4.2  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช๎ผลการศึกษา ปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีตํอระหวํางความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ ไปใช๎
ประกอบคัดเลือกพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

1.4.3 ฝ่ายปฏิบัติการการบริการต๎อนรับบนเครื่องบินสามารถน าผลการศึกษา ขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม ไปใช๎ในการเสริมสร๎างขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน 

1.4.4  สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสามารถน าผลการศึกษา 
ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มีผลตํอขีดความสามารถ
ในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ไปใช๎ในการออกแบบหลักสูตรหรือประกอบเป็น
สํวนหนึ่งในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการบริการ 

1.4.5  ผู๎ประกอบการธุรกิจบริการ สามารถน าผลการศึกษาเรื่อง ความเข๎าใจและการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารที่มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ไปประยุกต์ใช๎กับธุรกิจของตน 

1.4.6  เครื่องมือที่ใช๎ประเมินความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสารที่มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน น าไป
เผยแพรํในทางวิชาการ (Academic Contribution) โดยผลการศึกษาที่ได๎เปรียบเสมือนองค์ความรู๎ 
(Knowledge Base/Wisdom) ที่สามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการศึกษาแนวทางการสร๎างความ
เข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการบินและ
บริการอ่ืนๆไดตํ๎อไป 
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1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการศึกษาเรื่อง ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ท่ี
มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ผู๎ศึกษาได๎ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาไว๎ดังนี้ 

1.5.1  ขอบเขตของเนื้อหา 
ศึกษาถึงปัจจัยด๎านความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมที่มีผลตํอขีด

ความสามารถในการบริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน โดยมุํงเน๎นที่ตัวแปร ดังนี้ 
ตัวแปรต๎น คือ ปัจจัยสํวนบุคคล ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม การยอมรับตํอ

ความตํางทางวัฒนธรรม 
ตัวแปรตาม คือ ขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า 
1.5.2  ขอบเขตประชากร 
ประชากรส าหรับงานวิจัยนี้ คือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน)  จ านวน 5830 คน (30 กันยายน 2556) 
1.5.3  ขอบเขตของเวลา 
ท าการศึกษาต้ังแตํ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
1.6  ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 

1.6.1  ข๎อจ ากัดของการศึกษาด๎านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุํงให๎ความส าคัญกับการศึกษาความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารใน

ภาพรวม โดยไมํได๎เน๎นแยกการศึกษาความตํางทางวัฒนธรรมออกเป็นรายชาติ เนื่องจากพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินกลุํมตัวอยําง ต๎องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเที่ยวบินตลอดเวลา จึงไมํสามารถ
แบํงแยกพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินออกเป็นกลุํมตามกลุํมวัฒนธรรมของลูกค๎าที่ให๎บริการได๎  

1.6.2  ข๎อจ ากัดของการศึกษาด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
การศึกษาครั้งนี้ ไมํสามารถสุํมตัวอยํางจากพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินตามโครงสร๎าง

พนักงานขององค์กรได๎ เนื่องจากไมํมีโอกาสที่จะได๎พบพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัทได๎
ครบทุกคน 

 



 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มี
ผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

- แนวคิดเกี่ยวกับความตํางทางวัฒนธรรม 

- แนวคิดเกี่ยวกับความเข๎าใจ 
- แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 

- พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

- ขีดความสามารถในการให๎บริการ 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความต่างทางวัฒนธรรม 
  

2.1.1  ความหมายของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม (Culture) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ Cultura ซึ่งแตกมา จากค าวํา 
Colere หมายถึง การเพาะปลูกและบ ารุงให๎เจริญงอกงาม (cultivate) โดยทั่วไปแล๎วการใช๎ค านี้
สะท๎อนถึงวิถีชีวิตของผู๎คนและโครงสร๎างทางสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการประพฤติ ปฏิบัติที่ส าคัญ 
วัฒนธรรมได๎รับการเข๎าใจวําเป็นเสมือนระบบของสัญลักษณ์และความหมายที่มนุษย์สร๎างขึ้นซึ่งมี
ความ แตกตํางกันตามลักษณะของแตํละพื้นที่ ความแตกตํางกันของ การให๎ความหมายของค าวํา
วัฒนธรรมขึ้นอยูํกับการใช๎ แนวคิด และทฤษฎีที่แตกตํางกัน รวมไปถึง เกณฑ์ในการประเมินการ
ประพฤติ การปฏิบัติที่แตกตํางกัน  
 กระทรวงวัฒนธรรม (2552) ได๎จ ากัดความของค าวํา "วัฒนธรรม" ไว๎วํา คือ แบบแผนของ
การประพฤติ ปฏิบัติของผู๎คนในสังคมที่ได๎รับการ สั่งสม จากรุํนตํอรุํน ซึ่งแสดงออกในรูปของ
สัญลักษณ์ที่บํงบอกถึงความคิด สติปัญญา รวมทั้งระบบคุณธรรม  ซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกอาจ
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อยูํในรูปแบบที่จับต๎องได๎ เชํน ภาษา การแตํงกาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริยาทําทาง และรูปแบบที่จับ
ต๎องไมํได๎ เชํน ความคิด ความเชื่อ คํานิยม อยํางไรก็ตาม สัญลักษณ์ทั้งที่จับต๎องได๎และจับต๎อง
ไมํได๎ มีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิด เนื่องจากสิ่งที่จับต๎องได๎มักมีความหมายหรือระบบคุณคําอยูํ
เบื้องหลัง  ซึ่งวัฒนธรรมนั้นจะถูกแสดงออกให๎เห็นในหลายรูปแบบ เชํน ดนตรี วรรณกรรม การ
วาดภาพ การแกะสลัก การแสดงละคร ภาพยนตร์ รวมถึงลักษณะการใช๎ชีวิตของผู๎คน ซึ่งมีบาง
กลุํมระบุวัฒนธรรมในความหมายของการบริโภค และสินค๎าที่บริโภค แตํ นักมานุษยวิทยาเชื่อ 
วัฒนธรรม ไมํได๎สะท๎อนถึงสินค๎าในการบริโภคเทํานั้น แตํเป็นกระบวนการในการผลิตสินค๎าและให๎
ความหมายตํอตัวสินค๎า รวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่สะท๎อนวิถีแหํงการปฏิบัติที่ผูกตัวสินค๎า
กับกระบวนการเข๎าด๎วยกัน จึงอาจกลําวได๎วํา วัฒนธรรม นั้นจึงอาจรวมถึง ศิลปะ วิทยศาสตร์และ
ระบบคุณธรรมและวัฒนธรรม นอกจากนี้วัฒนธรรมยังบํงบอกถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา
ของการด ารงอยูํที่สอดคล๎องกับความคิด ความเชื่อ ของคนในสังคมที่แตกตํางกัน ตามเชื้อชาติ สี
ผิว เผําพันธุ์ หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ การพิจารณาความแตกตํางทางวัฒนธรรมอาจพิจารณา
ได๎จากสถานะทางเศรษฐกิจ การด ารงชีวิต เชื้อชาติ สถานที่เกิด และความรู๎สึกเป็นสมาชิกกลุํม  
 วัฒนธรรม อาจหมายถึง แบบแผนหรือเครื่องก าหนดวิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยูํของ
คนในแตํละสังคม ที่บํงบอกถึงความเจริญงอกงามและความเสื่อม ตลอดจนวิวัฒนาการความ
เป็นมาและการด ารงอยูํของสังคมนั้น (จันทิรา ธนสงวนวงศ์, 2554) ท าให๎ วัฒนธรรมท าหน๎าที่
เสมือนเครื่องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติอีกด๎วย และเนื่องจากความหมายของค าวํา
วัฒนธรรมนั้น มีความแตกตํางกันไปตามกรอบแนวคิดของสาขาที่นักวิชาการในแตํละสาขามอง
จากมุมมองของศาสตร์ตน แตํอาจกลําวโดยสรุปได๎วํา วัฒนธรรม เป็นความหมายที่คนในสังคม
เดียวกันมีรํวมกัน เชํน คํานิยม จริยธรรมของคนในสังคม การเลือกใช๎ยานพาหนะ เครื่องแตํงกาย 
อาหาร งานศิลปะ ซึ่งรวมไปถึงประเพณี พิธีกรรมและบรรทัดฐาน อันเป็นตัวชํวยในการก าหนด
พฤติกรรมของคนในสังคมให๎ด ารงชีวิตอยูํรํวมกัน ด๎วยความสามัคคีและสันติสุขนั่นเอง (อริชัย 
อรรคอุดม, 2554) ด๎วยเหตุนี้ วัฒนธรรมจึงเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญตํอการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค เนื่องจากตัวแปรด๎านวัฒนธรรมจะท าให๎สามารถเข๎าใจพฤติกรรมของผู๎บริโภคได๎ อันเป็น
ผลมาจากการที่ผู๎บริโภคหรือลูกค๎าในสังคมนั้นๆตํางก็มองและรับรู๎ผํานมุมมองวัฒนธรรมของตน  
 Bourdieu (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552) ได๎ให๎ความเห็นวํา วัฒนธรรม สามารถปรากฏให๎
เห็นได๎ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1)  สิ่งที่ฝังอยูํในตัวคนหรือกลุํมคน ได๎แกํ ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่ม 
ความ เชื่อถือ ฯลฯ 
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2)  สิ่งที่มีรูปลักษณ์และตัวตน ได๎แกํ หนังสือ ภาพวาด เครื่องมือ เครื่องดนตรี 
สิ่งกํอสร๎าง และอุปกรณ์ตําง ๆ รวมถึงสถานที่มรดกโลก  

3)  ความเป็นสถาบันได๎แกํ กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลาย ๆ คนเห็นรํวมกัน 
อาทิ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต๎น  

 
จากความหมายของผู๎ท่ีกลําวไว๎ในข๎างต๎น อาจสรุปได๎วํา วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร๎าง

ขึ้น และมีลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในแตํละสังคมท๎องถิ่นเฉพาะ โดยลักษณะการด าเนินชีวิต
นั้นแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ความกลมเกลียว ความก๎าวหน๎า
คนสํวนใหญํยอมรับวําเป็นสิ่งดีงาม โดยสร๎างเป็นกฎเกณฑ์แบบแผนเพื่อน าไปปฏิบัติให๎เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกัน จึงถือเป็นมรดกแหํงสังคม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได๎รับมาจากบรรพ
บุรุษและถํายทอดไปสูํคนรุํนหลังจนกลายเป็นวิถีของสังคมไป 

 
2.1.2  ประเภทของวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม (2552) ได๎แบํงประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1.2.1 วัฒนธรรมที่สัมผัสได๎ (tangible culture) หรือ วัฒนธรรมวัตถุ (Material 
Culture) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งสร๎างที่มนุษย์ คิดค๎นขึ้น เชํน อาคารบ๎านเรือน เสื้อผ๎า
เครื่องประดับตกแตํง 

2.1.2.2 วัฒนธรรมที่สัมผัสไมํได๎ (intangible culture) หรือวัฒนธรรมที่ไมํใชํวัตถุ 
(Nonmaterial culture) หมายถึง แบบแผนในการด าเนินชีวิต ในการประพฤติปฏิบัติ ที่เกิดจาก
ความเชื่อ และแสดงออกมาในรูปของการกระท า เชํน การใช๎ภาษา จารีตประเพณี ศีลธรรมตํางๆ  

กระทรวงวัฒนธรรม (2552) ยังได๎แบํงประเภทของวัฒนธรรมอยํางละเอียด ออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

1)  วัฒนธรรมทางแนวคิด (Ideas – thinking) หมายถึง วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข๎องกับความคิดเห็น ความเชื่อ หรือความรู๎สึกนึกคิด ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็ได๎ 

2)  วัฒนธรรมทางบรรทัดฐาน (Norms – doing) หมายถึง ระเบียบแบบ
แผนหรือประเพณีที่บุคคลในสังคมยึดถือหรือกฎหมายที่ใช๎ปฏิบัติรํวมกัน ได๎แกํ วิถีชาวบ๎าน 
(Folkways) จารีต (Mores) และกฎหมาย (Laws) 

3)  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material – having) หมายถึง วัตถุสิ่งของตํางๆ 
ที่มนุษย์สร๎างขึ้น เพื่อน ามาใช๎ในสังคม เชํน เสื้อผ๎า อาหาร ยา ที่อยูํอาศัย เป็นต๎น 
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Monga and John (2007, อ๎างถึงในอริชัย อรรคอุดม, 2554) แบํงประเภทวัฒนธรรม
ออกเป็น 2 กลุํม คือ วัฒนธรรมตะวันออก และวัฒนธรรมตะวันตก 

1. วัฒนธรรมตะวันออก 
 คนตะวันออกมีความคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) โดยที่คนมีการให๎

ความเคารพผู๎ที่สูงวัยกวํา บิดามารา บรรพบุรุษ การให๎ความส าคัญกับครอบครัว มีจิตส านึกของ
ความละอายและข๎อบังคับ ไมํแสดงทําทีความคิดเห็นที่ชัดเจน มีความอ๎อมค๎อม และการเคารพใน
ประเพณี มีการแบํงแยกระหวํางพวกเขาพวกเรา ความภักดีตํอกลุํมของตน เป็นต๎น 

2. วัฒนธรรมตะวันตก 
คนตะวันตกมีความคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะ (Analytic Thinking) โดยมี

ลักษณะที่ยอมรับความแตกตํางทางอ านาจ คือ ในประเทศที่มีการยอมรับความแตกตํางทาง
อ านาจต่ า จะให๎คุณคํากับอิสระทางความคิดของบุคคลมากกวําในประเทศที่มีการยอมรับความ
แตกตํางทางอ านาจสูง หรือให๎คุณคํากับการเชื่อฟัง ปฏิบัติตาม ให๎ความรํวมมือและเคารพใน
อ านาจ มีการหลีกเลี่ยงความไมํแนํนอน มีความเป็นปัจเจกบุคคล การให๎คุณคํากับวัตถุและ
ความสามารถในการหาเงิน เป็นต๎น 

จึงอาจกลําวได๎วํา สามารถแบํงกลุํมวัฒนธรรมที่มีความแตกตํางกันมากที่สุด  ออกเป็น 2 
กลุํม คือ วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก อยํางไรตามในแตํวัฒนธรรมมีก็ความ
หลากหลายภายในวัฒนธรรมนั้นหรือมีวัฒนธรรมยํอยซํอนอยูํ ทั้งนี้ในการศึกษาเรื่องความตํางทาง
วัฒนธรรม จึงควรศึกษาถึงวัฒนธรรมยํอย หรือพฤติกรรมที่แตกตํางกันในแตํละภูมิภาค 

 
2.1.3  สาเหตุของการเกิดวัฒนธรรม 

 งามพิศ สัตย์สงวน (2543, อ๎างถึงในกระทรวงวัฒนธรรม, 2552) อธิบายถึงสาเหตุของการ
เกิดขึ้นของวัฒนธรรม วํามาจากความต๎องการของมนุษย์ 3 ประการ คือ 

2.1.3.1  ความต๎องการที่จะได๎รับการตอบสนองทางชีววิทยา (Biological 
Needs) ซึ่งคือ ความต๎องการขั้นพื้นฐาน 

2.1.3.2  ความต๎องการทางสังคม (Social Needs) ที่เป็นผลมาจากการจัด
ระเบียบทางสังคม (Social Organization) 

2.1.3.3  ความต๎องการทางจิตใจ (Psychological Needs) ซึ่งคือ ระบบความเชื่อ 
 
จากที่กลําวมาข๎างต๎น อาจสรุปได๎วํา วัฒนธรรม นั้นเกิดมาจากความต๎องการของมนุษย์ที่

เพิ่มมากขึ้น จากความต๎องการพื้นฐาน ไปสูํความต๎องการทางวัตถุและจิตใจ ภายใต๎บรรทัดฐาน
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ทางสังคมผํานกลไกการควบคุมที่เรียกวํา Social Sanction และเมื่อความต๎องการมีเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จนสูํระดับเสถียรภาพแล๎วนั้น จะกํอให๎เกิดสถาบันทางสังคมภายใต๎โครงสร๎างของสังคม 
โดยมีกลไกทางกฎหมาย เป็นตัวควบคุมสถาบันและโครงสร๎างทางสังคมนั่นเอง 

 
2.1.4  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Variability) 

 Hofstede ได๎คิดทฤษฎี Cross Cultural Dimension หรือ ทฤษฎีมิติข๎ามวัฒนธรรม ที่เป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการข๎ามวัฒนธรรม โดย Hofstede  (2003, อ๎างถึงใน สมสุดา ศรีวัฒนา
นนท์, 2547) กลําวถึง ความแตกตํางทางวัฒนธรรมระดับชนชาตินั้นมี 5 ด๎าน ดังนี้ 

2.1.4.1  ลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance) ที่มีความสัมพันธ์ 
กับการแก๎ปัญหาความไมํเทําเทียมกันของมนุษย์ 

2.1.4.2  การหลีกเลี่ยงความไมํแนํนอน (Uncertainty Avoidance) มีความสัมพันธ์ 
กับระดับความตึงเครียดในสังคมเกี่ยวกับอนาคตที่คาดการณ์ไมํได๎ 

2.1.4.3  ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุํมนิยม (Individualism and Collectivism)  
เป็นการรวมปัจเจกบุคคลเข๎าเป็นกลุํมหรือหมูํคณะพื้นฐาน 

2.1.4.4 ความเป็นชายและความเป็นหญิง (Masculinity and Femininity) ซึ่ง
เกี่ยวกับการแบํงบทบาททางอารมณ์ของผู๎หญิงและผู๎ชาย 

2.1.4.5 การให๎ความส าคัญกับอนาคตและระยะสั้น (Long Term and Short 
Term) การเลือกที่จะใช๎ความพยายามของคนไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 Karacay-Aydin (2010) อธิบายวํา แนวคิดทางด๎านความแตกตํางทางวัฒนธรรมนั้นมี
หลากหลาย แตํแนวคิดของ Hofstede และ E. Hall ได๎รับความนิยมในน ามาใช๎ในกรณีศึกษาด๎าน
วัฒนธรรมอยํางแพรํหลาย นอกจากน้ียังสรุปวํา ความแตกตํางทางวัฒนธรรม ประกอบไปด๎วย 

1) การหลีกเลี่ยงความไมํแนํนอน (Uncertainty Avoidance) 
2) ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุํมนิยม (Individualism and Collectivism) 
3) ความเป็นชายและความเป็นหญิง (Masculinity and Femininity) 
4) การสื่อสารอิงบริบท (High-Low Context) 

 
 Wurtz (2006) อธิบายโดยอ๎างอิงจากการค๎นคว๎าทฤษฎีแนวคิดด๎านวัฒนธรรมไว๎วําความ
แตกตํางทางวัฒนธรรม นั้นประกอบไปด๎วยด๎านตํางๆ ดังนี้ 

1) ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุํมนิยม (Individualism and Collectivism) 
2) ลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance) 
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3) ความสามารถในการท างานหลายอยํางในเวลาเดียวกัน และการท างานอยําง
เดียวให๎เสร็จกํอน Polychronic and Monochromic Time Perception 

4) อัตราเรํงของการสํงสาร (Message Speed) 
5) การสื่อสารอิงบริบท (High-Low Context) 

 จากการที่นักคิดแตํละทํานได๎น าเสนอแนวคิดเรื่องความแตกตํางทางวัฒนธรรมไว๎ใน
ข๎างต๎น ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู๎ท าการวิจัยจะขอกลําวถึงเรื่อง ลักษณะความเหลื่อมล้ าทางของอ านาจ 
ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุํมนิยม และการสื่อสารอิงบริบท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะความเหลื่อมล้ าทางของอ านาจ (Power Distance) 
Hofestede (1997, อ๎างถึงใน กอบศักด์ิ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2553) กลําววํา ขอบเขตที่

สมาชิกในสังคมหรือองค์กรหนึ่งซึ่งมีอ านาจน๎อยกวําคาดหวังและยอมรับในการกระจายอ านาจที่
ไมํเทําเทียมกัน บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกตํางด๎านอ านาจที่สูง มักจะยอมรับวํา
อ านาจเป็นสํวนหนึ่งของสังคมตนเอง มากกวําบุคคลที่มาจากสังคมที่มีความแตกตํางต่ า 
ยกตัวอยําง สังคมที่มีความแตกตํางต่ า คือ กลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เดนมาร์ค สวีเดน และ
นอร์เวย์เป็นต๎น 

2. ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุํมนิยม (Individualism and Collectivism) 
Hofestede (2005, อ๎างถึงใน กอบศักด์ิ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2553) วําวัฒนธรรมแบบ

ปัจเจกบุคคลนั้น ประสงค์ที่จะท าให๎ตนเองบรรลุวัตถูประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว๎  โดยมีการ
แลกเปลี่ยนโดยสมัครใจ เคารพสิทธิสํวนบุคคล ในขณะที่  วัฒนธรรมแบบกลุํมนิยม จะให๎
ความส าคัญตํอความส าเร็จของเป้าหมายกลุํมกํอนเสมอ กลําวคือเรื่องของคนอ่ืนคือเรื่องของ
ตนเอง นั่นเอง 

3. การสื่อสารอิงบริบท (High-Low Context) 
 Hall (1976, อ๎างถึงใน พักตร์วิภา เอ้ืออมรวนิช, 2554) กลําววําบริบท (Context) น้ันเป็น

ข๎อมูลเพิ่มเติมที่จ าเป็น ในการที่จะแปลความข๎อมูลหรือสารตํางๆ จนท าให๎เกิดความเข๎าใจในสาร
นั้นๆได๎ และบริบทมีความส าคัญไมํเทํากันในแตํละวัฒนธรรม โดยที่การสื่อสารที่อิงบริบทสูง จะถือ
วําผู๎รับสารมีความเข๎าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอยํางดี โดยการพูดของผู๎สํงสารจะไมํบอกข๎อมูล
เบื้องต๎นและมีลักษณะไมํชัดเจน ในขณะที่การสื่อสารที่อิงบริบทต่ า จะให๎ความส าคัญกับตัวสาร
หรือข๎อมูลเบื้องต๎นมาก 

นอกจากน้ี Hall (1976) สรุปถึงความแตกตํางของ 2 กลุํมนี้ไว๎ ดังนี้ 
 



15 

ตารางท่ี 2.1  High –Low Context 
 

High Context Communication 

1. สุภาพ (Polite) 
2. นําเคารพ (Respectful) 
3. รวมตัวกันเป็นกลุํมด๎วยความ

เหมือนและความสามัคคี 
(Integrated by similarities 
and harmony) 

4. อ๎อมค๎อม (Not direct) 

Low Context Communication 

1. เปิดเผย (Open) 
2. จริงใจ (True) 
3. รวมตัวกันเป็นกลุํมด๎วยความ

เชื่อมั่น (Integrated by 
authenticity) 

4. ตรงไปตรงมา (Direct) 

 

High Context มอง Low Context 

1. หยาบคาย (Impolite) 
2. ไมํมีเส๎นกลางระหวํางกัน (Can’t 

read between lines) 
3. แปลก (Naive) 
4. ไมํมีวินัยในตนเอง (no self-

disciplined) 
5. สื่อสารเร็วไป (Too Fast) 

Low Context มอง High Context 

1. ปิดบังข๎อมูล (Hiding 
information) 

2. เชื่อถือไมํได๎ (Not trustable) 
3. หยิ่ง ถือตัว (Arrogant) 
4. เป็นทางการเกินไป (Too 

formal) 
5. เชื่องช๎า (Too Slow) 

 
      จากแนวคิดข๎างต๎นท าให๎เห็นวําวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียเป็นแบบปัจเจกกลุํมนิยม 
(Collectivism) มีการสื่อสารที่อิงบริบทสูง (High Context) และมีลักษณะเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 
ในทางตรงกันข๎ามวัฒนธรรมของชาติตะวันตกกลับมีลักษณะที่เป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) 
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มีการสื่อสารที่อิงบริบทต่ า และมีลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า จึงสรุปได๎วํา
ประเทศไทยหรือคนไทยก็ถูกจัดอยูํในกลุํมแรก ดังภาพท่ี 1.1 และ 1.2 ด๎านลําง 

 

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวําง Individualism and Power Distance 
แหล่งที่มา: Hofestede (1997,อ๎างถึงใน กอบศักด์ิ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2553). 
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ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวําง Individualism and Power Distance 
แหล่งที่มา: Hofestede (1997, อ๎างถึงใน กอบศักด์ิ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2553). 
 

2.1.5  การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Management) 
ผลิน ภูํจรูญ (2542) ได๎รวบรวมแนวความคิดจากนักวิชาการในด๎านการจัดการระหวําง

ประเทศ และสามารถสรุปได๎วํานักทฤษฏีจะท าการศึกษาถึงปัจจัยส าคัญ 4 ด๎าน ของการจัดการ
ข๎ามวัฒนธรรม โดยนักทฤษฎีแตํละคนจะเน๎นการศึกษาไปที่ปัจจัยใดหนึ่งเป็นหลัก ปัจจัยดังกลําว
ประกอบด๎วย 

ปัจจัยที่ 1  การศึกษาถึงความต่ืนตัว/ความตระหนัก (Awareness) ในสํวนวัฒนธรรมที่
แตกตํางกัน (Cultural Differences) โดยท าศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตํอการจัดการ โดยการศึกษาพบวํา ความแตกตํางทางวัฒนธรรมนั้นมีสาเหตุมาจาก
ภาษา คํานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐาน และระบบกฎหมายที่แตกตํางกัน ในแตํละ
ประเทศหรือแตํละท๎องถิ่น ซึ่งความแตกตํางนั้นสํงผลทางตรงและทางอ๎อมตํอการติดตํอสื่อสาร 
การประสานงาน และการจัดการด๎านตํางๆ อาจสรุปได๎วํา ความต่ืนตัวต๎องเน๎นให๎เกิดขึ้นในระดับ
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ตัวบุคคลและองค์กร เพื่อที่จะท าให๎ตัวเองและองค์กรพัฒนาให๎ทันกับความแตกตํางนั้น และ
จะต๎องปรับตัวได๎อยํางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วด๎วย 

นักวิชาการหลายทํานได๎แนะน าในเรื่องการอบรมกํอนรับภารกิจ (Pre-training) ให๎กับ
พนักงานหรือผู๎บริหาร ในเรื่องความแตกตํางทางวัฒนธรรม เพื่อพร๎อมที่จะปรับตัวให๎เข๎ากับ
สิ่งแวดล๎อมนั้นๆ โดยการฝึกอบรมสามารถท าได๎โดยการจ าลองสถานการณ์เป็นต๎น 

ปัจจัยที่ 2  การศึกษาในเรื่องความเข๎าใจ (Understanding) ในสํวนวัฒนธรรมที่แตกตําง
กัน (Cultural Differences) เป็นการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาและสร๎างความเข๎าใจให๎เกิดขึ้น
บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องความเข๎าใจในความรู๎สึกและความคิดของผู๎อ่ืน (Sympathy) เพื่อท าให๎
เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดบนพื้นฐานของความเข๎าใจซึ่งกันและกัน โดยที่นักวิชาการ
หลายกลุํมได๎น าแนวคิดทฤษฎีทางด๎านจิตวิทยาการบริหาร มาประยุกต์ใช๎เพื่อที่จะสร๎างความ
เข๎าใจในวัฒนธรรมที่แตกตํางกันให๎เกิดขึ้น  

นักวิชาการกลุํมหนึ่ง กลําววํา ความเข๎าใจจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งคํูมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกันบน
พื้นฐานของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเดียวกัน ซึ่งสามารถน ามาใช๎ได๎ในสํวนภาคบริการ ที่พนักงานผู๎
ให๎บริการจะต๎องเข๎าใจวัตถุประสงค์ของผู๎มาใช๎บริการ เพื่อท าให๎การบริการเกิดขึ้นอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่ 3  การศึกษาเรื่องความสามารถในการท างาน (Capability) ในสถานการณ์และ
สิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกันออกไป เนื่องจากความสามารถในการท างานของแตํละคนมีความ
แตกตํางกันในเชิงความสามารถในทางเทคนิคและวิชาการ ที่ไมํเกี่ยวกับความสามารถในการ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน การศึกษาพบวํา บุคคลที่ท างานในสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางออกไป สํงผลให๎
ความสามารถในการท างานลดลงมากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับปัจจัยทางสภาพแวดล๎อมนั้นๆ 

ปัจจัยที่ 4 การศึกษาระดับองค์การ ในเรื่องความสอดคล๎องระหวํางกันและกัน 
(Compatibility) เนื่องจากแนวโน๎มของรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่จะเป็นลักษณะของการรํวมทุน 
การจัดการข๎ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Management) ของทั้งสององค์กรจึงมีความส าคัญ 
เพราะจุดประสงค์ของการรํวมทุนอาจไมํต๎องกัน แตํจะต๎องบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้นความ
สอดคล๎องของปรัชญาการบริหาร การวางแผน การควบคุม จึงมีความส าคัญอยํางมาก 

เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554) กลําววํา แนวคิดเรื่องการจัดการข๎ามวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวคิดที่
มักปรากฏอยูํในสํวนการจัดการธุรกิจตํางประเทศ (International Business) เป็นสํวนใหญํ โดยที่
ประเด็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่อง การจัดการข๎ามวัฒนธรรม ประกอบไปด๎วย 
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1)  เพื่อสร๎างความตระหนัก (Awareness) และมองเห็นความส าคัญ (The 
Importance) ของวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน 

2)  เพื่อสร๎างความเข๎าใจในวัฒนธรรมของชาติตนเองกํอนอยํางท าใจเป็นกลาง 
(Better understanding her/his own culture) และมีการยอมรับ ถ๎าพบวําวัฒนธรรมของตนเป็น
อุปสรรคตํอการท างานแล๎วนั้น ก็ควรคํอยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนน าไปสูํการสร๎างความเข๎าใจ
ในวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ ที่มีความแตกตํางของวัฒนธรรมกับของตนเองได๎ 

3)  เพื่อสร๎างทักษะหรือความสามารถในการท างานในวัฒนธรรมที่แตกตํางกันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และท าความรํวมมือ สร๎างความสมานฉันท์ได๎อยํางดี 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น อาจสรุปได๎วํา การจัดการข๎ามวัฒนธรรม คือ การศึกษาถึงความ
ตํางทางวัฒนธรรมของคนในแตํละท๎องถิ่นหรือภูมิภาค เพื่อสร๎างความต่ืนตัว ความตระหนัก ความ
เข๎าใจและยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมนั้น เพื่อกํอให๎เกิดการสร๎างทักษะหรือความสามารถ
ในการท างานบนความตํางทางวัฒนธรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และความส าเร็จของการจัดการ
ข๎ามวัฒนธรรมนั้น จะขึ้นอยูํกับปัจจัยหลัก 2 ด๎าน คือ ปัจจัยด๎านความเข๎าใจและการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรม 

 
2.1.6  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 
วัฒนธรรมเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญตํอการศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภค เนื่องจากเป็น

สิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของผู๎บริโภค เพราะวัฒนธรรมเป็นตัวหลํอหลอมลักษณะนิสัยและความคิด
ของคน ผู๎บริโภคในสังคมนั้นๆตํางก็มองและรับรู๎ผํานมุมมองวัฒนธรรมของตน อีกทั้งวัฒนธรรมมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากแบบแผนเกําไปสูํแบบแผนใหมํอยูํเสมอ ดังนั้นตัวแปรด๎านวัฒนธรรม
จึงท าใหเ๎ราสามารถเข๎าใจพฤติกรรมของผู๎บริโภคได ๎(อริชัย อรรคอุดม, 2554) 

พฤติกรรม คือ ลักษณะหรือรูปแบบของการประพฤติและการแสดงออกตํางๆ ดังนั้น
พฤติกรรมของผู๎บริโภคหรือผู๎โดยสาร คือการประพฤติหรือปฏิบัติของผู๎โดยสารในขณะเดินทาง 
อาจเป็นค าพูด ทําทาง หรือสีหน๎า ซึ่งการแสดงออกนั้นอาจมีรากฐานมาจากปัจจัยหลายอยําง เชํน 
อุปนิสัย และประสบการณ์ แตํปัจจัยด๎านสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบมากตํอการแสดงออก
ของพฤติกรรมของผู๎โดยสาร เนื่องจากปัจจัยด๎านนี้ถูกถํายทอดมาสูํในสังคมของผู๎โดยสารมาเป็น
เวลานาน และหลํอหลอมรวมเข๎าไปในทัศนคติของกลุํมคนเหลํานั้น ทัศนคติและวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งจะเป็นตัวก าหนดรสนิยมและคํานิยมในการเดินทาง และวิถีพฤติกรรมใน
การแสดงออกขณะเดินทางอีกด๎วย (อรจนา จันทรประยูร, 2555) 
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อาจกลําวได๎วําผู๎บริโภคหรือผู๎โดยสารมีวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมผู๎บริโภคนั่นเอง โดยที่
ขณะเดินทางผู๎โดยสารอาจมีพฤติกรรมที่มาจากทั้งวัฒนธรรมขณะการเดินทาง และวัฒนธรรมของ
ชาติตนผสมผสานกันก็ได๎ 

การศึกษาความแตกตํางทางด๎านวัฒนธรรมของผู๎บริโภคหรือนักทํองเที่ยวตํางชาติ เกิดขึ้น
มากมายและเกิดจากความสนใจที่หลากหลาย เชํน การศึกษาทัศนคติตํอการเลือกรูปแบบของการ
ทํองเที่ยวและบริการ คุณภาพการบริการ ในมุมมองที่แตกตํางกันของนักทํองเที่ยวตํางชาติ 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาถึงคุณคํา การปฏิสัมพันธ์ การรับรู๎ ความพึงพอใจ ของนักทํองเที่ยวที่
เปรียบเทียบความตํางระหวํางนักทํองเที่ยวจากตํางวัฒนธรรม  ผลจากการศึกษาความแตกตําง 
ระหวํางนักทํองเที่ยวตํางชาติ คือ พฤติกรรมที่แตกตําง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม การรับรู๎ 
ทัศนคติ และคุณคําของนักทํองเที่ยว ที่มาจากสิ่งแวดล๎อมที่ตํางกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช๎
ความรู๎นี้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมนักทํองเที่ยว ในการให๎บริการและสื่อสารกับกลุํมเป้าหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.1.7  พฤติกรรมของผู้โดยสารบนเครื่องบิน 
2.1.7.1   พฤติกรรมของผู๎โดยสารเอเชียและตะวันออกกลาง หรือวัฒนธรรม

ตะวันออก ดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2  พฤติกรรมของผู๎โดยสารเอเชียและตะวันออกกลางหรือวัฒนธรรมตะวันออก 
 

คนไทย 
 

คนจนี มาเลเซีย 
ไต้หวัน ฮ่องกง 

คนญี่ปุน่ คนอนิเดีย คนอาหรับหรือ
ตะวันออกกลาง 

-ไมํคํอยน่ังอยูํกับท่ี 
ชอบเดินทักทายกัน
เหมือนกับไมํเคยพบ
กัน บางครั้งกีดขวาง 
ทางเดินคนอื่น 

-ชอบหอบข๎าวของ
ขึ้นมาบนเครื่องบิน  

-ถ๎าเดินทางคนเดียว
จะเรียบร๎อย ถ๎าหลาย
คนจะเอะอะ  

-นิยมการเป็นศักดินา
ไปไหนคนต๎องรู๎จัก
และชอบอ๎างถึงคน
ใหญํโต  

-บางอยํางไมํรู๎ท าเป็น
รู๎ อมภูมิ   

-ถ๎าขึ้นสายการบิน
ไทยจะจู๎จ้ีต๎องการ
อยํางโน๎นอยํางน้ี แตํ
ถ๎าไปสายการบินอื่น
จะเรียบร๎อยท่ีสุด  

- มีปัญหาเรื่องภาษา
การติดตํอ 

- ชอบเลํนไพํจะจับ
กลุํมเลํนไพํ 

- สํงเสียงดังชอบหยิบ
ฉวยของเป็นท่ีระลึก
ไมํวําจะเป็นช๎อน แก๎ว 
จาน สบูํ น๎าหอม 

- ใช๎ห๎องน๎าไมํเป็น
ระเบียบ ไมํใครํตรง
ตํอเวลา  

- ชอบซื้อชองเวลา
เครื่องบินจอดพัก  

- ไมํคํอยค านึงถึง
ความปลอดภัยเวลา
สาธิตหรือให๎
รัดเข็มขัด  

-กรอกแบบฟอร์มการ
เข๎าเมืองไมํเป็นและ
ไมํเข๎าใจระเบียบการ
เข๎าเมือง 

-มีปัญหาเรื่องภาษา
การติดตํอ  

-ปฏิบัติทุกอยํางตาม
ผู๎น ามีระเบียบวินัย 
สะอาด เรียบร๎อย 

-เป็นคนชาตินิยม  

-ใช๎ห๎องน๎าสะอาด 
ชอบทานเนื้อปลา 
และชอบถํายรูป 

-การทอนเงินจะขาด
หรือเกินไมํได๎ถ๎าหาก
เกินหาวําดูถูก ถ๎า
ขาดถือวําทุจริต  

- ถ๎าท าอะไรให๎พอใจ
จะโค๎งแล๎วโค๎งอีก  

 

- มีปัญหาเรื่องอาหาร
มาก เนื้อวัว เนื้อหมู
ไมํกิน จู๎จ้ีเรื่องอาหาร
มาก หาจุดความ
พอใจยากมากเพราะ
เศรษฐกิจไมํดีชีวิตดู
เหมือนไมํมีคํา 

-ขอของทุกอยํางที่
สายการบินมี  

-ชอบการยกยํอง
เพราะมักจะคิดวําคน
ไมํชอบ  

-ถ๎าปฏิบัติดีด๎วยก็จะ
ปฏิบัติดีตอบ เป็นคน
เอาใจยาก ไมํ
ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

-ใช๎ห๎องน๎าไมํระวัง 
สกปรก 

- ตระหน่ีถี่เหนียว  

 

-ไมํมีวินัย ท าอะไร
ตามใจตนเองเพราะมี
เงินมาก  

-ดื่มกินมาก มีปัญหา
เรื่องอาหาร  

- ถ๎ามีทําทีเป็น
ปฏิปักษ์จะรวนมาก 
เวลาเมามักกํอเหตุ
วิวาท 

-ชอบแจกของ
โดยเฉพาะทองและ
เงินถ๎าถูกใจ ชอบยอ 
รักสนุก เอะอะ 
โวยวาย  

-ดูผิวเผินเป็นคน
ก๎าวร๎าวแตํลึกลงไป
ใจเย็น  

- ออกนอกประเทศ
แล๎วจะดื่มเหล๎าไมํ
หยุด  

 

 
แหล่งที่มา:  อรจนา จันทรประยูร, 2555. 
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2.1.7.2  พฤติกรรมของผู๎โดยสารยุโรปและอเมริกา หรือวัฒนธรรมตะวันตก 
 
ตารางท่ี 2.3  พฤติกรรมของผู๎โดยสารยุโรปและอเมริกาหรือวัฒนธรรมตะวันตก  
 

คนองักฤษ คนฝร่ังเศส คนเยอรมนั คนอติาล ี

-ผู๎ดอีังกฤษ ถ๎าผู๎ดีจริงจะ

ประพฤติดีมาก แตํถ๎าเป็น
คนธรรมดาสามัญจะ
ต๎องการมาก และมักจะ
แสดงตนวําเป็นคนอังกฤษ
แสดงความเหนือกวําคน
เอเชีย  

-ชอบใช๎สิทธิศักดินา พวก
อังกฤษจะภูมิใจในภาษา
พูดของตนวําพูด
ภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎องตรง
แบบแผนกวําชาติอื่นๆ ถ๎า
พนักงานบนเครื่องพูด
ภาษาไมํทันจะท าขํมทันที  

 

-ชอบดื่มไวน์เป็นชีวิตจิตใจ  

-ถึงแม๎จะรู๎ภาษาอังกฤษก็
จะไมํพูด จะพูดภาษา
ฝรั่งเศส และถ๎าใครพูด
ภาษาฝรั่งเศสได๎จะเป็นท่ี
ยอมรับ  

-เป็นอีกชาติหน่ึงท่ีมองคน
เอเชียอยํางดูถูก  

-เป็นคนสุขุม มาดดี แตํงตัว
สวย  

-ทานอาหารเป็นขั้นตอนเส
ริฟให๎ถูกต๎อง ดื่มได๎อยํางไมํ
เมา 

- เป็นพวกรักชาติจะไมํคํอย
พูดกับคนท่ีพูดภาษาอื่น  

 

-ถ๎าเป็นผู๎ดีจะมีกิริยาสุภาพ 
อํอนโยน ได๎รับการอบรมมา
ดี เรียบร๎อย จะน่ังในอาการ
สงบ แตํถ๎าเป็นคนชนชั้น
ลํางจะมีทําทางหยาบ
กระด๎าง ขี้เมาและถ๎าเมา
แล๎วจะควบคุมยาก  

-คนเยอรมันจะมีความ
เชื่อมั่นในชาติสูง เนื่องจาก
ตํอสู๎มามากตั้งแตํ
สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2  

 

-เอะอะโวยวายพูดเร็ว สนุก
รื่นเริง ร๎องร าท าเพลง ถ๎ายิ่ง
เมาจะยิ่งสํงเสียงดัง ชอบ
วิวาทมากโดยใช๎ทําทาง 
และค าพูดจุ๎นจ๎าน ไมํเป็น
ระเบียบ เดินไปมาเวลาเมา 

-ชอบเดินไปท๎ายเครื่องบิน
คอยหาโอกาสลวนลาม
ผู๎หญิง โดยเฉพาะพวก
แอร์โฮสเตส  

-ชอบดอกไม๎มากเวลาขึ้น
เครื่องจากเมืองไทยจะซื้อ
กล๎วยไม๎กลับเป็นสํวนใหญํ  
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ตารางท่ี 2.3 (ตํอ) 
 

คนสแกนดิเนเวีย คนรัสเซีย คนอเมริกา คนออสเตรเลีย 
-ขี้เมา (เพราะเหล๎าท่ี
ประเทศตนแพงมาก) จะดื่ม
หมดทุกอยํางตั้งแตํ
เครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์น๎อยจนถึง
เครื่องดื่มประเภทท่ีมีดรีกรี
แรงๆ เมาแล๎วไมํเรียบร๎อย
บางคนจะสร๎างปัญหามาก 
แตํบางคนเมาแล๎วหลับ  

- ทานของทุกอยํางที่น ามา
เสริฟ เพราะอาหารดีท่ีใน
ประเทศตนจะแพงมาก ไมํ
ดูถูกคนเอเชียเคารพความ
เสมอภาคเป็น
ประชาธิปไตย  

 

- ทุกอยํางเป็นความลับไมํ
คํอยพูด แตํใจดี ยิ้มยาก คบ
คนยาก เพราะเป็นชาติ
สังคมนิยม  

- ชอบดื่มวิสกี้มาก ดื่มเยอะ 
ซื้อขึ้นมาดื่มเอง 

-ภูมิใจในความเป็นคน
อเมริกัน ขี้โอ ํมักจะแสดง
ออกแบบเศรษฐีใหมํ ไมํ
คํอยจะรู๎อะไรแตํท าเป็นรู๎ 
เชํน ด่ืมไวน์ แชมเปญดื่ม
ทีเดียวหมด ไมํคํอยพิถีพิถัน
ในเรื่องการทานอาหาร 
ทานงํายๆ เร็วๆ ดื่มเป็น
ระยะและไมํคํอยรู๎
รายละเอียดหรือขั้นตอนใน
การรับประทานอาหาร
อยํางพวกยุโรป  

-ถือเรื่องความปลอดภัยเป็น
การส าคัญท่ีสุด ปากหวาน  

-ถ๎าเป็นนักธุรกิจจะต๎องการ
ความสะดวกสบายบน
เครื่องและการบริการใน
ด๎านอาหารอยํางเต็มที่  

 

-โอบอ๎อมอาร ีขี้เมา ชอบดื่ม
เบียร์ ชอบน้ าอัดลมพวก 
seven up หรือ sprite  

-ภาษาพูดฟังยาก เข๎ากับ
คนได๎งํายไมํถือตัว  

-ค านึงถึงความปลอดภัย
เป็นใหญํ เมื่อน่ังต๎อง
รัดเข็มขัดทันที 
 

 

แหล่งที่มา: อรจนา จันทรประยูร, 2555. 
 

จากตารางข๎างต๎นข๎อมูลพฤติกรรมของผู๎โดยสารบนเครื่องบิน แสดงให๎เห็นถึงลักษณะ
พฤติกรรมของผู๎โดยสารบนเครื่องบินในแตํละกลุํมวัฒนธรรมหลัก 2 กลุํมนั้นมีความแตกตํางกัน
อยํางชัดเจน ทั้งนี้ในแตํละกลุํมยังมีลักษณะพฤติกรรมยํอยของผู๎โดยสารที่แตกตํางกันอีกด๎วย โดย
ที่ความแตกตํางนั้น อาจสามารถแบํงได๎เป็น 3 สํวนคือ  

1.  ความสามารถในการสื่อสาร จากข๎อมูลเบื้องต๎นพบวํา ความสามารถในการ
สื่อสารของผู๎โดยสารแตํละชาตินั้นไมํเทํากัน ไมํวําจะเป็นการสื่อสารด๎วยภาษาสากล คือ 
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากผู๎โดยสารแตํละชาติมีความแตกตํางด๎านส าเนียง ระดับความสามารถใน
การพูด การออกเสียง เป็นต๎น หรือการสื่อสารด๎วยวิธีการอ่ืน เชํน ภาษากาย เนื่องจากการแปล
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ความหมายภาษากายของแตํละชาตินั้นก็มีความแตกตํางกันด๎วย อาจท าให๎การแปลความหมาย
ของผู๎รับสารเกิดความผิดพลาดได๎ 

2. ความต๎องการการบริการ  จากข๎อมูลเบื้องต๎นพบวํา ความต๎องการของ
ผู๎โดยสารแตํละชาตินั้นไมํเหมือนกัน ตัวอยํางเชํน คนอินเดีย คนอาหรับ ไมํรับประทานเนื้อหมู แตํ
รับประทานเนื้อวัว แตํในทางกลับกัน คนไทยหรือคนจีน จะไมํรับประทานเนื้อวัว เป็นต๎น 
นอกจากน้ี ความคาดหวังจากคุณภาพและการบริการก็มีความแตกตํางกัน ตัวอยํางเชํน ผู๎โดยสาร
บนเครื่องบินชาวเอเชียหรือกลุํมวัฒนธรรมตะวันออก เชํน ญี่ปุ่น จีน ไมํได๎ให๎ความคาดหวังกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกและวัตถุที่จับต๎องได๎มากนัก แตํกลับให๎ความส าคัญกับคุณภาพการบริการ 
และบรรยากาศมากกวํา ในทางตรงกันข๎ามกับชาวตะวันตกหรือกลุํมวัฒนธรรมตะวันตกกลับให๎
ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกหรือวัตถุที่จับต๎องได๎กํอน อาทิเชํน ที่นั่งที่สบาย ระบบสาระ
ความบันเทิงบนเครื่อง ความทันสมัยของเครื่องบิน เป็นต๎น 

3. บุคลิกภาพของลูกค๎าหรือผู๎โดยสารบนเครื่องบิน จากข๎อมูลเบื้องต๎นพบวํา 
บุคลิกภาพของคนในแตํละชาติและวัฒนธรรมมีความแตกตํางอยํางชัดเจน ตัวอยํางเชํน ผู๎โดยสาร
คนจีน ชอบสํงเสียงดัง ไมํปฏิบัติตามกฎ ขณะที่คนญี่ปุ่น จะเป็นผู๎มีระเบียบวินัย สะอาด เรียบร๎อย 
สํวนคนตะวันตก เชํน คนฝรั่งเศส จะเป็นคนสุขุม มาดดี แตํงตัวดี มีขั้นตอนในการรับประทาน
อาหาร สํวนตนอิตาลี ก็จะมีลักษณะเอะอะโวยวาย สนุกสนานรําเริง สํงเสียงดัง เป็นต๎น 

 
2.1.8  ความสามารถในการสื่อสาร  
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตตํางๆที่จ าเป็นของมนุษย์แล๎วนั้น การสื่อสาร

ถือเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันที่ เป็นยุคของข๎อมูลขําวสาร 
เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต๎องติดตํอสื่อสารกันอยูํตลอดเวลา การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแงํบุคคล
และสังคม การสื่อสารท าให๎คนมีความรู๎และโลกทัศน์ที่กว๎างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่
ท าให๎สังคม เจริญก๎าวหน๎าอยํางไมํหยุดยั้ง ท าให๎มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู๎ และรับรู๎
วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได๎ อีกทั้งการสื่อสารยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
สร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎าแกํชุมชน และสังคมในทุกด๎านอีกด๎วย 

2.1.8.1  ความหมายของการสื่อสาร  
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถํายทอดขําวสาร ข๎อมูล 

ความรู๎ ประสบการณ์ ความรู๎สึก ความคิดเห็น ความต๎องการจากผู๎สํงสารโดยผํานสื่อตําง ๆ ที่อาจ
เป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมตําง ๆ ไปยังผู๎รับสาร ซึ่ง
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อาจจะใช๎กระบวนการสื่อสารที่แตกตํางกันไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและ
คํูสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให๎เกิดการรับรู๎รํวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตํอกัน บริบททางการ
สื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยส าคัญที่จะชํวยให๎การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, 2555) 

2.1.8.2  องค์ประกอบของการสื่อสาร 
องค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสาร (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, 2555) มี 4 ประการ 

ดังนี้  
1)  ผู๎สํงสาร (sender) หรือแหลํงสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุํม

บุคคล หรือหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ในการสํงสาร หรือเป็นแหลํงก าเนิดสารที่เป็นผู๎เริ่มต๎นสํงสาร ด๎วย
การแปลสารนั้นให๎อยูํในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร๎างขึ้นแทนความคิด ได๎แกํ ภาษาและ
อากัปกิริยาตําง ๆ เพื่อสื่อสารความคิด ความรู๎สึก ขําวสาร ความต๎องการและวัตถุประสงค์ของตน
ไปยังผู๎รับสารด๎วยวิธีการใด ๆ หรือสํงผํานชํองทางใดก็ตาม จะโดยต้ังใจหรือไมํต้ังใจก็ตาม  เชํน ผู๎
พูด ผู๎เขียน กวี ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ 

2)  สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งตําง ๆ ที่
อาจอยูํในรูปของข๎อมูล ความรู๎ ความคิด ความต๎องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถํายทอดจากผู๎สํงสารไป
ยังผู๎รับสารให๎ได๎รับรู๎ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถท าให๎เกิดการ
รับรู๎รํวมกันได๎ เชํน ข๎อความที่พูดที่เขียน 

3)  สื่อ หรือชํองทาง (media or channel) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ท าหน๎าที่น าสารจากผู๎สํงสารไปยัง
ผู๎รับสาร ผู๎สํงสารต๎องอาศัยสื่อหรือชํองทางท าหน๎าที่น าสารไปสูํผู๎รับสาร  

4)  ผู๎รับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุํมบุคคล หรือมวลชนที่รับ
เรื่องราวขําวสาร จากผู๎สํงสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback) ตํอผู๎สํงสาร หรือสํงสาร
ตํอไปถึงผู๎รับสารคนอ่ืน ๆ ตามจุดมุํงหมายของผู๎สํงสาร เชํน ผู๎เข๎ารํวมประชุม ผู๎อํานบทความ
หนังสือพิมพ์  

2.1.8.3  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2549) กลําววํา ภาษา (Language) เกิดขึ้นเพื่อเสนอ

ความต๎องการของมนุษย์ โดยมนุษย์เป็นผู๎สร๎างและใช๎ภาษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของ
ตน ภาษา จึงหมายถึง เสียงหรือกิริยาอาการ ตลอดจนระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร๎างขึ้นโดยตกลง 
รับรู๎และเข๎าใจความหมายรํวมกันในการติดตํอ สื่อสาร ถํายทอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู๎ 
ความรู๎สึก และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง ไมํวําจะวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ตาม 
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ดังนั้น ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Language for communication) จึงหมายถึง การที่
มนุษย์ใช๎ภาษาในรูปแบบตํางๆ ไมํวําจะเป็นเสียง กิริยาอาการ ระบบสัญลักษณ์อ่ืนๆ ที่ตกลงรับรู๎
รํวมกันในการติดตํอสื่อสาร ซึ่งเป็นการถํายทอดแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิด ทัศนคติ ระหวํางกัน
และกัน เพื่อให๎เกิดผลตอบสนองที่ตกลงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ จึงอาจกลําวได๎วํา ภาษาที่ใช๎ คือ 
หัวใจของการสื่อสาร หมายความวํา ผู๎ใช๎ภาษาควรตระหนักในบทบาทส าคัญของภาษาที่มีตํอการ
สื่อสารของมนุษย์ ซึ่งเป็นสํวนชํวยให๎เนื้อหาที่จะสื่อสารเป็นท่ีรับรู๎และเข๎าใจรํวมกันได๎ 

2.1.8.4  อุปสรรคในการสื่อสาร 
อุปสรรคในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่ท าให๎การสื่อสารไมํบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของผู๎สื่อสาร และผู๎รับสาร อุปสรรคในการสื่อสารอาจเกิดขึ้นได๎ทุกขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร 
ดังนั้นอุปสรรค ในการสื่อสารจากองค์ประกอบตําง ๆ  (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, 2555) ดังนี้ 

1)  อุปสรรคที่เกิดจากผู๎สํงสาร 
 -  ผู๎สํงสารขาดความรู๎ความเข๎าใจและข๎อมูลเกี่ยวกับสารที่ต๎องการจะ

สื่อ 
 -  ผู๎สํงสารใช๎วิธีการถํายทอดและการน าเสนอที่ไมํเหมาะสม 
 -  ผู๎สํงสารไมํมีบุคลิกภาพที่ไมํดี และไมํเหมาะสม 
 -  ผู๎สํงสารมีทัศนคติที่ไมํดีตํอการสํงสาร 
 -  ผู๎สํงสารขาดความพร๎อมในการสํงสาร 
 -  ผู๎สํงสารมีความบกพรํองในการวิเคราะห์ผู๎รับสาร 

2)  อุปสรรคที่เกิดจากสาร 
 -  สารไมํเหมาะสมกับผู๎รับสาร อาจยากหรืองํายเกินไป 
 -  สารขาดการจัดล าดับที่ดี สลับซับซ๎อน ขาดความชัดเจน 
 -  สารมีรูปแบบแปลกใหมํยากตํอความเข๎าใจ 
 -  สารที่ใช๎ภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน 

3)  อุปสรรคที่เกิดจากสื่อ 
 -  การใช๎สื่อไมํเหมาะสมกับสารที่ต๎องการน าเสนอ 
 -  การใช๎สื่อที่ไมํมีประสิทธิภาพที่ดี 
 -  การใช๎ภาษาที่ไมํเหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร  

4)  อุปสรรคทีเ่กิดจากผู๎รับสาร 
 -  ขาดความรู๎ในสารที่จะรับ 
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 -  ขาดความพร๎อมที่จะรับสาร  
 -  ผู๎รับสารมีทัศนคติที่ไมํดีตํอผู๎สํงสาร 
 -  ผู๎รับสารมีทัศนคติที่ไมํดีตํอสาร  
 -  ผู๎รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไป 

2.1.8.5 หลักในการสื่อสาร 
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไมํผู๎สํงสารควรค านึงถึง

หลักการสื่อสาร  (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, 2555) ดังนี้ 
  1)  ผู๎ที่จะสื่อสารให๎ได๎ผลและเกิดประโยชน์ จะต๎องท าความเข๎าใจเรื่อง

องค์ประกอบในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับระบบการรับรู๎ การคิด การเรียนรู๎ 
การจ า ซึ่งมีผลตํอประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร 
  2)  ผู๎ที่จะสื่อสารต๎องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร 
หมายถึง สิ่งที่อยูํแวดล๎อมที่มีสํวนในการก าหนดรู๎ความหมายหรือความเข๎าใจในการสื่อสาร 
  3)  ค านึงถึงกรอบแหํงการอ๎างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะ
มีพื้นความรู๎ทักษะ เจตคติ คํานิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกวําภูมิหลังแตกตํางกัน ถ๎าคํู
สื่อสารใดมีกรอบแหํงการอ๎างอิงคล๎ายกันใกล๎เคียงกัน จะท าให๎การสื่อสารงํายขึ้น 
  4)  การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู๎สํงสารสํงสารอยํางมีวัตถุประสงค์
ชัดเจน ผํานสื่อหรือชํองทางที่เหมาะสม ถึงผู๎รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกัน 
  5)  ผู๎สํงสารและผู๎รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการลํวงหน๎า เพราะจะ
ท าให๎การสื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก๎ไขได๎ทันทํวงที 
หากจะเกิดอุปสรรค์ ที่จุดใดจุดหนึ่ง 
  6)  ค านึงถึงการใช๎ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช๎
รํวมกันในการ สื่อความหมาย ซึ่งถือได๎วําเป็นหัวใจในการสื่อสาร คํูสื่อสารต๎องศึกษาเรื่องการใช๎
ภาษา และสามารถใช๎ภาษาให๎เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และชํองทางหรือสื่อ 
ที่ใช๎ในการสื่อสาร 
  7)  ค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการ
สื่อสาร ที่จะท าให๎คํูสื่อสารรับรู๎ผลของการสื่อสารวําประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไมํ ควรปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือแก๎ไขข๎อบกพรํองใด เพื่อที่จะท าให๎การสื่อสารเกิดผลตามที่ต๎องการ 
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2.1.8.6  ผู๎โดยสารเครื่องบินมีความแตกตํางในด๎านความสามารถในการสื่อสาร 
  เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหวํางคนที่มาจากตําง
ชนชาติ และได๎รับการยอมรับวําเป็นภาษาสากลส าหรับธุรกิจการบิน แตํเนื่องจากคนมีความ
แตกตํางทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมรวมทั้งภาษาที่ใช๎แล๎วนั้น ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินและผู๎โดยสารจึงไมํมีประสิทธิภาพในบางครั้งได๎
  Yossinee Tontanavetchakul (2011) ศึกษาเรื่อง อุปสรรคของการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวไทยที่ท างานในสายการบินนานาชาติ เมื่อ
ภาษาอังกฤษไมํใชํภาษาพื้นฐานในการสื่อสาร พบวํา 
  1)  ปัจจัยหลักที่กํอให๎เกิดปัญหาในการสื่อสารกับคนตํางชาติ คือ ความแตกตําง
และความยากทางด๎านภาษา 
  2)  ปัจจัยด๎านความยากของภาษา คือ ส าเนียงและการออกเสียงที่แตกตํางกัน
ระหวํางสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3)  สายการบินควรมีการฝึกอบรมให๎กับลูกเรือ โดยเฉพาะการอบรมด๎านภาษา 
การศึกษายังพบวํา การสร๎างความเข๎าใจในเรื่องวัฒนธรรมและความเชื่อของ

ประเทศที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินท างานนั้นมีความส าคัญเชํนเดียวกับ การสร๎างความเข๎าใจ
ในความแตกตํางและธรรมชาติของผู๎โดยสารที่มาจากหลากหลายประเทศด๎วย 

Panrattana Chenaksara (2005) ศึกษาถึง ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อค๎นหาถึงปัญหาการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นระหวําง
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินและผู๎โดยสาร 

การศึกษายังอ๎างถึงงานศึกษาของ Littlejohn (1987) ที่เกี่ยวกับ การจัดการกับ
ความตํางทางวัฒนธรรม วําเมื่อทํานพูดภาษาอังกฤษกับผู๎ฟังที่ไมํได๎พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษา
แรกของเขาแล๎ว น้ันควรพิจารณาถึงหลักตํอไปนี้ 

1)  พูดช๎าๆและชัดเจน แตํต๎องระวังไมํให๎พูดในลักษณะขํมหรือดูถูกผู๎ฟัง 
เนื่องจากผู๎ฟังอาจใช๎เวลามากในขั้นการแปลความ 

2)  หลีกเลี่ยงการใช๎ส านวน  
3)  หลีกเลี่ยงการใช๎ค าตลก หรือสุภาษิต  
4)  ระวังการใช๎ค าประชดประชัน 
5)  อยําเสียใจเมื่อผู๎ฟังนั้นมีปฏิกิริยาโต๎ตอบบ๎างเล็กน๎อย 
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6)  ตระหนักวําคนจากตํางวัฒนธรรมไมํเต็มใจที่จะถามค าถาม เนื่องจากพวกเค๎า
ไมํต๎องการให๎ตัวเองดูโงํเขลาหรือเสียหน๎าตํอหน๎าผู๎อ่ืน 

โดยที่การศึกษายังพบวํา ผู๎โดยสารนั้นมีความแตกตํางทางด๎านความสามารถ
ทางการสื่อสารนั้นเป็นผลมาจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่ใช๎ในการพูด ส าเนียง ความไมํ
มั่นใจในการพูด และความแตกตํางหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร  ดังนั้นจึงมี ความ
ได๎เปรียบมากหากสายการบินจัดให๎มีการฝึกอบรบด๎านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการชํวยลดปัญหา
ด๎านการสื่อสาร รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินและสร๎างความประทับใจความพึงพอใจให๎ผู๎โดยสารมากขึ้นอีกด๎วย 

Nopadon Anantawan (2010) ศึกษา ปัญหาด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระหวํางพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวตํางชาติ ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบวํา ปัญหาด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวํางพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวไทย
และชาวตํางชาติ มีความส าคัญเทียบเทํากับปัญหาด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวํางพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินและผู๎โดยสาร และจากการศึกษายังพบวํา ปัญหาเรื่องการสื่อสารหลักที่พบ
คือ  ความไมํเข๎าใจในส าเนียงของพนักงานกันเอง ในการศึกษานี้ยังกลําวถึง การสื่อสารกับคน
แปลกหน๎าวํา เนื่องจากเราสื่อสารด๎วยวิถีทางของตนอันเป็นผลมาจากที่เราเติบโตมาในวัฒนธรรม
นั้น เรียนรู๎ภาษา กฎระเบียบและประเพณีของตน การที่จะสื่อสารกับคนแปลกหน๎า คนตําง
วัฒนธรรมให๎มีประสิทธิภาพนั้น พวกเราจะต๎องท าความเข๎าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกตํางนั้นของพวก
เขาเสียกํอน 

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548, อ๎างถึงใน สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, 2556) กลําว
วํา คุณภาพการบริการขึ้นอยูํกับผลผลิตที่ลูกค๎าได๎รับจากการบริการและกระบวนการที่ท าให๎ได๎มา
ซึ่งผลผลิตนั้น โดยที่ลูกค๎ามีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว๎ 10 ปัจจัย และหนึ่งใน
ปัจจัยที่ส าคัญนั้นคือ ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร กลําวคือผู๎ให๎บริการจะต๎องให๎ข๎อมูลแกํลูกค๎าด๎วย
ภาษาที่ลูกค๎าเข๎าใจได๎ เนื่องจากลูกค๎ามาจากหลากหลายกลุํม เชื้อชาติและวัฒนธรรม อีกทั้งพร๎อม
รับฟังความคิดเห็นของลูกค๎าอีกด๎วย โดยที่องค์กร ธุรกิจบริการ อาจจะต๎องปรับให๎พนักงานใช๎
ภาษาให๎ถูกกับผู๎บริโภคตํางกลุํม เชํน การใช๎ภาษาที่งํายตํอความเข๎าใจ เป็นต๎น 

พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล (2546) กลําวไว๎ในงานวิจัยวํา การสื่อสารระหวําง
วัฒนธรรม มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการทํองเที่ยว เนื่องจาก เป็นการสื่อสารในลักษณะ
ผสมผสานทั้งด๎านการใช๎ภาษา การใช๎ทําทาง การใช๎น้ าเสียง ที่แสดงออกมาควบคํูกับลักษณะทาง
วัฒนธรรม คือความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต และคุณคําตําง ๆ ในชีวิตของคํูสื่อสาร ซึ่งจะเป็น
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ทั้งสํวนที่สํงเสริม หรืออุปสรรคของการสื่อสาร จึงจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจเพื่อให๎เกิดการสื่อสารที่
ดีระหวํางกัน ซึ่งหากสามารถสร๎างให๎เกิดการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพได๎ ก็จะสํงผลดี
ตํอการทํองเที่ยวไทย 
  การสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมนั้น ประกอบไปด๎วยความคิด พฤติกรรมที่ค๎ุนเคย
หรือแปลกแยกจากวิถีชีวิตปกติ ภาษา ทําทาง น้ าเสียง ล๎วนมีความส าคัญและเป็นมิติที่แฝงเร๎นอยูํ
ในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ  เชํน การที่นักทํองเที่ยวหรือผู๎โดยสารบางคนอยากที่จะ
คงเอกลักษณ์และความเคยชินเดิมของตัวเองไว๎แม๎ก าลังเดินทางทํองเที่ยวอยูํตํางถิ่นก็ตาม  
  พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล (2546) ยังกลําวอีกวํา นอกเหนือจากวัฒนธรรมแล๎ว 
องค์ประกอบที่ส าคัญหนึ่งของการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรม คือ ภาษา เนื่องจากภาษาเป็นปัจจัย
หลักของการสื่อสารหนึ่งเชํนกัน ภาษาอาจชํวยท าให๎การทํองเที่ยวและการบริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น หรืออาจเป็นสาเหตุที่ลดทอนคุณภาพ อันสืบเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไมํมีประสิทธิภาพก็ได๎ 
ส าหรับภาคธุรกิจทํองเที่ยวและการบริการ ภาษาตํางประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่จ าเป็นมาก 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในข๎างต๎น อาจกลําวได๎วํา การสื่อสารที่เกิดขึ้น
ระหวํางผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการนั้นมีความส าคัญอยํางมากตํอคุณภาพของการบริการ จึงมี
ความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพยายามก าจัดอุปสรรคเรื่องการสื่อสารนี้ออกไป ซึ่งสอดคล๎องกับ
การวิจัยในครั้งนี้ ที่มีจุดมุํงหมายในการสร๎างความตระหนัก/การยอมรับ ตํอความสามารถในการ
สื่อสารของผู๎ใช๎บริการที่มีความแตกตํางกัน อันจะน าไปสูํคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น 
 

2.1.9  ความต้องการการบริการที่ต่างกัน 
ลูกค๎าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริการ หากไมํมีลูกค๎ามารับบริการ การ

บริการก็ยํอมไมํเกิดขึ้น กิจการบริการก็ไมํอาจด าเนินตํอไปได๎ ลูกค๎ามีความส าคัญตํอธุรกิจเพียงใด 
การเข๎าถึงจิตใจของลูกค๎ายํอมท าให๎ธุรกิจก๎าวหน๎าผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับงานบริการ หรือธุรกิจบริการจึง
จ าเป็นที่จะต๎องเรียนรู๎ และเข๎าใจธรรมชาติของลูกค๎าไปพร๎อม ๆ กับความพยายามในการค๎นหาสิ่ง
ที่ลูกค๎าต๎องการ เพื่อจะได๎ให๎บริการที่ถูกใจ สร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎าและสามารถสร๎างความ
ผูกพันลุกค๎าให๎กลับมาใช๎บริการตํอเนื่องไปเรื่อย ๆ กํอนที่จะเข๎าใจได๎วําลูกค๎าต๎องการอะไรและ
ท าไมจึงต๎องการเชํนนั้น จะต๎องเริ่มท าความเข๎าใจในความเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติเกี่ยวกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล และความต๎องการของบุคคล จึงจะทราบความต๎องการของลูกค๎าได๎อยําง
ถูกต๎อง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา, 2556)  
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2.1.9.1  ความแตกตํางระหวํางบุคคล  
มนุษย์ ประกอบด๎วยโครงสร๎างทางรํางกายและจิตใจ ซึ่งมีกลไกของอวัยวะตําง ๆ 

ที่ท าหน๎าที่ควบคุมระบบการท างานตําง ๆ ในการด ารงชีวิต มนุษย์ทุกคนมีแรงขับภายใน Drives 
เป็นสิ่งเร๎า Stimulus ที่กระต๎ุนให๎เกิดความต๎องการที่จะต๎องได๎รับการตอบสนอง และสํงผลให๎เกิด
พฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งออกมา หรือกลําวอีกนัยหนึ่งวํา พฤติกรรม คือ การแสดงออกของ
บุคคล เพื่อตอบสนองความต๎องการอันเกิดจากแรงขับหรือสิ่ งเร๎า โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการแสดงออก แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา, 2556) 

1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล มี 6 ปัจจัย คือ 
1.1 ความต๎องการ (Needs) หมายถึง สภาวะความจ าเป็นของบุคคลที่ได๎รับ

การกระตุ๎นให๎เกิดการตอบสนอง ซึ่งจะแตกตํางกันไปตามอายุ เพศ วุฒิภาวะ ความสามารถ ความ
สนใจ และพัฒนาการด๎านตําง ๆ 

1.2 การรับรู๎ (Perceptions) หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับ การจัด
ระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเร๎า ที่บุคคลพบเห็นหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องด๎วยใน
สิ่งแวดล๎อมหนึ่ง ๆ การรับรู๎ของบุคคลเป็นสิ่งที่เรียนรู๎ได๎โดยบุคคลพิจารณาวํา อะไรเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและมีประโยชน์ 

1.3 การเรียนรู๎ (Learning) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลไปจากเดิมอยํางคํอนข๎างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ได๎รับทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม  

1.4 การจูงใจ Motivation หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได๎รับการกระต๎ุนให๎
มุํงไปสูํเป้าหมายบางอยําง 

1.5 เจตคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู๎สึกนึกคิดของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมํชอบสิ่งนั้น 

1.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง คุณลักษณะและอุปนิสัยเฉพาะตัว
ของบุคคลที่ได๎รับการปลูกฝังต้ังแตํวัยเยาว์ และเป็นตัวก าหนดลักษณะทําทางการแสดงออกของ
บุคคล 

2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล แบํงเป็น 5 ปัจจัย คือ 
2.1 อิทธิพลทางครอบครัว (Family impacts) 
2.2 อิทธิพลทางสังคม (Social impacts)  
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2.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural impacts)  
2.4 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (Economic impacts) 
2.5 อิทธิพลทางสิ่งแวดล๎อม (Environmental impacts)  

2.1.9.2 ความต๎องการของบุคคล  
ความต๎องการเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์และเป็นแรงกระตุ๎นให๎เกิดการ

ตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมเพื่อให๎ชีวิตด ารงอยูํได๎และมีความสุข(มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา, 2556) จ าแนกได๎ดังนี้ 

1.  ประเภทของความต๎องการของบุคคล แบํงเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.1  ความต๎องการทางกายภาพ เชํน ปัจจัยสี่ เป็นต๎น 
 1.2  ความต๎องการทางจิตใจ เชํน ต๎องการความรัก ต๎องการความภาคภูมิใจ 

2.  แนวความคิดเกี่ยวกับความต๎องการของบุคคล มาสโลว์ Maslow เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับความต๎องการของบุคคลที่ยอมรับทั่วไปและมีการน าไปใช๎อยํางแพรํหลาย เรียกวํา 
ทฤษฎีความต๎องการของมาสโลว์ โดยอธิบายถึงความต๎องการของบุคคลไว๎  

2.1  บุคคลยํอมมีความต๎องการอยูํเสมอและไมํมีสิ้นสุด 
2.2  ความต๎องการที่ได๎รับการตอบสนองแล๎วไมํเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรม

อ่ืนๆ อีก สํวนความต๎องการที่ยังไมํได๎รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
2.3 ความต๎องการของบุคคลจะเรียงล าดับความส าคัญ จากความต๎องการ

พื้นฐานจนถึงความต๎องการขั้นสูงสุด เรียกวํา “ล าดับขั้นความต๎องการ  ”เมื่อความต๎องการระดับต่ า
ได๎รับการตอบสนองแล๎ว บุคคลก็จะให๎ความสนใจกับความต๎องการระดับสูงในขั้นตํอ ๆ ไป 

3.  ล าดับขั้นของความต๎องการของบุคคล มาสโลว์ได๎แบํงล าดับขั้นความต๎องการ
ของบุคคลเป็น 5 ระดับ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

3.1  ความต๎องการทางสรีรวิทยา (physiological needs) 
3.2  ความต๎องการความปลอดภัย (safety needs) 
3.3  ความต๎องการความรักและการยอมรับ (love and belonging needs) 
3.4  ความต๎องการการยกยํองนับถือ (esteem needs) 
3.5  ความต๎องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization needs) 

2.1.9.3 ความต๎องการของผู๎รับบริการ 
การเข๎าใจธรรมชาติของบุคคลท าให๎เราทราบวํา มนุษย์มีความแตกตํางกันและ

ความต๎องการของบุคคลเป็นสิ่งที่จะต๎องได๎รับการตอบสนองไมํทางใดก็ทางหนึ่ง ด๎วยเหตุนี้ ธุรกิจ
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บรกิารหลากหลายประเภทเกิดขึ้นจากนโยบายที่เน๎นการบริการลูกค๎า โดยเริ่มต๎นจากการค๎นหาสิ่ง
ที่ลูกค๎าต๎องการ หาวิธีการตอบสนองความต๎องการ ความพยายามท าให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจ
มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ และกลับมาใช๎บริการอีกในที่สุด (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา, 2556) 

1) ประเภทของความต๎องการของผู๎รับบริการ เป็นความจ าเป็นตํอการด าเนินชีวิต 
แบํงได๎ 3 ระดับคือ 

(1)   ความต๎องการในการด ารงชีวิต (basic needs) เชํน ต๎องการอาหาร ที่อยูํ  
(2)   ความต๎องการความสะดวกสบาย (convenience needs) ความต๎องการ

ลดภาระความยุํงยากในชีวิต เชํน คนท าความสะอาดบ๎าน คนเลี้ยงเด็ก ซักผ๎ารีดผ๎า 
(3)   ความต๎องการรูปแบบชีวิตหรือความมีเอกลักษณ์ (life-style / identity 

needs) เป็นความต๎องการในการแสวงหาความสุข หรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตด๎วยความสามารถ
เผชิญกับสิ่งรอบตัว เชํน ความต๎องการทํองเที่ยว ความต๎องการนันทนาการ เป็นต๎น 

2) ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู๎รับบริการ โดยทั่วไป กระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าหรือบริการของลูกค๎า จะเกี่ยวข๎องกับขั้นตอนของการเลือก 2 ลักษณะ คือ 

(1)  การพิจารณาเงื่อนไขตํอรอง เลือกรูปแบบความเหมาะสมและคุณลักษณะ
ของการบริการ และต๎องส ารวจดูงบประมาณที่มีอยูํและความจ ากัดในใช๎เงินที่สามารถจํายเพื่อซื้อ
บริการ เมื่อก าหนดเงื่อนไขตําง ๆ เรียบร๎อยแล๎ว ลูกค๎าก็จะด าเนินการค๎นหาบริการที่ตรงกับเงื่อนไข
ที่ตกลงใจไว๎ และระบุเป็นบริการที่ตรงกับความต๎องการ 

(2)  การพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือก เมื่อลูกค๎าทราบบริการที่ตรงกับความ
ต๎องการก็จะด าเนินการเปรียบเทียบและประเมินคุณลักษณะตําง ๆ เพื่อค๎นหาบริการที่ตรงกับ
เงื่อนไขที่ก าหนดมากที่สุด ลูกค๎าก็อาจจะตัดสินใจซื้อหรือใช๎บริการดังกลําว 

           ปัจจุบันนักวิชาการการตลาดพบวํา ลูกค๎ามีแนวโน๎มแสดงความต๎องการการ
บริการมากขึ้นทุกที เชํน ความต๎องการความสะดวกสบาย ความต๎องการการดูแลสุขภาพ ความ
ต๎องการผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ ความต๎องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความต๎องการข๎อมูลขําวสาร เป็นต๎น 
            นอกจากนี้ การบริการยังต๎องค านึงถึงความต๎องการเฉพาะของลูกค๎าแตํละคน
ในขณะให๎บริการอีกด๎วย เพราะชํวงเวลาของการปฏิสัมพันธ์ระหวํางลูกค๎า และผู๎ให๎บริการเป็น
โอกาสส าคัญยิ่ง ที่ผู๎ให๎บริการจะแสดงฝีมือในการให๎บริการที่ท าให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจ 
หรือไมํประทับใจตํอบริการที่ได๎รับ เรียกวํา ชํวงเวลาของความจริง 
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2.1.9.4  ผู๎โดยสารเครื่องบินมีความแตกตํางในด๎านความต๎องการการบริการ 
  Airbus (2014) รายงานผลงานวิจัยเกี่ยวกับความต๎องการด๎านความ
สะดวกสบายของผู๎โดยสารชาวเอเชียในชั้นประหยัด ภายใต๎ชื่อ The Future of Comfort: Asia วํา 
จ านวนตัวเลขนักเดินทางทางอากาศยานภายในปี พ.ศ. 2575 นั้น ผู๎โดยสารชาวเอเชียจะเดินทาง
ทางอากาศทั่วโลกถึงร๎อยลํะ45 ซึ่งจะท าให๎นักเดินทางกลุํมนี้มีบทบาทส าคัญที่จะก าหนดอนาคต
ของเที่ยวบินชั้นประหยัดในอนาคต 

จากงานวิจัยของแอร์บัสข๎างต๎น เผยวํา นักทํองเที่ยวชาวเอเชียที่เกิดขึ้นใหมํ
จ าแนกได๎เป็น 2 กลุํม เนื่องจากการเติบโตของสังคมออนไลน์ และการแบํงปันประสบการณ์ของ
สังคมออนไลน์ทั่วโลกมีเพิ่มขึ้น มีความรู๎เรื่องของการบินเพิ่มขึ้น และต๎องการเพิ่มระดับของความ
สะดวกสบาย 
  1.  กลุํมนักเดินทางกระเป๋าหนักรุํนใหมํ เป็นกลุํมคนที่เพิ่งเริ่มต๎นในการท างาน มี
อายุระหวําง 18 ถึง 34 ปี และมีความความรู๎รอบตัวเยอะ และเป็นกลุํมที่ต๎องการการตอบสนอง
จากการบริการและอุปกรณ์เสริม 
  2.  กลุํมนักเดินทางรายได๎สูงที่เดินทางเป็นประจ า เป็นกลุํมผู๎เดินทางทางอากาศ
ที่มีประสบการณ์มากขึ้น มีอาชีพในอยูํในระดับกลาง เน๎นความเป็นสํวนตัว และเน๎นในเรื่องของ
ความสะดวกสบายเป็นอยํามาก โดยขนาดความกว๎างของเก๎าอ้ีโดยสารถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ตํอการรับรู๎ในแงํของความสะดวกสบาย ในขณะที่ความคาดหวังในเรื่องความสะดวกสบายของ
พวกเขานั้น อาจมีความแตกตํางกันบ๎างเล็กน๎อย ขึ้นอยูํกับแตํละบุคคลจะยึดถืออะไรเป็นปัจจัย
ของความส าคัญ 
  นักเดินทางชาวเอเชียโดยเฉพาะในกลุํมนักเดินทางรายได๎สูงที่เดินทางเป็นประจ า 
ยอมจํายเงินมากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ของเก๎าอ้ีโดยสาร ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความสะดวกสบาย  และ
น าไปสูํการผํอนคลายที่มากขึ้น  ผู๎บริโภคชาวเอเชียสํวนใหญํซึ่งมีอัตราสํวนถึงร๎อยละ  58 เชื่อวํา
เก๎าอ้ีเป็นปัจจัยอันดับต๎นๆ ที่มีผลกระทบในแงํของความรู๎สึกด๎านความสะดวกสบายในระหวําง
การบิน ในขณะที่ร๎อยละ 60 เชื่อวําขนาดเก๎าอ้ีโดยสารที่กว๎างขึ้นนั้นเป็นความต๎องการอันดับต๎นใน
เรื่องของมาตรฐานท่ีดีขึ้นของความสะดวกสบาย  และร๎อยละ  42 ผู๎โดยสารยอมเสียเงินเพิ่มมากขึ้น
เพื่อความกว๎างของเก๎าอ้ีโดยสารที่เพิ่มขึ้น เก๎าอ้ีโดยสารที่มีขนาดกว๎างขึ้นนั้นท าให๎มุมมองด๎าน
ประสิทธิภาพในการโดยสารบนเครื่องบินนั้นดีขึ้นร๎อยละ 53 ตามมาด๎วยผู๎โดยสารร๎อยละ 48 ท่ี
ต๎องการพื้นที่สํวนที่วางขาเพิ่มมากขึ้น สํวนผู๎โดยสารที่ต๎องการเก๎าอ้ีโดยสารที่สามารถปรับระดับได๎
มีร๎อยละ 43 ต๎องการโซนที่เงียบสงบร๎อยละ 42  และต๎องการเพิ่มพื้นที่ชํวงวางแขนร๎อยละ 37 
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  ระดับของการบริการเป็นแรงกระตุ๎นให๎นักเดินทางในชั้นประหยัดชาวเอเชียท าการ
จองเที่ยวบิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับสายการบินมีชื่อ  การให๎บริการที่เหนือกวําภายในห๎องโดยสาร
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจจองเที่ยวบินในครั้งถัดไป 
   นอกจากนี้ รายงานการวิจัยยังระบุถึง 3 แนวโน๎มใหญํของความสะดวกสบายใน
อนาคต  ที่ตลาดชาวเอเชียต๎องการ  
  1.  ความสม่ าเสมอในห๎องโดยสาร - สามารถใช๎งาน Wi-Fi ทางโทรศัพท์ในห๎อง
โดยสารได๎ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการประชุมทางโทรศัพท์ที่ต๎องมีให๎กับ
ผู๎โดยสารที่เดินทางเพื่อธุรกิจที่มีจ านวนมาก เพื่อเป็นการเปิดเข๎าไปสูํ โอกาสทางธุรกิจได๎
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน 
  2.  เทคโนโลยี 3 มิติ - เทคโนโลยี 3 มิติ หรือ 3D เป็นเครื่องหมายในความบันเทิง
และการค๎าปลีกไปแล๎ว เทคโนโลยี่ 3D ถูกคาดหวังวําจะน ามาเพื่อให๎หนังมีอรรถรสมากขึ้น และ
เปิดโอกาสในการช๎อปปิ้งระหวํางโดยสารบนเครื่องบิน แอร์บัสได๎ตรวจสอบการผลิตเครื่องบินใน
ปัจจุบันเพื่อการบูรณาการของระบบสื่อเพื่อความบันเทิงหรือ (IFE) ในเที่ยวบินรุํนที่ 4 เข๎ากันกับ
โทรทัศน์ระบบ 3 มิติในอนาคต 
  3.  ห๎องโดยสารที่สร๎างความมีชีวิตชีวา – ผู๎ที่เดินทางทางอากาศชาวเอเชียยอมรับ
วําความรู๎สึกสะดวกสบายที่มีมากขึ้นในเที่ยวบิน ท าให๎ผู๎โดยสารรู๎สึกถึงการพักผํอนและผํอนคลาย 
ซึ่งถูกมองวําเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางรํางกาย คุณภาพเครื่องปรับอากาศ 
ความเงียบของห๎องโดยสาร แสงไฟที่ปรับได๎ และความกว๎างของเก๎าอ้ีโดยสาร เป็นสิ่งที่ทางแอร์บัส
ให๎การสนับสนุนเพื่อที่จะน าความสะดวกสบายไปสูํผู๎โดยสารมากขึ้น 
  ณพศิริ แซํเต็ง (2555) ศึกษาถึง การเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัจจัยที่ท าให๎เกิด
ความพึงพอใจในการเลือกใช๎สายการบินต๎นทุนต่ าระหวํางชาวไทยและชาวตํางชาติ พบวํา ชาว
ไทยและชาวตํางชาติ มีพฤติกรรมและปัจจัยที่ท าให๎เกิดความพึงพอใจแตกตํางกัน ความพึงพอใจ
นั้นเกิดขึ้นจากผู๎โดยสารนั้นมีพฤติกรรมหรือความต๎องการตํอการบริการที่แตกตํางกันนั่นเอง จาก
ความต๎องการการบริการที่แตกตํางกันของผู๎โดยสาร ผู๎ประกอบธุรกิจการบินสามารถใช๎ข๎อมูลนี้ไป
พัฒนาเสริมสร๎างจุดแข็งให๎กับสายการบิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร๎างให๎เกิดความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค๎าด๎วย  
 

2.1.10  บุคลิกภาพของลูกค้า  
บุคลิกภาพเป็นลักษณะโดยรวมของบุคคลทั้งรูปลักษณ์ทางกาย อารมณ์ สังคม 
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สติปัญญาและ พฤติกรรม ซึ่งท าให๎มีลักษณะแตกตํางกันในแตํละบุคคล บุคลิกภาพบางอยํางก็ติด
ตัวมาแตํก าเนิด และบางอยํางก็ได๎รับผลจากการติดตํอสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสภาพแวดล๎อมหรือ
ในสังคมที่ใกล๎ชิด ซึ่งแตํละคนมีการพัฒนาและประสบการณ์ที่ไมํเหมือนกัน บุคลิกภาพจึงมี
ลักษณะเป็นของเฉพาะตัว (วันทนีย์ แสนภักดี, 2554) บุคลิกภาพของแตํละบุคคลอยํางน๎อยจะ
แสดงออกให๎ปรากฏ 3 ด๎านคือ  
  1.  แสดงบุคลิกภาพด๎านรูปรํางหน๎าตา สีผม สีผิว เพศ อายุ และจากอิทธิพลของ
ตํอมในรํางกาย 
  2.  แสดงบุคลิกภาพในด๎านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และความรู๎สึก  
  3. แสดงทางด๎านสังคม อุปนิสัยใจคอ ความนิยมชมชอบ ระเบียบแบบแผนและ
ประเพณี  

การเรียนรูท๎ าให๎บุคลิกภาพของคนเปลี่ยนแปลงไปทีละน๎อย และความคับข๎องใจที่เกิดจาก
การสนองความต๎องการไมํได๎ จะมีผลตํอพัฒนาการของบุคลิกภาพ ดังนั้นการปรับตัวจึงมีสํวน
สัมพันธ์กับพัฒนาการทาง บุคลิกภาพของบุคคลเป็นอยํางมาก  

2.1.10.1  ความหมายของบุคลิกภาพ  
  บุคลิกภาพตรงกับภาษาอังกฤษวํา “Personality” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกวํา 
“Persona” ซึ่งมี ความหมายวํา “Mask” แปลวํา “หน๎ากาก” สารบัญตัวละครใช๎สวมหน๎า เวลาออก
แสดง เวลาออกโรงเพื่อ แสดงบทบาทที่ถูกก าหนดให๎ เชํน ผู๎สวมหน๎ากากเป็นผู๎ร๎ายแสดงให๎สมกับ
ตัวผู๎ร๎าย นักจิตวิทยาได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพไว๎หลายทัศนะ (วันทนีย์ แสนภักดี, 
2554) ดังนี้ 

1)  บุคลิกภาพ คือ ผลรวมของพันธุกรรมและประสบการณ์ทั้งหมดของ
บุคคล 

2)  บุคลิกภาพ คือ ลักษณะรวมของบุคคลและวิธีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมซึ่งก าหนดการ ปรับตัวตามแบบฉบับของแตํละบุคคลตํอสิ่งแวดล๎อม 

3)  บุคลิกภาพ คือ คุณสมบัติและคุณลักษณะเดํนประจ าตัวของแตํละ
บุคคล รวมทั้งการปรับตัวของบุคคลตํอสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ  

4)  บุคลิกภาพ คือ กระบวนการสร๎างหรือรวมคุณลักษณะ ทั้งทางด๎าน
รํางกายและจิตใจของ บุคคล นิสัย กิริยาทําทางของแตํละบุคคลโดยเฉพาะ  

5)  บุคลิกภาพ คือ ความเดํนประจ าตัวของแตํละบุคคล ซึ่งอาจจะบอก
ถึงความแตกตํางจาก บุคคลอื่นในด๎านปริมาณและคุณภาพของลักษณะเดํนนั้น ๆ  
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให๎ความหมายค าวํา บุคลิกภาพ 
หมายถึง สภาพนิสัยจ าเพาะคน  

จึงอาจสรุปได๎วํา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของแตํละบุคคล ที่เป็น
การผสมผสานลักษณะภายใน เชํน ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ คํานิยม กับคุณลักษณะภายนอก 
เชํน รูปรํางหน๎าตา กริยาทําทาง พฤติกรรมตํางๆ ที่มาหลอมรวมกันจนเป็นแบบอยํางเฉพาะบุคคล 
จึงท าให๎แตํละคนมีบุคลิกภาพแตกตํางกันออกไป อันมีอิทธิพลตํอความรู๎สึกของผู๎พบเห็น  

2.1.10.2  ลักษณะของบุคลิกภาพ  
  วันทนีย์ แสนภักดี (2554) ได๎กลําวถึงลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพ วําประกอบ
ไปด๎วย 

1)  บุคคลแตํละคนมีลักษณะรูปรํางเป็นไปตามพันธุกรรม เมื่ออยูํใน
สังคมจะเกิดการเรียนรู๎ และมีผลตํอบุคลิกภาพของบุคคล 

2)  บุคลิกภาพเป็นลักษณะพฤติกรรมสํวนรวมของบุคคล ซึ่งหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอยํางที่ปรากฏออกมาจากตัวบุคคลนั้น 

3)  บุคลิกภาพของบุคคลจะเป็นอยํางไรขึ้นอยูํกับการมองเห็นของ
บุคคลอื่น 

4)  บุคลิกภาพเกิดจากการที่บุคคลใช๎ความสามารถที่จะปรับตัวให๎เข๎า
กับบุคคลอื่นได๎  
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  
 วันทนีย์ แสนภักดี (2554) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบของบุคลิกภาพ วําประกอบไปด๎วย 

1. ลักษณะทางกาย ได๎แกํรูปรํางหน๎าตา สัดสํวน ผิวพรรณ สีผม ความสูง น้ าหนัก เป็น
ลักษณะประจ าตัวของบุคคล 

2. ลักษณะทางใจ ได๎แกํ ความคิด ความจ า จินตนาการ ความสนใจ ความต้ังใจ การ
ตัดสินใจ สติปัญญา เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง 

3. อุปนิสัย ได๎แกํ ความสุภาพอํอนโยน ความซื่อสัตย์ ความนําเชื่อถือได๎ การเคารพสิทธิ
สํวนบุคคล ความไมํเห็นแกํตัว การมีศีลธรรมจรรยา ซึ่งเป็นกิริยาท่ีสอดคล๎องกับสภาพของสังคม  

4. อารมณ์ ได๎แกํ ความรู๎สึกแหํงจิตที่กํอให๎เกิดอาการตํางๆ เชํน ต่ืนเต๎น ตกใจ โกรธ กล๎า
หาญ หวาดกลัว รําเริง หดหูํ หงุดหงิด วิตกกังวล เป็นต๎น 

5. การสมาคม คือ กิริยาอาการที่บุคคลแสดงตํอผู๎อ่ืน เชํน เป็นคนชอบคบหาสมาคมกับ
ผู๎อื่น หรือเป็นคนเก็บตัว เห็นใจผู๎อื่น ไมํแยแสผู๎อื่น เป็นต๎น 
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2.1.10.3  ปัจจัยที่มีผลตํอบุคลิกภาพ  
  วันทนีย์ แสนภักดี (2554) ได๎กลําวถึงปัจจัยที่มีผลตํอบุคลิกภาพ วําประกอบไป
ด๎วย 

1)  พันธุกรรม(Heredity) เป็นสิ่งที่บุคคลได๎รับการถํายทอดจากบรรพ
บุรุษ เชํน รูปรํางหน๎าตา ผิวพรรณ  

2) ประสบการณ์ (Experience) เป็นการเรียนรู๎และปรับตัวตํอ
สภาพแวดล๎อมที่บุคคลเข๎าไป เกี่ยวข๎อง ประสบการณ์มี 2 ประเภทคือ  

(1)  ประสบการณ์ทั่วไป เป็นประสบการณ์ธรรมดาที่ทุกคนใน
สังคมได๎รับเหมือนๆ กัน เชํน ขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู๎บทบาทของตนเอง 

(2)  ประสบการณ์สํวนตัว เป็นประสบการณ์ของแตํละคนที่ประสบ
ด๎วยตนเองโดยที่บุคคลอ่ืนไมํเคยพบเชํนเดียวกับเรา หรือเราอาจจะเป็นผู๎ที่ประสบเพียงคนเดียวก็
ได๎  

2.1.10.4  ความแตกตํางของบุคลิกภาพ  
  เป็นที่ยอมรับกันวําบุคลิกภาพของบุคคลจะแตกตํางกัน ปัจจัยที่มีผลท าให๎เกิด
ความแตกตํางของ บุคลิกภาพ มีดังนี้  

1) เพศ ธรรมชาติและสังคมก าหนดให๎เพศหญิงและชายมีบุคลิกภาพที่
แตกตํางกัน ส าหรับเพศหญิงไมํวําจะมีความสามารถในการเข๎าใจอารมณ์ของบุคคลได๎ดีกวําเพศ
ชาย และส าหรับเพศชายจะมีความก๎าวร๎าวมากกวําเพศหญิง 

2) อายุ บุคลิกภาพของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ได๎แกํ ความ
ระมัดระวัง ความเข๎มแข็ง ความคิดและความจ า ชํวงอายุที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมด๎าน
ความคิดและความจ า สํวนใหญํคือ กลุํมอายุท่ีสูงกวํา 60 ปี ขึ้นไป 

3) สุขภาพ บุคลิกภาพของบุคคลมีความเกี่ยวข๎องกับสุขภาพ 2 ด๎าน
คือ สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต บุคคลที่มีรํางกายสมบูรณ์แข็งแรงจะสํงผลถึงความพร๎อม
ในการสร๎างบุคลิกภาพที่ดี และบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี จะท าให๎บุคลิกภาพภายนอกดีตามไปด๎วย  

4) อาชีพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอบุคลิกภาพ เนื่องจากอาชีพจะท า
หน๎าที่หลํอหลอมให๎บุคลิกภาพของบุคคลสอดคล๎องกับลักษณะอาชีพของตน เชํน อาชีพครู 
อาจารย์ จะถูกหลํอหลอมให๎เป็นบุคคลที่ชอบบอก ชอบสอน และพร๎อมที่จะให๎อภัยเสมอ  

5) ประสบการณ์ บุคคลยํอมมีประสบการณ์ที่แตกตํางกันบุคคลที่
ได๎รับการเลี้ยงดูที่ดีมีความอบอํุนในครอบครัว จะท าให๎เป็นผู๎ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และบุคคล
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ที่มีประสบการณ์ที่เลวร๎ายในชีวิต จะท าให๎เป็นผู๎ที่มองโลกในแงํร๎าย หวาดระแวง ชํางสงสัย วิตก
กังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  

บุคลิกภาพในความหมายเชิงวิชาการ ได๎มีนักจิตวิทยาและนักวิชาการน าเสนอไว๎
จ านวนมาก ซึ่งแตํละคนก็นิยามตํางกันออกไป แตํในที่นี้ขอกลําวถึงทฤษฎีที่ส าคัญ 2 ทฤษฎีคือ 
ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (Trait Personality Theory) และทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปรําง
ของบุคคล (Types Personality Theory) 

1.  ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ  
  บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถท าความเข๎าใจ และระบุคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ท าให๎เกิด
พฤติกรรมมนุษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม ที่แสดงให๎เห็นถึงความอดทน 
พื้นฐานจิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ตํางๆ 
  Allport (อ๎างถึงใน เติมศักด์ิ คทวณิช, 2547) อธิบายวํา คุณลักษณะเป็นรากฐานของ
ระบบประสาทของบุคคล เป็นโครงสร๎างของระบบจิตประสาท ซึ่งท าหน๎าที่ควบคุมบังคับหรือเป็น
แกนน าให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมชํวยสร๎างความเชื่อมั่น และท าให๎บุคคลอ่ืนเกิดความรู๎สึกยินดี แตํ
ถ๎าบุคคลใดที่ขาดคุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการเข๎าสังคม จะมีพฤติกรรมที่ผิดหวัง มี
ความรู๎สึกแตกตํางกันอยํางมากในสภาวะเหตุการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 คุณลักษณะ คือบทบาทที่ชักจูงใจให๎เกิดพฤติกรรมโดยตรง โดยท าหน๎าที่ควบคุมการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรูปแบบ โดยสามารถแบํงคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เป็น 3 สํวน คือ 

1) พวกมีลักษณะเดํน พวกนี้มักมีรํายกายสูงใหญํ หรือหน๎าตาดี มีลักษณะ
เดํนเฉพาะตัว อาจจะเป็นน้ าเสียง การพูด ทําทาง หรือทําทีที่ปฏิบัติตํอผู๎อื่น 

2) พวกมีลักษณะด๎อย พวกนี้มักมีรูปรํางเต้ียหรือตัวเล็ก หน๎าตาไมํดี หรือมี
ลักษณะบางประการที่เป็นปมด๎อยของตน 

3) พวกที่มีลักษณะกลาง พวกนี้มักมีรํางกายธรรมดาแบบคนทั่วไป ลักษณะ
เป็นกลาง ๆ ไมํเดํน ไมํด๎อย แตํก็ไมํมีลักษณะพิเศษที่นําสนใจ มักผสมผสานกลมกลืนไปกับคนคน
สํวนใหญํ 

ลักษณะตําง ๆ ทั้ง 3 ประการมีผลตํอการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ตําง ๆ เชํน 
ผู๎บริหาร ถ๎ามีลักษณะเดํนจะเป็นตัวสํงเสริมให๎งานดีขึ้น แตํถ๎าไมํมีก็ต๎องพยายามเพื่อที่จะสร๎าง
ความนําเชื่อถือให๎เกิดมากขึ้น 
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2.  ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล (Types Personality Theory) 
 William Sheldon (1962, อ๎างถึงใน ประวีร์ ศรีระวัตร, 2555) มีความเชื่อวําบุคลิกภาพแตํ
ละบุคคล มีสํวนสัมพันธ์กับคุณสมบัติ รูปรํางของบุคคล โดยได๎ท าการวิเคราะห์รูปรํางชายหนุํม
จ านวนหลายพันคน และสามารถสรุปได๎วํารูปรํางแบบพื้นฐานแบํงเป็น 3 แบบ คือ 

1)  รูปรํางอ๎วน มีลักษณะรูปรํางอ๎วน เนื้อนิ่มและล าตัวมีขนาดกลม รูปรํางไมํดี มี
น้ าหนักมาก รับประทานอาหารมาก มีความเชื่องช๎าอืดอาด ไมํสะอาด มีเพื่อนมาก มีนิสัยชอบการ
เข๎าสมาคม ชอบการนอนและการกิน ชอบให๎รํางกายสบายและเป็นบุคคลที่มีความสุข 

2)  รูปรํางล าสัน มีลักษณะรูปรํางแข็งแรง มีมัดกล๎ามเนื้อ มีการพัฒนาทาง
รํางกายมีกล๎ามเนื้อแข็งแรงมองดูดี มีเพื่อนมาก มีความสุข มีคนชอบมาก มีความประณีต มี
ความเร็ว ชอบชํวยเหลือบุคคลอื่น มีลักษณะรูปรํางแบบนักกีฬา ชอบการตํอสู๎ มีพลังชอบการผจญ
ภัย ชอบการออกก าลังกายและมีความกล๎าหาญ 

3)  รูปรํางผอม มีลักษณะรูปรํางที่กล๎ามเนื้อและกระดูกยังไมํรับการพัฒนา 
หน๎าอกแบนราบ ล าตัวมีขนาดบางและอํอนแอ ศีรษะมีขนาดใหญํกวําปกติ มีน้ าหนักเบา
รับประทานอาหารได๎น๎อย ชอบความเงียบ มีความวิตกกังวลใจ มีความหวาดกลัวไมํชอบการตํอสู๎ 
มีคุณสมบัติที่มีจิตส านึกของตัวเอง มีอารมณ์อํอนไหว มีความกังวลใจ ชอบอยูํตามล าพัง ชอบการ
ใช๎ความคิดเป็นต๎น 

2.1.10.5  ผู๎โดยสารเครื่องบินมีความแตกตํางในด๎านบุคลิกภาพ 
  Albrecht (1988, อ๎างถึงใน น้ าเพชร อยูํสกุล, 2553) กลําววําปัจจัยของบุคคลผู๎

ให๎บริการ (Personal Service) เพื่อความเป็นเลิศในการบริการมี 2 องค์ประกอบ คือ 
1) การเข๎าถึงบุคลิกเฉพาะ (Personal Touch) ของผู๎รับบริการ เพื่อ

ทราบความรู๎สึกของผู๎รับบริการวําได๎รับการตอบสนองที่ดี การได๎รับความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึง
การต๎อนรับที่อบอํุน การยกยอํงให๎ความส าคัญแกลํูกค๎าที่มาใช๎บริการซ้ า 

2) ปัจจัยหลักของผู๎ให๎บริการ (Key Employee) พนักงานต๎องรับรู๎ถึง
ความต๎องการอยํางแท๎จริงของผู๎รับบริการ และได๎รับมอบอ านาจในการให๎บริการ เพื่อให๎ลูกค๎า
กลับมาใชบ๎ริการอีก และมีการบอกตํอถึงการให๎บริการที่ดี 

ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง (2556) กลําววํา การเป็นผู๎ให๎บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู๎ให๎บริการ
ควรค านึงถึงปัจจัยตํางๆ มากมาย เชํน ต๎องมีความรู๎ในงานที่ให๎บริการ และส าหรับหนึ่งในปัจจัยที่
ส าคัญคือ ผู๎ให๎บริการต๎องสามารถควบคุมอารมณ์ได๎ (Emotional Control) เนื่องจากงานบริการ
เป็นงานที่ให๎ความชํวยเหลือผู๎อ่ืน ต๎องพบปะผู๎คนมากมายหลายชนชั้น เชื้อชาติ หรือมีการศึกษาที่
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ตํางกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู๎รับบริการก็จะมีความแตกตํางกัน เมื่อผู๎รับบริการไมํได๎รับการ
บริการด่ังที่ต้ังใจ ผู๎ให๎บริการอาจจะถูกต าหนิ ถูกพูดจาก๎าวร๎าว หรือผู๎รับบริการใช๎กิริยามารยาทที่
ไมํดี ดังนั้นจึงจ าเป็นมาก ที่ผู๎ให๎บริการต๎องมีสามารถควบคุมสติอารมณ์ได๎เป็นอยํางดี และยอมรับ
ในความแตกตํางนั้นได๎ 

ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง (2556) ยังกลําวอีกวําในความเป็นจริงของการบริการนั้น ผู๎
ให๎บริการจะพบลูกค๎าหรือผู๎รับบริการในหลายรูปแบบ เชํน ลูกค๎าที่เจ๎าปัญหา จู๎จี้  ขี้บํน บางคน
แสดงทําวางอ านาจ บางคนมาพร๎อมกับอารมณ์เสีย ซึ่งผู๎ให๎บริการจะปฏิเสธการให๎บริการแกํผู๎มา
รับบริการดังกลําวไมํได๎ เพราะการปฏิเสธการให๎บริการกับผู๎มารับบริการเหลํานี้ ยํอมหมายถึง
ความเสียหายและภาพลักษณ์ที่ไมํดีจะเกิดขึ้นแกํผู๎ให๎บริการ และหนํวยงานหรือองค์กรได๎ ส าหรับผู๎
ให๎บริการสามารถจัดการและบริการลูกค๎ากลุํมนี้ ด๎วยการใช๎ศาสตร์ทางจิตวิทยาเข๎ามาชํวย โดย
การใช๎เทคนิคของการสร๎างสัมพันธ์ภาพที่ดี การรับฟัง และการเอ้ืออ านวยให๎ลูกค๎าที่มีปัญหา และ
พยายามท าความเข๎าใจในสภาพปัญหาของลูกค๎า จนน าไปสูํการหาหนทางเพื่อแก๎ปัญหานั้นให๎ได๎
ด๎วยตนเอง ผํานเทคนิคตํางๆ ประสบการณ์ที่ผํานมา  

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจ  
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเข๎าใจนั้นถูกจัดอยูํในกลุํมของ   แนวคิดทฤษฎีกลุํมความรู๎
ความเข๎าใจ   (Cognitive Theory) ทฤษฎีกลุํมนี้บางครั้งเรียกวํา กลุํมปัญญานิยม มีความเชื่อวํา
ผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรู๎ได๎ต๎องใช๎ประสาทสัมผัส (Sense) และใช๎สติปัญญาเป็นตัววิเคราะห์ข๎อมูล 
และเก็บสะสมประสบการณ์เพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาใหมํ  

นักเชี่ยวชาญด๎านวิชาการหลายทําน ได๎จ ากัดความค าวํา “ความรู๎ความเข๎าใจ” โดยสรุปไว๎
วํา ความรู๎ความเข๎าใจ คือ ความสามารถในการจ าและเข๎าใจรายละเอียดของข๎อมูลตํางๆที่บุคคล
ได๎สะสมไว๎และถํายทอดตํอๆกันมาตลอดจนสามารถที่จะสื่อความหมาย  แปลความ ตีความขยาย
ความ หรือแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ หลังจากที่ได๎รับขําวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
แล๎ว (ศุภกนิตย ์พลไพรินทร์, 2540) 
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2.2.1  ความหมายของความรู้ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 7) ให๎ความหมายของค าวํา “ความรู๎”  วํา คือการระลึก 

ถึงเรื่องราวตําง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล๎ว และรวมถึงการจ าเนื้อเรื้องตําง ๆ ทั้งที่ปรากฏอยูํใน 
แตํและเนื้อหาวิชา และวิชาที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นด๎วย 

The Modern American Dictionary  ให๎ค าจ ากัดความของความรู๎ที่แตกตํางกัน 3 
ลักษณะดังนี้ (Wikstrom และ Normann 1994:9 อ๎างถึงใน ใจชนก ภาคอัต 2553:17)  

1. ความรู๎ คือ ความค๎ุนเคยกับข๎อเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลักการ 
โดยทั่วไป (principles) 

2. ความรู ๎คือ ร๎ู (Known) หรืออาจจะรู๎ (May be known) 
3. ความรู ๎คือ จิตส านึก ความสนใจ (Awareness) 
เกษม วัฒนชัย (2544: 39-40 อ๎างถึงใน กมลรัตน์ อายุวัฒน์) ได๎ให๎ความหมายของความรู๎

วํา หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษย์ จัดให๎เป็นหมวดหมูํและประมวลสาระที่สอดคล๎องกัน 
โดยน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระที่สอดคล๎องกัน โดยน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระในระบบข๎อมูลขําวสาร 

ธนพล สมัคการ (2550:12) ได๎รวบรวมความหมายและสรุปค าจัดกัดความของค าวํา 
“ความรู๎  ” คือความสามารถรักษาไว๎ซึ่งข๎อเท็จจริง เรื่องราว กฎเกณฑ์   สถานที่ สิ่งของหรือบุคคล 
ขําวสารท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวข๎อง ซึ่งเกิดจากการสังเกตจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะกรรมการเครือขํายปฏิบัติการจัดการความรู๎ 
(2549) ให๎ความหมายของค าวํา “ ความรู๎ ” คือสารสนเทศที่น าไปสูํการปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข๎อมูล 
ซึ่งประกอบด๎วยข๎อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข๎อมูลอ่ืนๆ 
ที่มีความจ าเป็น และเป็นกรอบของการผสมผสานระหวํางประสบการณ์ คํานิยม ความรอบรู๎ใน
บริบท ส าหรับการประเมินคํา และการน าเอาประสบการณ์กับสารสนเทศใหมํ ๆ มาผสมรวมเข๎า
ด๎วยกัน 

จากค าจ ากัดความที่ถูกกลําวไว๎ในข๎างต๎น สรุปได๎วํา  “ความรู๎ ”  หมายถึง ข๎อเท็จจริง ความ
คิดเห็น การรวบรวมความคิด การะลึกถึง ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์ หรือ
รายละเอียดของเรื่องราวตําง ๆ ที่บุคคลได๎ประสบมาและเก็บสะสมไว๎ แล๎วน ามาผสมผสานกัน จน
เป็นความจ า หรือความรอบรู๎ในบริบท ที่สามารถถํายทอดตํอไปได๎และสามารถวัดความรู๎ได๎โดย
การระลึกถึงเรื่องเหลํานั้นแล๎วแสดงออกมา 
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2.2.2 ระดับของความรู้ 
Bloom (1965, อ๎างถึงใน ใจชนก ภาคอัต 2553:19) ได๎ท าการศึกษาและเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการรับรู๎ของคน (Cognitive Domain) และได๎จ าแนกพฤติกรรมด๎านความรู๎ออกเป็น 6 
ระดับ โดยอาจพิจารณาจากความรู๎ในขั้นต่ าไปสูํความรู๎ในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความรู๎ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู๎ที่เน๎นถึงการจ าและการระลึกได๎ถึง
ความคิด วัตถุและปรากฏการณ์ตําง ๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งงําย ๆ ที่เป็นอิสระ
แกํกันไปจนถึงความจ าในสิ่งที่ยุํงยาก ซับซ๎อนและมีความสัมพันธ์ระหวํางกัน 

2. ความเข๎าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาในการขยายความรู๎ ความจ า ให๎กว๎างออกไปจากเดิมอยํางสมเหตุสมผล 
การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปล
ความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. การน าไปปรับใช๎ (Application) เป็นความสามารถในการน าความรู๎ (Knowledge) 
ความเข๎าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยูํเดิม ไป
แก๎ไขปัญหาที่แปลกใหมํของเรื่องนั้น โดยการใช๎ความรู๎ตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
วิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย  
การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกวําความเข๎าใจ และการ
น าไปปรับใช๎ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นสํวนยํอย  ที่มี
ความสัมพันธ์กัน รวมทั้งการสืบค๎นความสัมพันธ์ของสํวนตําง  ๆ เพื่อดูวํา
สํวนประกอบปลีกยํอยนั้นสามารถเข๎ากันได๎หรือไมํ อันจะชํวยให๎เกิดความเข๎าใจตํอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอยํางแท๎จริง 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมสํวนประกอบยํอย ๆ 
หรือสํวนใหญํ ๆ เข๎าด๎วยกันเพื่อให๎เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมี
ลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตําง ๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน 
เพื่อสร๎างรูปแบบหรือโครงสร๎างที่ยังไมํชัดเจนขึ้นมากํอน อันเป็นกระบวนการที่ต๎อง
อาศัยความคิดสร๎างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่ก าหนดให๎ 

6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด 
คํานิยมผลงาน ค าตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงค์บางอยําง โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดได๎วําเป็น
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ขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ (Characteristics of Cognitive Domain) ที่ต๎องใช๎
ความรู๎ความเข๎าใจ การน าไปปรับใช ๎การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เข๎ามาพิจารณา
ประกอบกันเพื่อท าการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะกรรมการเครือขํายปฏิบัติการจัดการความรู๎ 
(2549) ได๎แบํงชั้นของการเรียนร๎ู ไว๎ดังนี้ 

1. ข๎อมูล (Data) เป็น ข๎อมูลดิบที่ยังไมํได๎ผํานกระบวนการประมวลผล หรือเป็นกลุํมของ
ข๎อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

2. สารสนเทศ (Information) เป็น ข๎อมูลที่ผํานกระบวนการประมวลผลโดยรวบรวมและ
สังเคราะห์เอาเฉพาะข๎อมูลที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ตํองานที่ท า  

3. ความรู๎ (Knowledge) เป็น ผลจากการขัดเกลาและเลือกใช๎สารสนเทศ โดยมีการ
จัดระบบความคิด เสียใหมํให๎เป็น “ความรู๎และความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง”  

4. ความเฉลียวฉลาด (Wisdom) เป็น การน าเอาความรู๎ตําง ๆ มาบูรณาการเข๎าด๎วยกัน
เพื่อใช๎ให๎เกิดเป็นประโยชน์ตํอการท างานในสาขาวิชาชีพตําง ๆ  

5. เชาวน์ปัญญา (Intelligence) เป็น ผลจากการปรุงแตํงและจดจ าความรู๎และใช๎ความ
เฉลียวฉลาดตําง ๆ ในสมอง ท าให๎เกิดความคิดที่รวดเร็วและฉับไว สามารถใช๎ความรู๎
และความเฉลียวฉลาดโดยใช๎ชํวงเวลาสั้นกวํา  

 
หากน าเอามาจัดล าดับเป็นขั้นตอนของการเรียนรู๎ส าหรับมนุษย์แตํละบุคคลจะได๎ดังนี้  
 
ประมวลผล    ขัดเกลา/เลือกใช้    บูรณาการ         ปรับแต่ง/จดจ า 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3 ชั้นของความรู๎ 
แหล่งท่ีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เครือขํายปฏิบัติการจัดการความรู๎, 2549. 
 

Data
ข้อมูล 

Information
สารสนเทศ 

Knowledge
ความรู้ 

Wisdom
องค์ความรู้ 

Intelligence

ภูมิปัญญา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะกรรมการเครือขํายปฏิบัติการจัดการความรู๎ 
(2549) ได๎แบํงประเภทของการเรียนรู๎ ไว๎ดังนี้ 

1.  ความรู๎ในตัวของมนุษย์หรือความรู๎โดยนัย (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู๎
เฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา การฝึกอบรม เจตคติของแตํละบุคคล 
เป็นความรู๎บวกกับสติปัญญาและประสบการณ์ ซึ่งความรู๎ในตัวคนนั้นเป็นความรู๎ที่ฝังลึกอยูํในแตํ
ละบุคคล การที่ความรู๎จากใครคนหนึ่งจะถูกถํายทอดไปยังบุคคลอ่ืนได๎นั้นเป็นเรื่องที่ยากหากเจ๎า
ตัวไมํยินยอม ดังนั้นการขอรับการถํายทอดความรู๎จากบุคคลผู๎รู๎เหลํานี ้จะท าได๎จาก  

1. การสนทนา (Face-to-face Conversation)  
2. การน าทีมและฝึกอบรม (Mentoring & Training) 
3. อบรมเข๎มข๎น (Coaching) 
4. การแนะน า (Customer Knowledge)  
5. การเข๎ากลุํม (Staff Knowledge)  
6. การใช๎ผู๎เชี่ยวชาญภายนอก (Outside Expert)  
7. การสั่งการ (Top Manager / Top Management Support) 
8. การเผยแพรํสูํสาธารณะหรือทุนทางสังคม (Social Capital) 

2.  ความรู๎เชิงประจักษ์ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู๎ที่ได๎รับ
การถํายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบันทึกตามรูปแบบตํางๆ  ซึ่งเป็นสารสนเทศนั่นเอง 
กลําวคือเป็นความรู๎ที่ได๎จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนๆ ความรู๎แบบนี้จะถํายทอดจากใครคนหนึ่งไปยัง
บุคคลอ่ืนได๎โดยไมํยากนัก การขอรับการถํายทอดความรู๎เชิงประจักษ์ที่ปรากฏชัดเจนเหลํานี้  อาจ
เรียนรู๎ได๎จากสื่อดังนี้  

1. ข๎อมูลขําวสาร (Transaction Data) 
2. รายงาน (Internal Reports, Memos)  
3. การจดบันทึก (Record Management)  
4. แผนงานและนโยบาย (Plan and Policies) 
5. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)  
6. หอสมุด (Data Warehouse)  
7. ฐานข๎อมูล (External / Internal Databases)  
8. อีเมล์ (E-Mail) 
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3.  ความรู๎ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) หมายถึง ความรู๎ที่เกิดจากความ
เชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเกิดจากผลสะท๎อนกลับของความรู๎ และสภาพแวดล๎อมทั่วไปขององค์กร 

 
2.2.3  ความหมายของความเข้าใจ  

 Bloom (อ๎างถึงใน ชนาธิป อํอนหวาน 2553:41-42) ให๎ค าจ ากัดความค าวํา  “ความเข๎าใจ ”
ในสํวนของพฤติกรรมโครงสร๎างความรู๎ ไว๎วํา ความสามารถในการอธิบายชี้แจง โดยการตีความ 
สรุปความ พยากรณ์ ยกตัวอยํางประกอบได๎ แล๎วบุคคลนั้นขยายความรู๎ความจ านั้นออกไปจาก
เดิมอยํางมีเหตุผล โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอนคือ 

1. การแปลความหมายของค า ข๎อความ สัญลักษณ์ตามหลักวิชาการและเนื้อเรื่อง 
2. การตีความ โดยใช๎ความหมายจากการแปลมารวมเข๎าด๎วยกัน 
3. การสรุปความหรือการขยายความจากการตีความนั้น ด๎วยแนวคิดและมุมมองใหมํ 

โดยจะต๎องให๎ข๎อมูลประกอบอยํางสมบูรณ์เพียงพอ 

จักรกริช ใจดี (2542: 8-9 อ๎างถึงใน กมลรัตน์ อายุวัฒน์ 2553:22) ให๎ความหมายของค า
วํา “ความเข๎าใจ (Comprehension)” ไว๎คือ ความสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องราวตํางๆได๎ 
ทั้งทางภาษา รหัสและสัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. การแปลความ (Translation) คือ ความสามารถในการจับใจความให๎ถูกต๎องกับสิ่งที่
จะสื่อความหมาย หรือความสามารถในการถํายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสูํ
อีกภาษาหนึ่ง หรือจากการสื่อสารรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง หรือการแปลจาก
ภาพไปเป็นสัญลักษณ์ 

2. การตีความ (Interpretation) คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมาย
หลาย ๆ ลักษณะอันมา เรียบเรียง โดยท าการจัดระเบียบ สรุปยอดเป็นเนื้อความใหมํ
โดยยึดเป็นเนื้อความเดิมเป็นหลัก 

3. การขยายความ (Extrapolation) คือ ความสามารถที่ขยายเนื้อหาข๎อมูลที่รับรู๎มาให๎
มากขึ้น หรือเป็นความสามารถในการท านาย รู๎แนวโน๎มของเหตุการณ์ หรือคาดคะเน
เหตุการณ์ลํวงหน๎าได๎อยํางดี โดยอาศัยข๎อมูลอ๎างอิงหรือแนวโน๎มที่เกินเลยจากข๎อมูล  

สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2552) กลําววําความเข๎าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ จะต๎อง
ทราบถึงความเป็นมนุษย์วํา ประกอบด๎วยสิ่งใดบ๎างมีแนวคิดทั้งทางด๎านจิตวิทยาและปรัชญาที่มี
ความแตกตํางกัน และน าไปสูํการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในลักษณะตําง ๆ กันตามความเชื่อของ
แตํละกลุํมและพยายามที่จะน าเสนอวําวิธีการและความจริงดังกลําวของตนสามารถเชื่อถือได๎ 
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สามารถน าความก๎าวหน๎าในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได๎เป็นอยํางดี  โดยองค์ประกอบของ
ความเป็นมนุษย์ถูกอธิบายไว๎หลายแนวคิด แตํมีเกณฑ์แบํงดังนี้ 

1. แนวคิดทวินิยม (Dualism): มนุษย์ประกอบด๎วยกายและจิต แนวคิดนี้มีความเชื่อวํา 
มนุษย์ประกอบด๎วยกาย (Body) และจิต (Mind) แยกออก จากกัน  

2. แนวคิดเอกนิยม (Monism): กายและจิตเป็นสิ่งเดียวกัน เชื่อวําจิตและกายเป็นสิ่ง
เดียวกัน ความรู๎สึกนึกคิดตํางๆ เป็นกระบวนการทางสมอง ระบบประสาทตํางๆ  อัน
เป็นกระบวนการทางกาย เป็นความพยายามที่จะศึกษาความรู๎สึกตํางๆ ออกมาในรูป
ของการท างานของเซลสมอง  

อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา ความเข๎าใจ คือ ความสามารถทางสมองอยํางหนึ่งของมนุษย์ใน
การที่จะสามารถน าเอาความรู๎ ความจ าที่มีอยูํในตนเองไปใช๎ในลักษณะอ่ืน เชํน การแปลความ 
การตีความ และการขยายความได๎อยํางมีเหตุผล  

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาความหมายของความรู๎ความเข๎าใจที่กลําวมาใน
ข๎างต๎น อาจโดยสรุปได๎วํา  ความรู๎ความเข๎าใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ าใน
เรื่องราว ข๎อมูลและข๎อเท็จจริงรายละเอียด ตํางๆ ของแตํละบุคคล และน าความรู๎ที่เก็บรวบรวมมา
ใช๎ในการให๎ข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบในเรื่องตํางๆได๎อยํางมีเหตุผล และสามารถน าไปใช๎ใน
สถานการณ์จริงได๎ตามขั้นตอน ซึ่งขึ้นอยูํกับประสบการณ์ของแตํละคน โดยสามารถใช๎การระลึก
เป็นตัววัดความรู๎ความเข๎าใจนั่นเอง 

 
2.2.4  ความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม 
เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2550) กลําววํา ปัจจัยที่ท าให๎วัฒนธรรมของแตํละชาติมีความแตกตําง

กันนั้นมีหลายปัจจัย อันประกอบไปด๎วย ความเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความเชื่อและ
ทัศนคติ ระบบการศึกษา ศาสนา ระบบการเมืองการปกครอง ภาษา ภูมิประเทศ รสนิยม การให๎
คุณคําทางสังคม เป็นต๎น เมื่อเข๎าใจถึงปัจจัยเหลํานี้แล๎ว เราจึงสามารถที่จะปรับตัวหรือยอมรับใน
ความแตกตํางนั้นได๎ และการปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมที่แตกตําง (Adjustment) ได๎อยําง
เหมาะสม จะท าให๎เราเข๎าใจและสามารถอยูํรํวมกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมนั้น  

Phetcharee Roopwichet (2001) เสนอวํา มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่เราจะมีความเข๎าใจ
ในวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน โดยเฉพาะระหวํางวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตก โดย
ไมํได๎อยูํบนค าถามที่วํา ใครผิดหรือใครถูก หรือสิ่งไหนผิดหรือถูก และยังเสนอแนะวําการฝึกอบรม
ที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จะท าให๎บุคคลนั้นสามารถปรับตัวได๎เป็นอยํางดี  
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ด๎วยความแตกตํางทางด๎านวัฒนธรรม ผู๎ให๎บริการจ าเป็นต๎องตระหนักและเข๎าใจถึงความ
แตกตํางทางวัฒนธรรมของนักทํองเที่ยวหรือผู๎ใช๎บริการตํางชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข๎าใจผิดหรือ
ความขัดแย๎งและอุปสรรคในธุรกิจบริการ การปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎ให๎และผู๎รับบริการเกิดขึ้นมาก 
ซึ่งการให๎บริการนี้เองเป็นภาพที่ผู๎รับบริการรับรู๎และตัดสินความพึงพอใจในการได๎รับบริการ การ
บริการที่ประทับใจในความคิดของผู๎ให๎บริการ อาจเป็นสิ่งที่ไมํพึงพอใจของผู๎รับบริการ เนื่องจาก
ความแตกตํางทางวัฒนธรรม ความไมํเข๎าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อาจน ามาซึ่งความไมํพอใจ
ของผู๎ใช๎บริการที่สุด เมื่อสามารถสร๎างความเข๎าใจได๎แล๎วนั้น ก็จะน าไปสูํความสามารถในการ
แขํงขันและความส าเร็จของธุรกิจในอนาคตอีกด๎วย 

อยํางไรก็ตามการสร๎างความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมนั้น ควรที่จะศึกษาไปถึงกลุํม
วัฒนธรรมยํอยมากกวําวัฒนธรรมหลัก การเหมารวม (Stereotyping) อาจท าให๎เรามีทิศทางใน
การปฏิบัติตํอผู๎ใช๎บริการไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจสํงผลดีหรือลบก็ได๎ 

การเหมารวม (Stereotyping) หมายถึง การเหมารวมลักษณะของคนจากประเทศ หรือ
จากกลุํมที่มีความเหมือนกันของสมาชิก ซึ่งลักษณะดังกลําว จะเป็นเหมือนลักษณะของกลุํมนี้ คือ 
ลักษณะของคนที่มาจากประเทศหนึ่ง ซึ่งถูกเหมารวมวํามีลักษณะที่คล๎ายกัน ลักษณะการเหมา
รวม (Stereotypes) ชํวยให๎นักทํองเที่ยวและเจ๎าบ๎านมีภาพของกลุํมคนอยูํในความคิด ไมํวําจะถูก
หรือผิด ภาพเหลํานี้ท าให๎การปฏิสัมพันธ์ในระยะสั้น หรือการพูดคุยแบบผิวเผินจะไปในแนวทางที่
เข๎าใจเกี่ยวกับคนแปลกหน๎าตามความคิดของตน (อรจนา จันทรประยูร, 2555) 

มีการศึกษาลักษณะเหมารวมของนักทํองเที่ยวแยกตามประเทศ คือ นักทํองเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นมักเดินทางทํองเที่ยวเป็นกลุํม มักโค๎งค านับให๎กับทุกคนที่พบ มีการใช๎จํายที่สูงและถํายรูปทุก
ที่ที่ไป นักทํองเที่ยวญี่ปุ่นมักทํองเที่ยวเป็นกลุํมและเดินทางทํองเที่ยวสั้น  เพราะการอยูํไกลจาก
ครอบครัวเป็นเวลานาน เป็นความรู๎สึกที่ปวดร๎าวและไมํใชํการใช๎ชีวิตที่สมบรูณ์  

สํวนชาวเกาหลี ถูกมองวําเป็นชาติที่มีความภูมิใจในตัวเองสูง ยอมรับเฉพาะสิ่งที่คล๎ายกับ
วัฒนธรรมของตน ชอบอาหารของตนเอง แม๎ในขณะเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ มักเดินทางเป็น
กลุํม  

โดยมากแล๎วชาวเอเชีย ถูกมองวํามีวัฒนธรรมที่นําสนใจ และนําหลงใหล ชาวตะวันตก
เห็นชาวเอเชีย เหมือนกันหมดหรือคล๎ายกันมาก ชาวเกาหลีอาจถูกทักเป็นชาวญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่น
อาจถูกมองวําเป็นคนจีน ความจริงแล๎วชาวเอเชียแตํละประเทศพูดภาษาของตนเอง  และมี
วัฒนธรรมที่แตกตํางกัน 
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 ถึงแม๎วําการเหมารวมจะชํวยให๎การปฏิสัมพันธ์ระหวํางคนแปลกหน๎าเป็นไปอยํางมี
ทิศทาง แตํการเหมารวมนี้ได๎มองข๎ามความแตกตํางระหวํางบุคคล และจ ากัดพฤติกรรมของมนุษย์ 
อยูํในกรอบความคิดเดียว ซึ่งอาจท าให๎เกิดความโน๎มเอียงไปทางใดทางหนึ่งได๎ การเหมารวมอาจ
เกิดขึ้นได๎โดยขาดพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งสาเหตุมาจากการนินทา  เชื่อการปลํอยขําว การสังเกต 
ประสบการณ์สํวนตัว สํวนนักทํองเที่ยวอาจเหมารวมลักษณะของเจ๎าบ๎าน จากสื่อ งานเขียน 
การศึกษาข๎อมูล กํอนเดินทางหรือจากค าบอกเลําของนักทํองเที่ยวอ่ืน  

การเหมารวมสํวนมากจะเป็นไปในทางลบ เชํน นักทํองเที่ยวโดยทั่วไป จะมีลักษณะที่เป็น
คนรํารวย ชอบใช๎เสียงดัง ไมํมีมารยาท สํวนเจ๎าบ๎านถูกมองวําเป็นกลุํมคนจน ชอบเอาเปรียบ
นักทํองเที่ยว ความคิดแงํลบมักจะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักทํองเที่ยว และ
เจ๎าบ๎านมากขึ้น แตํโดยมากการเหมารวมมักจะติดอยูํในความคิดคนและยากที่จะเปลี่ยน  

ความคิดในแงํบวก ในการเหมารวมเกิดขึ้นเชํนกัน เชํน ชาวญี่ปุ่น และชาวจีน ถูกมองวํา
เป็นขนขยัน มุํงความส าเร็จ และปัญหาน๎อย ชาวออสเตรเลีย มีภาพความเป็นมิตร ซื่อสัตย์ นํารัก 
จิตใจดี และเข๎มแข็ง ภาพลักษณ์ของคนแตํละประเทศแตกตํางกันโดยทั่วไป และแตกตํางใน
ความคิดของคนในแตํละชาติเอง ดังนั้นสิ่งเดียวที่อาจถูกมองจากมุมมองที่แตกตําง และเพื่อให๎
ธุรกิจสร๎างบริการที่มีคุณภาพ จ าเป็นต๎องเข๎าใจความแตกตํางกัน 
 เมื่อผู๎ให๎บริการมีความเข๎าใจในความแตกตํางทางวัฒนธรรมของลูกค๎าแล๎วนั้น จะท าให๎
บุคลากรในภาคบริการสามารถให๎บริการและสื่อสารกับลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจตํอการบริการนั้น เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค๎านั้น มีพื้นฐาน
มาจากการแปลความหมายและความเชื่อตํอวัฒนธรรมของลูกค๎ากลุํมนั้น อีกทั้ง  ความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์กับคุณคําและความเชื่อ และแนํนอนวําคนตํางเชื้อชาติตํางวัฒนธรรมยํอมมีความ
เชื่อและคุณคําที่ให๎ที่แตกตําง ความคาดหวัง และการรับรู๎ได๎รับอิทธิพลจากสิ่งเหลํานี้ ไมํวําจะเป็น
ความคาดหวังจากคุณภาพและการบริการ ตัวอยํางเชํน ความพอใจของลูกค๎าใช๎บริการเข๎าพัก
โรงแรม มีความแตกตํางอยํางเห็นได๎ชัดเจนจากผู๎เข๎าพักที่มาจากเอเชียเชํน ญี่ปุ่น ไต๎หวัน ไมํได๎ให๎
ความคาดหวังกับกับสิ่งอ านวยความสะดวกและวัตถุสิ่งของที่จับต๎องได๎มากนัก  แตํกลับให๎
ความส าคัญกับคุณภาพบริการ บรรยากาศ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต๎องไมํได๎ ในทางตรงกันข๎าม
กับชาวตะวันตกซึ่งให๎ความส าคัญกับวัตถุสิ่งของกํอน (อรจนา จันทรประยูร, 2555) 
 อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา วัฒนธรรมนั้นมีผลกระทบโดยตรงตํอความพึงพอใจของลูกค๎า 
การสร๎างความพึงพอใจให๎ลูกค๎าด๎วยการท าความเข๎าใจในความแตกตํางทางวัฒนธรรมของลูกค๎า 
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จะน าไปสูํความสามารถในการแขํงขันของภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว รวมทั้งธุรกิจสายการบิน
ด๎วย  
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น งานวิจัยนี้ ผู๎ท าวิจัยจะประยุกต์ใช๎แนวคิดของ  Bloom (อ๎างถึงใน 
ชนาธิป อํอนหวาน 2553) ในเรื่องของการสร๎างความเข๎าใจผํานกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การ
แปลความหมาย การตีความ และ การสรุปความหรือการขยายความจากการตีความ เพื่อใช๎ในการ
ตรวจสอบและวัดความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ให๎บริการ 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนั้น ถือวําเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการการยอมรับ
ของแตํละบุคคลที่ยอมรับเอาสิ่งที่ตนเห็นวําดี มาปฏิบัติด๎วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยที่ผําน
ขั้นตอนการเรียนรู๎และทดลองมาแล๎วนั้น และนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ค าจ ากัดความของการ
ยอมรับ ไว๎ตามหัวข๎อด๎านลํางนี้ 
 

2.3.1  ความหมายของการยอมรับ 
 Foster (1973, อ๎างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) กลําววํา การยอมรับ คือ การ
ที่บุคคลได๎เรียนรู๎ผํานการศึกษาและสามารถบรรยายได๎โดยผํานขั้นการรับรู๎ การยอมรับนั้นเกิดจาก
การเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง โดยการเรียนรู๎นั้นเป็นผลมาจากการทดลองปฏิบัติจนแนํใจวําสิ่งนั้นมี
ประโยชน ์
 ปรีชา วันดี (2545, อ๎างถึงใน ณัฐวรางค์ ธนะสาร, 2553) กลําววํา การยอมรับ เป็น
พฤติกรรมของบุคคลในการยอมรับเอาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติตามด๎วยความพึงพอใจ โดยที่การยอมรับ
เป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใหมํ ผํานขั้นตอนตํางๆ และมีการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็น
กระบวนการ และมีระยะเวลาที่แนํนอน 
 อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา การยอมรับ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เริ่ม
จากได๎ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระทั่งยอมรับน าไปใช๎ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล๎ายกับ
กระบวนการเรียนรู๎และการตัดสินใจ 
 

2.3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ 



51 

Roger (1962, อ๎างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) กลําววํา การยอมรับของ
บุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปัญหาตํางๆนั้น จะต๎องผํานกระบวนการยอมรับ (Adoption 
Process) 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นรับรู๎หรือต่ืนตน (Awareness Stage)   
 เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสูํการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหมํหรือวิธีการใหมํ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได๎รับรู๎
เกี่ยวกับสิ่งใหมํๆ  )นวัตกรรม  (ที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แตํยังได๎รับ
ขําวสารไมํครบถ๎วน ซึ่งการรับรู๎มักเป็นการรับรู๎โดยบังเอิญและจะท าให๎เกิดความอยากรู๎ตํอไป อัน
เนื่องจากมีความต๎องการวิทยาการใหมํๆ นั้น ในการแก๎ปัญหาที่ตนเองมีอยูํ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage)  
 เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหมํๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้
เป็นไปในลักษณะที่ต้ังใจแนํชัด และใช๎กระบวนการคิดมากกวําขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะท าให๎ได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งใหมํหรือวิธีการใหมํมากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและคํานิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทาง
สังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลตํอบุคคลนั้น และมีผลตํอการติดตามขําวสารหรือรายละเอียด
ของสิ่งใหมํหรือวิทยาการใหมํนั้นด๎วย  
 ขั้นท่ี 3  ขั้นประเมินคํา (Evaluation Stage) 
 เป็นขั้นที่จะไตรํตรองวําจะลองใช๎วิธีการหรือหาวิทยาการใหมํๆ นั้นดีหรือไมํ ด๎วยการ
เปรียบเทียบระหวํางข๎อดีและข๎อเสียวํา เมื่อน ามาใช๎แล๎วจะเป็นประโยชน์ตํอกิจกรรมของตนหรือไมํ 
หากรู๎สึกวํามีข๎อดีมากกวําจะตัดสินใจใช๎ ขั้นนี้จะแตกตํางจากขั้นอ่ืนๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลอง
ความคิดใหมํๆ โดยบุคคลมักจะคิดวําการใช๎วิทยาการใหมํๆ นั้นเป็นการเสี่ยงไมํแนํใจถึงผลที่จะ
ได๎รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต๎องการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให๎เกิดความแนํใจยิ่งขึ้นวําสิ่งที่เขา
ตัดสินใจแล๎วนั้นถูกต๎องหรือไมํ โดยการให๎ค าแนะน าให๎ขําวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage)  
 เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช๎วิทยาการใหมํๆ นั้นกับสถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดู
กับสํวนน๎อยกํอน เพื่อจะได๎ดูวําได๎ผลหรือไมํ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาขําวสารที่เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับวิทยาการใหมํหรือนวัตกรรมนั้น  
 ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 
 เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหมํๆ นั้น ไปใช๎ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอยํางเต็มที่
หลังจากที่ได๎ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล๎ว 
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 นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการยอมรับแล๎ว ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ยอมรับก็มีสํวน
ท าให๎เกิดการยอมรับที่แตกตํางกัน โดยสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ปัจจัย คือ 

1) ปัจจัยด๎านสถานภาพสํวนตัว ได๎แกํ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับรายได๎ ความรู๎
ความสามารถ รวมทั้งอายุและการศึกษา 

2)  ปัจจัยด๎านพฤติกรรมสื่อสารของแตํละบุคคล อันได๎แกํ การติดตามขําวสารที่มาจาก
แหลํงที่เปน็ทางการและไมํทางการ ขําวสารจากนอกชุมชน และความใกล๎ชิดกับขําวสาร 
  

2.3.3  การยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม 
 ในการยอมรับในความแตกตํางด๎านวัฒนธรรม เพื่อที่จะน าไปเพื่อการปรับตัวและเรียนรู๎
นั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรในภาคบริการ แตํกํอนที่จะปรับตัวให๎เข๎าใจตํอ
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมนั้น เราจะต๎องท าความเข๎าใจตํอปัจจัยที่ท าให๎วัฒนธรรมของแตํละ
ชาติมีความแตกตํางกันเสียกํอน 
 ส าหรับแนวทางเพื่อการปรับตัวในการสร๎างความเข๎าใจตํอความแตกตํางทางวัฒนธรรม
นั้น เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2550) ได๎น าเสนอไว๎หลายแนวทาง ในที่นี้จะยกแนวทางที่มีความส าคัญมา
ดังนี้  

1. ต๎องศึกษาเพื่อท าความเข๎าใจในองค์ประกอบที่ท าให๎วัฒนธรรมนั้นมีความเหมือน
หรือแตกตํางจากวัฒนธรรมของตน 

2. ต๎องยอมรับวัฒนธรรมนั้นวําไมํได๎เป็นสิ่งผิดปกติ เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมของเรา 
3. ต๎องเรียนรู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเราเป็นอยํางดีกํอน และยอมรับวําสิ่งไหนดี 

เพื่อรักษาไว๎ และสิ่งไหนไมํดี ก็ต๎องท าการก าจัดทิ้ง อาจโดยการรับฟังความ
คิดเห็นจากคนนอกวัฒนธรรมเรา เป็นต๎น 

4. ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อของวัฒนธรรมอ่ืน ผํานการศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกต เพื่อหลีกเลี่ยงความต่ืนตระหนกในวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน 
(Avoidance of Culture Shock) 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น งานวิจัยนี้ ผู๎ท าวิจัยจะประยุกต์ใช๎แนวคิดของ Roger (1962, อ๎าง
ถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) ในเรื่องกระบวนการยอมรับ (Adoption Process) และ
ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ยอมรับ ในด๎านสถานภาพสํวนตัว และพฤติกรรมสื่อสารของแตํละบุคคล 
มาใช๎ในการตรวจสอบและวัดระดับการยอมรับความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ให๎บริการ 
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2.4  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 

2.4.1 ความหมายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
กรมการจัดหางาน ได๎ให๎ความหมายของค าวํา "พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน" คือ บุคคลที่

ท าหน๎าที่ต๎อนรับให๎บริการด๎านความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแกํผู๎โดยสารบนอากาศยาน 
ดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในห๎องผู๎โดยสารให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานและสาธิต
อุปกรณ์ดังกลําวกํอนเดินทาง ชํวยเหลือผู๎โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน คอยดูแลให๎ความ
สะดวกสบายแกํผู๎โดยสารและจัดหาที่นั่งให๎ แจ๎งข๎อมูลที่จ าเป็นในการเดินทาง ให๎บริการอาหาร
เครื่องด่ืมวารสาร หนังสือพิมพ์ ชํวยเหลือผู๎โดยสารที่เดินทางกับเด็กเล็ก ให๎การปฐมพยาบาลแกํ
ผู๎โดยสารที่เจ็บป่วย  ดูความเรียบร๎อยภายในห๎องผู๎โดยสารเพื่อความปลอดภัยต้ังแตํกํอนขึ้นเครื่อง
จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ฝ่ายแนะแนวการศึกษา (2556) นิยามค าวํา พนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน คือ บุคคลที่ท าหน๎าที่ให๎บริการ และอ านวยความสะดวกแกํผู๎โดยสารบน
เครื่องบิน หน๎าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป เชํน การตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าเครื่องตามจุดตํางๆ 
ประกอบด๎วย ถังออกซิเจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน๎ากากออกซิเจน และเสื้อชูชีพ ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ส าคัญที่ใช๎ในกรณีฉุกเฉินให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ตลอดเวลา การให๎บริการด๎านตํางๆ แกํ
ผู๎โดยสาร อาทิ การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การให๎การรักษาพยาบาลแกํ
ผู๎โดยสารที่เจ็บป่วย รวมทั้งการจัดหาที่นั่ง การแจกนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนการตรวจเช็ค
ให๎ผู๎โดยสารรัดเข็มขัดกํอนเครื่องบินขึ้น-ลง นอกจากน้ีการอ านวยความสะดวกด๎านอ่ืนๆ ที่จะท าให๎
ผู๎โดยสารเกิดความสบายก็เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็น หน๎าที่ความรับผิดชอบที่ควรกระท า โดยที่ควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู๎ภาษาอังกฤษเป็นอยํางดี ที่ส าคัญควรมีความรู๎ในภาษาอ่ืนๆ ด๎วย 
2. มีใจรักในงานให๎บริการอยํางจริงใจ และพร๎อมที่จะให๎บริการแกํผู๎โดยสารด๎วย

ความสุภาพอํอนโยน และเป็นมิตร 
3. มีความอดทนตํอปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา ทั้งจากงานและจาก

บุคคลรอบข๎าง 
4. มีไหวพริบปฏิภาณในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี 
5. มีบุคลิกภาพดี ย้ิมแย๎มแจํมใส สามารถปรับตัวเข๎ากับบุคคลอ่ืนๆ และสังคมได๎

เป็นอยํางดี 
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6. สามารถวํายน้ าได๎ และมีสุขภาพรํางกาย-จิตใจที่แข็งแรง 
 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได๎ก าหนดคุณสมบัติผู๎สมัครสอบเป็นพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบิน ไว๎ดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป 
ผู๎สมัครหญิง 

- สัญชาติไทย สถานภาพโสด 
- ความสูงไมํน๎อยกวํา 160 เซนติเมตร และน้ าหนักต๎องได๎สัดสํวนกับความสูง 

- สามารถวํายน้ าได๎อยํางตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 50 เมตร โดยต๎องวํายทําฟรีสไตล์ได๎ด๎วย 
ผู๎สมัครชาย 
- สัญชาติไทย ผํานการเกณฑ์ทหาร หรือได๎รับยกเว๎นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของ

ทางราชการแล๎ว 

- ความสูงไมํน๎อยกวํา 165 เซนติเมตร และน้ าหนักต๎องได๎สัดสํวนกับความสูง 
- สามารถวํายน้ าได๎อยํางตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 100 เมตร โดยต๎องวํายทําฟรีสไตล์ได๎ด๎วย 
 
คุณสมบัติอื่นๆ 
- วุฒิการศึกษาไมํต่ ากวําระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทํา ไมํจ ากัดสาขา  ผู๎ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากตํางประเทศ ต๎องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากทบวงมหาวิทยาลัย 
มาแสดงพร๎อมกันด๎วย 

- ผํานการทดสอบข๎อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International 
Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ International English Language 
Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้น ไป ผลการทดสอบข๎อเขียนภาษาอังกฤษ 
ดังกลําวต๎องไมํเกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ส าหรับผู๎ที่ทดสอบภาษาอังกฤษ กับ
สถาบัน TOEIC ไว๎กํอนการประกาศรับสมัครต๎องไปขอรับ การยืนยันผลคะแนน โดย
น ารูปถํายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถํายไมํเกิน 6 เดือน ไปติดตํอสถาบัน TOEIC 

- มีความรู๎ความสามารถในการพูด และเข๎าใจภาษาอังกฤษเป็นอยํางดี และหากมี
ความ สามารถในการสื่อสารภาษาตํางประเทศอ่ืน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด๎วย
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โดยเฉพาะ ภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และสเปน จะเป็นประโยชน์ใน  
จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไมํสวมแวํนสายตา 
- มีความกระตือรือร๎น เอาใจใสํและรักงานบริการ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
- มีบุคลิกภาพดีและเหมาะสมในการเป็นพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

 
2.4.2  หน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน อาจท างานบริการผู๎โดยสารให๎กับสายการบินพาณิชย์ สาย
การบินในภูมิภาค หรือเครื่องบินเชําส าหรับนักธุรกิจ แตํหน๎าที่หลักคือเรื่องความปลอดภัย 
(Safety) จึงกลําวได๎วํา หน๎าที่หลักของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ส าคัญ มี 2 ด๎านได๎แกํ ด๎าน
ความปลอดภัย และด๎านการบริการ ดังนี้ (Oxford Aviation Academic: OAA) 

1. ด๎านความปลอดภัย 
 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีหน๎าที่รับผิดชอบในการน ามาตรการด๎านความปลอดภัยไป
ใช๎บนเครื่องบินอยํางมีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด๎วย ความปลอดภัยระหวํางเพื่อนรํวมงาน
กันเอง การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินและความปลอดภัย  การตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครื่องบินกํอนท าผู๎โดยสารขึ้นเครื่อง การสาธิตวิธีใช๎อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
ให๎กับผู๎โดยสาร หรือแม๎แตํการจัดการให๎ผู๎โดยสารที่มีสมรรถนะพร๎อมไปนั่งที่ทางออกฉุกเฉิน  

2. ด๎านการบริการ 
 หน๎าที่ด๎านบริการถือเป็นหน๎าที่ส าคัญหนึ่งที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินต๎องท าควบคํูไป
กับมาตรการด๎านความปลอดภัย  เพื่อที่จะท าให๎ผู๎โดยสารได๎รับพึงพอใจตลอดการเดินทาง  

สุเทพ เทียนสี (2540) กลําวถึงบทบาทหน๎าที่ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ไว๎วํา 
จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ มีความอดทน อดกลั้น และในขณะเดียวกัน จะต๎องมีความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ มีความรับผิดชอบ มีน้ าใจและมีจิตส านึกในการให๎บริการ ในอันที่จะสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ เพื่อให๎เกิดความพึงพอใจแกํลูกค๎า สอดคล๎องกับนโยบาย
ของสายการบินตํางๆในปัจจุบัน ที่น าเสนอพร๎อมกับมาตรการทางด๎านความปลอดภัย ดังนั้น 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน จึงต๎องแสดงถึงความเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี มีความยินดีที่จะให๎บริการและ
สร๎างความประทับใจให๎กับผู๎โดยสารตลอดการเดินทาง  
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นอกจากบทบาทและหน๎าที่ข๎างต๎นแล๎ว พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน  ยังต๎องมี
ความสามารถในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขณะอยูํบนเครื่องบิน เชํน 
ผู๎โดยสารมีอาการป่วย มีอาการมึนเมา หรือไมํปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยบนเครื่อง เป็นต๎น อีก
ทั้งจะต๎องสามารถปรับตัวเองให๎เข๎ากับสถานการณ์ตํางๆที่เปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลาอีกด๎วย ด้ัง
นั้นพฤติกรรมในการแก๎ปัญหาของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินจึงมีความส าคัญมาก เพื่อที่จะ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎โดยสารที่มีความแตกตํางกันทั้งทางเพศ เชื้อชาติ อายุ หรือ
วัฒนธรรม  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

พฤติกรรมในการแก๎ปัญหาของแตํละบุคคลยํอมมีความแตกตํางกันออกไป ขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยตํางๆ เชํน เพศ อายุ หรือประสบการณ์ นอกจากนี้ สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2553) ได๎กลําวถึง 
ขั้นตอนการแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ซึ่งมี 5 ขั้นตอน วําประกอบไปด๎วย การเข๎าถึงปัญหา (การท า
ความเข๎าใจ) การคิดวิธีการแก๎ปัญหา การเลือกและเตรียมการ การวางแผนการแก๎ปัญหา และการ
ลงมือปฏิบัติ สอดคล๎องกับ ชัชวลิต สรวารี (2553) ที่กลําววํา การแก๎ปัญหานั้นมีทักษะที่เกี่ยวข๎อง 
3 ทักษะคือ ทักษะการคิดเชิงหลักการ (Conceptual Thinking) ที่เป็นสมรรถนะพฤติกรรมในการ
วิเคราะห์ปัญหาภายใต๎สถานการณ์หนึ่ง ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ท่ี
เป็นการท าความเข๎าใจในสถานการณ์ด๎วยการแยกสํวนประกอบตํางๆออกมาเป็นสํวนๆ และ 
ทักษะในการขวนขวายหาข๎อมูล ที่เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรม ที่เกิดจากความอยากรู๎อยากเห็น 
ความปรารถนาที่จะมีความรู๎เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ หรือเกี่ยวกับคน หรือเกี่ยวกับประเด็นปัญหา เพราะ
การแก๎ปัญหาได๎ดี ต๎องมีข๎อมูล ไมํวําอะไรเป็น รากเหตุ สาเหตุ วิธีการแก๎ไขที่เป็นไปได๎ ผลของการ
ใช๎วิธีแก๎ไขแตํละเรื่อง คนที่แก๎ปัญหาเกํง จะเป็นคนที่ตัดสินใจจากข๎อมูล ไมํใชํเป็นคนพึ่งโชคชะตา
ฟ้าดิน หรือโทษฟ้า โทษดิน โทษเพื่อนกันไปเรื่อยเปื่อย เพราะฉะนั้นกํอนที่พนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินจะท าการแก๎ปัญหาใดๆก็แล๎วแตํนั้น จะต๎องมีความเข๎าใจในปัญหาหรือสถานการณ์นั้น
กํอน จึงจะสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 โดยที่แตํละสายการบินได๎มีการแบํงกลุํมหน๎าที่ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ปฏิบัติงานแตกตํางกันไป ดังนี้ 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แบํงกลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินเป็นกลุํมตํางๆ
ดังนี้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), 2556. 

1. ผู๎จัดการบนเครื่องบิน (In-flight Manager) 
2. หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) 
3. พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาย (Air Steward) 
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4. พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินหญิง (Air Hostess) 
โดยที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชายและหญิง แบํงออกเป็น 3 กลุํมยํอยตามชั้นบริการ

ของการบินไทย คือ 
1. พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นประหยัด (Economy Class) 
2. พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นธุรกิจ (Royal Executive Class) 
3. พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่ง (Royal First Class) 

กลําวโดยสรุปแล๎ว พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินแบํงออกได๎เปน็ 2 กลุมํใหญํ คือ กลุํม 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินและกลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน  
 

2.4.3  พฤติกรรมการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานต้อนรับ      
บนเครื่องบิน 
2.4.3.1 ความหมายของการบริการ 
Gronroos (2000: 192-193 อ๎างถึงใน น้ าเพชร อยูํสกุล, 2553) ให๎ความหมาย

ของ การบริการ (Service) คือ ความปรารถนาขององค์กรที่สํงมอบบริการแกํลูกค๎า ความพร๎อมที่
จะแก๎ปัญหา มีการรวบรวมข๎อมูลขําวสาร มีการใช๎ทรัพยากรอยํางเหมาะสม รวมถึงมีวิธีการปฏิบัติ
ที่มีความแตกตํางกันตามความหลากหลายของลูกค๎า  
  Holloway (2002: 88-89 อ๎างถึงใน น้ าเพชร อยูํสกุล, 2553) กลําวเพิ่มเติมวํา 
การบริการประกอบไปด๎วย 2 มิติ คือ 1) การเสนอคุณคําให๎แกํลูกค๎า และ 2) การสร๎างความ
ประทับใจให๎แกํลูกค๎า เมื่อทั้ง 2 มิติมีความเชื่อมโยงเข๎าไว๎ด๎วยกัน ประโยชน์นั้นก็จะตกไปสูํลูกค๎า 
เทํากับวําคําบริการคือคุณคําที่ลูกค๎าได๎รับ 
  กิจจา ทองนิ่ม (2554) ให๎ความหมายของ การบริการ (Services) คือ การกระท า
กิจกรรมใดๆด๎วยรํางกาย โดยสามารถแสดงออกด๎วยการแตํงกาย กิริยาทําทางหรือวิธีการพูดจา 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการอ านวยความสะดวก ความสามารถ
ในการสร๎างความพึงพอใจกับผู๎รับบริการได๎ โดยการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1) ขั้นตอนการบริการ ที่เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่วางไว๎อยํางถูกต๎อง
และเหมะสม และ 2) เป็นการแสดงออกด๎านการแตํงกายสีหน๎า แววตา กิริยาทําทางและการพูดจา 
ซึ่งพฤติกรรมที่ดียํอมสร๎างความสุขให๎เกิดขึ้นกับผู๎รับบริการได๎  

อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา การบริการ คือ กระบวนการที่ผู๎ให๎บริการท าการสํงมอบ
คุณคําให๎แกํผู๎รับบริการ เป็นสิ่งที่ไมํสามารถจับต๎องได๎ เป็นนามธรรมอาจเป็นการกระท าที่เกิดจาก
ทางกายและวาจา รวมทั้งอาจมีการใช๎อุปกรณ์ชํวยก็ได๎ 
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2.4.3.2 ความหมายของประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานด๎านตํางๆให๎ส าเร็จลุลํวง
ตามจุดมุํงหมายที่วางไว๎ โดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีลักษณะ 3 
ประการคือ ประหยัด เสร็จทันตามเวลา และมีคุณภาพ 
  คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข๎อก าหนดที่
ต๎องการ โดยสินค๎าหรือบริการนั้นสร๎างความพอใจให๎กับลูกค๎า  และมีต๎นทุนการด าเนินงานที่
เหมาะสมได๎เปรียบคํูแขํงขัน  ลูกค๎ามีความพึงพอใจ  และยอมจํายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น 
ซึ่งมิใชํเรื่องที่ประเมินจากสิ่งของที่จับต๎องได๎ 

2.4.3.3 คุณภาพการให๎บริการ (service quality) 
  ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2554) กลําววํา คุณภาพการให๎บริการ (Service quality) 
หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าของธุรกิจบริการ คุณภาพของ
บริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร๎างความแตกตํางของธุรกิจให๎เหนือกวําคํูแขํงขันได๎ การเสนอ
คุณภาพการให๎บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการเป็นสิ่งที่ต๎องกระท า โดยที่ผู๎รับบริการ
จะเกิดความพึงพอใจ เมื่อได๎รับสิ่งที่ต๎องการจากการบริการนั่นเอง  
  เนื่องจากสภาพการแขํงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์การ 
ธุรกิจการบริการ จึงต๎องเน๎นสร๎างการบริการนั้นให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ (Service Quality 
and Service Excellence) เพื่อสามารถด ารงอยํูและได๎เปรียบในสภาพการแขํงขันในปัจจุบันได๎ 
  ความเป็นเลิศในการบริการ (Service Excellence) จะเกิดขึ้นได๎ เมื่อลูกค๎ารับรู๎ถึง
คุณภาพ (Quality) และความนําเชื่อถือ (Reliability) ของการบริการนั้นๆ Parasuraman (1985, 
อ๎างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2554) ได๎สร๎างเครื่องมือในการวัดความเป็นเลิศของบรรทัดฐานกับ
ความคิดในความคาดหวังของลูกค๎า (Normal Quality Model) โดยอาจสรุปได๎วํา การประเมิน
คุณภาพด๎านการบริการนั้นยากกวําการประเมินคุณภาพด๎านสินค๎า แตํสามารถท าได๎โดยการ
เปรียบเทียบระหวํางความคาดหวังของลูกค๎ากับผลของการบริการจริง 

ความสามารถในการบริการที่เป็นเลิศ ควรมีทัศนคติที่ดีตํอการให๎บริการ ดังนี้ 

- เข๎าใจธรรมชาติลูกค๎าที่แตกตํางกัน 
- เข๎าใจความคาดหวัง ความต๎องการของลูกค๎า 

- เข๎าใจระดับความพึงพอใจของลูกค๎า 

- ภูมิใจในการท าหน๎าที่ให๎บริการ 
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การวัดคุณภาพในการบริการ 
นักวิชาการได๎เสนอความคิดเห็น และสรุปวํา การวัดคุณภาพการบริการ ประกอบ

ไปด๎วย องค์ประกอบ 7 อยํางดังนี้ 
- ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

- ความคาดหวังของผู๎รับบริการ 

- ความพร๎อมในการให๎บริการ 
- ความมีคุณคํา 

- ความสนใจตํอการรับบริการ 
- ความมีไมตรีจิตในการบริการ 

- ประสิทธิภาพในการให๎บริการ (เกิดจากการบริการอยํางมีระบบและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน) 

 
2.5  ขีดความสามารถในการให้บริการ 
 

2.5.1  ความหมายของขีดความสามารถ 
นักวิชาการได๎ให๎ค าจ ากัดความของค าวํา ขีดความสามารถ (Competency) แตกตํางกัน

ออกไป เชํน ใช๎ค าวํา สมรรถนะหรือศักยภาพ แทนค าวําขีดความสามารถ เป็นต๎น 
David Mc Clelland (1973, อ๎างถึงใน กัลยา ศรีธิ, 2553) สมรรถนะ (Competency) คือ 

บุคลิกลักษณะที่ซํอนอยูํภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให๎ปัจเจกบุคคลนั้นสร๎างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งสามารถอธิบายได๎ตามแผนภูมิ
โมเดลภูเขาน้ าแข็งดํานลํางดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.4  แผนภูมิภูเขาน้ าแข็ง ตามหลักการขีดความสามารถ 
แหล่งที่มา:  กัลยา ศรีธิ, 2553:  8 

 
จากภาพท่ี 2.4 สามารถอธิบายได๎วํา คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็ง 

โดยที่สํวนหน่ึงลอยอยูํเหนือน้ า คือ ความรู๎และทักษะ เชํน ความเชี่ยวชาญ สามารถมองเห็นได๎งําย 
และสํวนที่ลอยอยูํใต๎น้ า ซึ่งเป็นสํวนที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคคลมากกวําในสํวนลอยอยูํ
เหนือน้ า อันประกอบไปด๎วย บทบาทที่แสดงออกตํอสังคม ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีตํอตนเอง 
คุณลักษณะสํวนบุคคล และแรงจูงใจ  

 Parry (1998, อ๎างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) กลําววํา สมรรถนะ คือ 
องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของ
ปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลอยํางมาก ตํอผลสัมฤทธิ์ของ การท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็นบทบาทหรือ 
ความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับ ผลงานและสามารถวัดคําเปรียบเทียบ  กับเกณฑ์มาตรฐาน และ
สามารถพัฒนาได๎โดยการฝึกอบรม 

ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (2553) กลําววํา สมรรถนะ คือ กลุํมของ
ความรู๎ความสามารถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จ าเป็น ในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลตํอพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ
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เหลํานี้ สํวนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะความรู๎ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คํานิยมของ
บุคคล หรือพฤติกรรม ของผู๎ที่มีผล การปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ 

อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์ (2550) ได๎แบํง ขีดความสามารถ (Competency) ในองค์กร ออกเป็น 
3 หมวดหลักๆ ได๎แกํ 

1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เป็นขีดความสามารถหลักที่
พนักงานทุกคนจะต๎องมีเหมือนกันในองค์กร ที่ก าหนดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ขีดความสามารถตามล า ดับขั้นหรือตามสายบังคับบัญชา (Managerial 
Competency) เป็นขีดความสามารถที่ใครอยูํในต าแหนํงงานใดควรจะมี โดยบางองค์กร อาจ
แบํงเป็นเพียง 2 กลุํมคือ กลุํมผู๎บริหาร และกลุํมพนักงานปฏิบัติการ 

3. ขีดความสามารถในงาน (Functional Competency) เป็นขีดความสามารถที่
ก าหนดขึ้นจากขอบเขตความรับผิดชอบในงาน  
 อยํางไรก็ตามในบางองค์กรอาจรวม ขีดความสามารถตามล าดับขั้นหรือตามสายบังคับ
บัญชา (Managerial Competency) กับ ขีดความสามารถในงาน (Functional Competency) ไว๎
ด๎วยกัน และรวมชื่อเป็น Job Competency เพื่องํายตํอการสื่อสารกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ 
 เมื่อก าหนดขีดความสามารถ (Competency) แล๎ว ในล าดับตํอไปคือการก าหนด
พฤติกรรมบํงชี้ (Behaviour Indicators) โดยการเอาขีดความสามารถนั้นๆมาก าหนดพฤติกรรม
ยํอย ส าหรับการก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในภาคบริการ ให๎มีใจรักในการบริการ (Service 
Mind) ควรมีพฤติกรรมบํงชี้ที่ส าคัญ แบํงตามระดับของพฤติกรรม (Proficiency Level) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4  การจัดระดับพฤติกรรมเรื่อง Service Mind 
 

ระดับ พฤติกรรมบ่งชี้ 

1 (พนักงาน) - ยิ้มแย๎มแจํมใส 
- พูดจาสุภาพ อํอนน๎อม 
- ถามความต๎องการลูกค๎า 
- เตรียมอุปกรณ์ เอกสารที่จ าเป็นกํอนพบลูกค๎า 

2 (ผู๎บริหาร) - คิดหารวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให๎ลูกค๎า 
- สอนแนะผู๎อ่ืนถึงแนวทางการสร๎างความพอใจให๎กับลูกค๎า 
- ก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให๎ลูกค๎า 

 
แหล่งที่มา: อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์, 2550. 
 
 จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวํางกรอบขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่สูง 
พบวําองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูงนั้น จะต๎องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คํานิยมขององค์กร เพื่อให๎องค์กร
เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ HPO (High Performance Culute Model) ได๎ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน
หลายประการ ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ปัจจัยด๎านพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎า ซึ่งพฤติกรรมที่พนักงานขององค์กรควรมี ประกอบไปด๎วย สมรรถนะ การมุํง
ผลสัมฤทธิ์ ความผูกพัน ความเชื่อมโยงระหวํางพฤติกรรมและคํานิยมหลักขององค์กร และความ
ปรารถนาที่จะให๎บริการลูกค๎า จึงอาจสรุปได๎วํา ทํามกลางสภาวะการแขํงขันของธุรกิจที่รุนแรงใน
ปัจจุบัน ธุรกิจตํางๆนั้นจะสามารถด ารงอยูํได๎ภายใต๎การแขํงขันที่สูง ต๎องมีพนักงานที่มีขีด
ความสามารถและสมรรถภาพที่สูงนั่นเอง (นิสดาร์ก เวชยานนท,์ 2551) 

จากข๎างต๎น อาจสรุปได๎วํา ขีดความสามารถ (Competency) คือ ความรู๎ ทักษะ และ
พฤติกรรมที่จ าเป็นตํอการท างานของบุคคลให๎ประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด๎วยองค์ประกอบหลัก 
3 ประการดังนี้ 

1. ความรู๎ (Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต๎องการให๎ “ร๎ู” เชํน ความรู๎ความเข๎าใจใน
การบริการ 
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2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องค์กรต๎องการให๎ “ท า” เชํน ทักษะด๎านการบริการ ที่ต๎อง
อาศัยการปฏิบัติและฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญ 

3. พฤติกรรมที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต๎องการให๎ “เป็น” เชํน 
ความใฝ่รู๎ ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และความมุํงมั่นในความส าเร็จ สิ่งเหลํานี้จะอยูํลึกลง
ไปในจิตใจ ต๎องปลูกฝังสร๎างยากกวําความรู๎และทักษะ แตํถ๎าหากมีอยูํแล๎ว จะเป็นพลังผลักดันให๎
คนมีพฤติกรรมที่องค์กรต๎องการ 

ขีดความสามารถ (Competency) ของคนนั้นเกิดขึ้นจาก คุณสมบัติเดํนของบุคคลนั้นที่มี
มาตั้งแตํเกิด ประสบการณ์การท างานผํานการเรียนรู๎และสังเกต และเกิดจากการฝึกอบรมและ
พัฒนา 

 
2.5.2  ขีดความสามารถในการให้บริการ 
จากการศึกษาเรื่องความหมายของ ขีดความสามารถ (Competency) ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา ขีด

ความสามารถในการให๎บริการ คือ บุคลิกลักษณะของพนักงานบริการซึ่งสามารถผลักดันให๎
พนักงานนั้นสร๎างผลปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อให๎ผู๎มาใช๎บริการเกิดความ
พึงพอใจ ความประทับใจและกลับมาใช๎บริการอีก โดยที่ลักษณะของบุคคลนั้น สํวนหนึ่ง
ประกอบด๎วย ความรู๎และทักษะความเชี่ยวชาญ และอีกสํวนหนึ่งคือ พฤติกรรมของบุคคล ตัวอยําง
ของพฤติกรรมของบุคคลที่ให๎บริการที่ดี (Service Mind Behavior) เชํน คิดชํวยเหลือ รับฟังความ
ต๎องการของลูกค๎า รวดเร็วในการตอบสนอง มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นต๎น 

อาจสรุปได๎วํา ขีดความสามารถในการให๎บริการที่จะน าไปสูํการบรรลุผลส าเร็จของงาน
บริการต๎องมีมาตรฐานที่สูงกวําทั่วไปหรือผู๎แขํงขัน เป็นลักษณะที่จะต๎องมีความรู๎ความสามารถ มี
พฤติกรรม ทักษะและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้พฤติกรรมหลักอาจจะมีความส าคัญตํอ
งานบริการแตํละอยํางตํางกันได๎ 

 
2.5.3  เครื่องมือในการวัดขีดความสามารถในการให้บริการ 
 การวัดขีดความสามารถในการให๎บริการ สามารถท าได๎โดย 

1) การเปรียบเทียบกับคํูแขํงในกลุํมประเภทเดียวกัน 
2) การเปรียบเทียบผลระหวํางกํอนและหลังการพัฒนาขีดความสามารถวําดีขึ้น

หรือแยํลง 
3) การวัดโดยใช๎ Model 3C วํามีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ท าได๎หลายหน๎าที่หรือ

สามารถท างานยากๆ ได๎ 
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ศักยภาพในการท างาน (Caliber) 

 
 
 
 
 
 

ทักษะในการรับงาน (Capacity)          ความสามารถในการท างานได้หลากหลาย (Capability) 

 

ภาพที่ 2.5  Model 3C เพื่อวัดขีดความสามารถในการท างาน 
แหล่งที่มา: กัลยา ศรีธิ, 2553: 11. 
 

4)  การวัดผําน Airline Survey, Passenger Survey, Cabin Crew Evaluation 
–  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ (>85%) 
–  ขั้นตอนการบริการเทียบกับคํูมือมาตรฐาน 
–  ความรวดเร็ว ความถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา 

 
2.5.4  ฐานการบินในประเทศไทย 
ฐานการบินของสายการบิน (Airline Hubs) หมายถึง สนามบินตํางๆ ที่แบํงแยกด๎วย

ขนาดโดยพิจารณาจากจ านวนนักเดินทางในแตํละปี (FAA Airport Categories) หรือกลําวได๎โดย
สรุปวํา คือ สนามบินท่ีสายการบินใช๎เพื่อเคลื่อนย๎าย/โยกย๎ายผู๎โดยสารไปยังจุดหมายเดินทางหนึ่ง 
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ hub and spoke model โดยที่หลายสายการบินอาจมีฐานการบินที่สนามบิน
เดียวกัน และสํวนมากต้ังอยูํในเมืองที่สายการบินมีส านักงานใหญํตั้งอยํู  
 บางสายการบินอาจมีเพียงแคํฐานการบินเดียว ในขณะที่บางสายการบินอาจมีหลายฐาน
การบิน เชํน สายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ICAO (2004) จ ากัดความค าวํา “Hub/ a hub airport” ไว๎หมายถึง ทําอากาศยานที่มี
ปริมาณเที่ยวบินขาเข๎าและขาออกเป็นจ านวนมาก และมีสัดสํวนที่เป็นเปอเซ็นต์สูง สํวน 

Competency 
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Federation Aviation Administration (FAA) ให๎นิยามค าวํา “hub” ไว๎วํา คือ airline terminal และ
ทําอากาศยานที่ให๎บริการเปลี่ยนถํายผู๎โดยสาร เพื่อตํอเที่ยวบินไปยังจุดตํางๆ ทั้งนี้การให๎บริการ 
connecting flights จะต๎องมีจ านวนมาก 

Cornell University (2011) ได๎อธิบายเกี่ยวกับเครือขํายการขนสํงทางอากาศไว๎วํา สาย
การบินมีการวางแผนการบิน 2 แบบ คือ ระบบการบินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Point to Point) 
และ แบบผํานเมืองศูนย์กลาง (Hub and Spoke) โดยที่ระบบขนสํงมวลชนทางอากาศผํานเมือง
ศูนย์กลาง นั้นได๎รับความนิยมในชํวงยุค 1970s ท่ีกฎเกณฑ์ด๎านการบินมีการผํอนปรน เพื่อใช๎ใน
การลดต๎นทุนให๎กับบริษัท และเป็นการเพิ่มความถี่ให๎กับเที่ยวบินด๎วย  
 

 
ภาพที่ 2.6 Transiting from P2P to H&S 
แหล่งที่มา: Cornell University, 2011. 
 
 
 ระบบขนสํงมวลชนทางอากาศผํานเมืองศูนย์กลาง (Hub and Spoke Model) ท าให๎สาย
การบินมีเส๎นทางการบินจ าเป็นที่น๎อยลงเพื่อใช๎ในการตอบสนองระบบเครือขํายการบิน เมื่อจ านวน
เส๎นทางการบินน๎อยลง แตํปริมาณเครื่องบินยังเทําเดิม สายการบินก็จะสามารถเพิ่มความถี่ของแตํ
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ละเส๎นทางการบินได๎ และเป็นการใช๎เครื่องบินได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด และการมีการรวมจุด
ศูนย์กลางทางการปฏิบัติการ ที่ฐานการบิน (Hub) ยํอมน าไปสูํต๎นทุนที่ได๎เปรียบจากการขยาย
ธุรกิจ (Economics of Scale) 
 จากความหมายของฐานการบินที่กลําวไว๎ข๎างต๎นที่วํา สายการบินนั้นใช๎สนามบินเป็น
ประตูสูํจุดหมายปลายทางตามเส๎นทางการบินตํางๆ โดยที่เมืองศูนย์การทางการบิน (Airline hub 
city) นั้นมีอยูํทั่วโลก โดยที่สายการบินใหญํๆมักใช๎สนามบินที่มีความหนาแนํนของผู๎โดยสารสูง
และมีขนาดใหญํเป็นฐานการบินและมักต้ังอยูํในประเทศของตน เชํน สายการบินบริติชแอร์เวย์ที่
ใช๎สนามบินฮีทโทรว์ (Heathrow Airport) เป็นฐานการบิน ดังนั้นเมื่อกลําวถึงฐานการบินใน
ประเทศไทย จึงหมายถึงสนามบินขนาดใหญํและมีความหนาแนํนของผู๎โดยสาร อาทิเชํน 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติภูเก็ต และสนามบินนานาชาติดอนเมือง เป็นต๎น 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎ศึกษาวิจัยได๎ใช๎ข๎อมูลการบินจาก บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) และพบวําบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใช๎สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลัก
ในการขนถํายผู๎โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางตํางๆ จึงอาจสรุปได๎วํา บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีฐานการบินในประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

2.5.5  บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ด าเนิน

กิจการในด๎านการบินพาณิชย์ในประเทศและระหวํางประเทศ และมีฐานะเป็นสายการบินแหํงชาติ 
มีหน๎าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการด ารงรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด๎านการบิน รํวมสํงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และแสวงหาเพิ่มพูนรายได๎ให๎กับประเทศ อีกทั้งมุํงเผยแพรํ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของประเทศไทยสูํสายตาชาวโลก ความส าเร็จ
ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นั้น เห็นได๎จากการได๎รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จาก
สถาบันตํางๆ เรื่อยมา ตลอดเวลากวํา 52 ปี 
แผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (รายงานประจ าปี 2556, 2557) บริษัทมีเครือขํายเส๎นทางบิน
ให๎บริการครอบคลุม 79 จุดบิน ใน 34 ประเทศทั่วโลก โดยเป็น 10 จุดบินภายในประเทศ  

1. เส้นทางบินภายในประเทศ 
 บริษัทได๎ให๎ความส าคัญกับจุดบินหลัก ทั้งหมด 10 จุดบิน ด๎วยความถี่ 341 เที่ยวบินตํอ
สัปดาห์ ได๎แกํ เชียงใหมํ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแกํน ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญํ สุราษฎร์
ธานี และสมุย 
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2. เส้นทางบินระหว่างประเทศ 
 บริษัทให๎บริการเส๎นทางการบินระหวํางประเทศ ทั้งหมด 69 จุดบิน ใน 34 ประเทศทั่วโลก 

ด๎วยเที่ยวบินจานวน 655 เที่ยวตํอสัปดาห ์ 
 
ตะวันออกกลาง 2 ประเทศ 2 จุดบิน 

 โอมาน - มัสกัต 
 สาธารณรัฐอาหรับอามิเรตส์ - ดูไบ 

เอเชีย/แปซิฟิค 19 ประเทศ 52 จุดบิน 
 กัมพูชา - พนมเปญ 
 เกาหลี - โซล ปูซาน 
 จีน - ปักกิ่ง คุนหมิง กวางเจา เซี่ยงไฮ๎ เฉิงตู เซี๊ยะเหมิน ฮํองกง 
 ญี่ปุ่น – โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) นาโกยา โอซากา ฟูกูโอกะ ซัปโปโร 
 ไต๎หวัน - ไทเป 
 เนปาล - กาฐมาณฑุ 
 บังกลาเทศ - ธากา 
 ปากีสถาน - การาจี ละฮอร์ อิสลามาบัด 
 พมํา - ยํางกุ๎ง 
 ฟิลิปปินส์ - มะนิลา 
 มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร ์ปีนัง 
 ลาว - เวียงจันทน์ 
 เวียดนาม - โฮจิมินห์ ฮานอย 
 ศรีลังกา - โคลัมโบ 
 สิงคโปร์ - สิงคโปร์ 
 อินโดนีเซีย - จาการ์ตา เดนปาซาร์ 
 อินเดีย - กัลกัตตา เดลลี มุมไบ เชนไน บังกาลอร์ ไฮเดอราบัด พุทธคยา พาราณา

สี 
 ออสเตรเลีย - บริสเบน เพิร์ธ เมลเบิร์น ซิดนีย์ 
 นิวซีแลนด์ – โอกแลนด์ 

อเมริกาเหนือ 1 ประเทศ 1 จุดบิน 
 สหรัฐอเมริกา – ลอสแองเจลิส 



68 

แอฟริกาใต้ 1 ประเทศ 1 จุดบิน 
 แอฟริกาใต๎ - โจฮันเนสเบริก 

ยุโรป 11 ประเทศ 13 จุดบิน 
 เดนมาร์ก - โคเปนเฮเกน 
 เบลเยี่ยม - บรัสเซล 
 นอร์เวย์ - ออสโล 
 ฝรั่งเศส - ปารีส 
 เยอรมัน - แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิค 
 รัสเซีย - มอสโก 
 สเปน - มาดริด 
 สวีเดน - สตอกโฮล์ม 
 สวิตเซอร์แลนด์ - ซูริค 
 อังกฤษ - ลอนดอน 
 อิตาลี - โรม มิลาน 

 
แผนฝูงบิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจ านวนเครื่องบินที่ใช๎ปฏิบัติการบินทั้งสิ้น 101 ล า 
ประกอบไปด๎วยเครื่องบินพิสัยไกล ที่ใช๎ท าการบินเส๎นทางข๎ามทวีป 38 ล า ได๎แกํ เครื่องบิน แอร์บัส 
A380-800 โบอ้ิง 747-400 โบอ้ิง 777-200ER/300ER แอร์บัส A340-600 และเครื่องบินพิสัยกลาง 
ซึ่งใช๎ท าการบินเส๎นทางภูมิภาค 46 ล า ได๎แกํ เครื่องบินโบอ้ิง 777-200/300 แอร์บัส A330-300 
แอร์บัส A300-600 และเครื่องบินล าตัวแคบ ที่ใช๎ท าการบินเส๎นทางระยะใกล๎ 15 ล า ได๎แกํ 
เครื่องบินโบอ้ิง 737-400 5 ล า และเครื่องบินของการบินไทยสมายล์ แอร์บัส A320-200 จ านวน 
10 ล า และเครื่องบินขนสํงสินค๎า (Freighter) โบอ้ิง 747-400F จ านวน 2 ล า 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 บริษัทมีสถานะทางการตลาดในเส๎นทางการบินระหวํางประเทศที่แข็งแกรํง  แม๎วําจะมี
จ านวนผู๎โดยสารระหวํางประเทศปรับลดลง โดยสํวนแบํงทางการตลาดของบริษัทในด๎านจ านวน
ผู๎โดยสารระหวํางประเทศที่ใช๎บริการ ณ ทําอากาศยานนานาชาติตําง ๆ ของประเทศไทยลดลง
จาก 33.6% ในป ี2555 เป็นระดับ 30.4% ในปี 2556 เนื่องจากการแขํงขันที่รุนแรงจากสายการบิน
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะสายการบินจากตะวันออกกลาง สายการบินต๎นทุนต่ าและสายการบินจากภูมิภาค
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อ่ืน ๆ อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป็นผู๎น าที่มีสํวนแบํงทางการตลาดในด๎านจ านวนผู๎โดยสาร
ระหวํางประเทศมากที่สุด 

ส าหรับการบินภายในประเทศนั้น ปริมาณการจราจรทางอากาศโดยรวมเพิ่มขึ้นอยํางมาก
หลังจากที่สายการบินต๎นทุนต่ าเริ่มให๎บริการในประเทศไทยในปี  2546 ท าให๎สํวนแบํงทาง
การตลาดของบริษัทฯ ลดลงจาก 85% ในปี 2546 เหลือ 39.8% ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงเป็นผู๎น า
ที่มีสํวนแบํงทางการตลาดในด๎านจ านวนผู๎โดยสารภายในประเทศมากที่สุด คิดเป็นสํวนแบํงตลาด
ร๎อยละ 30 

 

 
          
 
 
ภาพที่ 2.7 สํวนแบํงทางการตลาดของสายการบินในประเทศไทย 
แหล่งที่มา: บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน), 2556. 
หมายเหตุ: ขนาดวงกลม หมายถึงสํวนแบํงทาตลาดส าหรับเส๎นทางการบินภายในประเทศ ณ สิ้น 

ปี 2555 โดยสํวนแบํงตลาดของสายการบินไทยสมายล์นั้นรวมกับสํวนแบํงตลาดของ
การบินไทย 
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สัดส่วนโครงสร้างของผู้โดยสาร (แบ่งตามเชื้อชาติ) 
 

- ผู๎โดยสารชาวไทย   20 % 

- ผู๎โดยสารตํางชาติ  80 % 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สมสุดา ศรีวัฒนานนนท์ (2547) ศึกษาถึง การสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมในการท างานของ
พนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช๎กลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 30 คน โดยการศึกษาพบวํา วิธีการสื่อสารแบบวจนะ ได๎แกํการสนทนา
ตํอหน๎า การเขียน หรือท ารํวมกัน ของพนักงานทั้งสองฝ่ายมีประสิทธิผลที่สุด โดยปัญหาในการ
สื่อสารระหวํางวัฒนธรรมในการท างานของพนักงานชาวไทยกับชาวยุโร ประกอบด๎วย ภาษา 
คํานิยม พฤติกรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ ในสํวนของปัจจัยการสื่อสารที่จะ
ชํวยให๎การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลนั้นมี 3 ประการ คือ ภาษา ทักษะในการสื่อสาร และการปรับทัศนคติ
และคํานิยม การศึกษายังพบอีกวํา ความสามารถในการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพเกิดจากทักษะที่จ าเป็น ได๎แกํ ความแข็งแกรํงทางบุคลิกภาพ ทักษะทางการสื่อสาร 
การปรับสภาพจิตใจ และความตระหนักความตํางทางวัฒนธรรม ส าหรับปัญหาของการสื่อสาร
ระหวํางวัฒนธรรม คือ อุปสรรคด๎านความรู๎และความคิด ที่ขาดความรู๎ความเข๎าใจในความตําง
ทางวัฒนธรรม อุปสรรคด๎านทัศนคติและความรู๎สึก เชํน การไมํยอมเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และ
อุปสรรคด๎านพฤติกรรม เชํน การไมํใสํใจเรียนรู๎วัฒนธรรมอ่ืนๆ ดังนั้นการปรับทัศนคติและคํานิยม
ของตน บนทักษะด๎านตํางๆ โดยเฉพาะ ด๎านความตระหนักตํอความตํางทางวัฒนธรรม ก็จะชํวย
เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมที่ตํางกันได๎ 
 จิราพร รัตนธร (2546) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมเพื่อบริหารความขัดแย๎ง
ในการท างานศึกษากรณีพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวเยอรมันของสายการบิน
ลุฟท์ฮันซํา โดยใช๎ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวเยอรมันของสายการบินลุฟท์ฮัน
ซํา ที่ต๎องปฏิบัติงานรํวมกันเส๎นทางกรุงเทพ-แฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จ านวน 160 คน ผล
การศึกษาพบวํา  

1. พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีลักษณะสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน ตามเชื้อชาติ 
เพศ ระดับการศึกษา มีผลตํอวิธีการสื่อสารเมื่อเผชิญความขัดแย๎งกับหัวหน๎างานแตกตํางกัน 
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2. ความคิดเห็นของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีตํอความสันทัดในการสื่อสาร
ของหัวหน๎างาน และระยะเวลาในการท างานไมํมีความสัมพันธ์กับวิธีการสื่อสารเมื่อเผชิญความ
ขัดแย๎งกับหัวหน๎างาน 

3. ระยะเวลาในการท างานกับเชื้อชาติของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน  ไมํมี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีตํอความสันทัดในการสื่อสารของหัวหน๎างาน 

4. พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวไทยสามารถเข๎ากันกับวัฒนธรรมองค์กรได๎
ดีกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชาวเยอรมันของ สายการบินลุฟท์ฮันซํา 
 ฐิติพงศ์ ชีรานนท์ (2550) ศึกษา ความต๎องการการบริการบนเครื่องบินของผู๎โดยสารชาว
ตํางประเทศชั้นประหยัดเส๎นทางยุโรปของสายการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช๎
ผู๎โดยสารที่เดินทางเส๎นยุโรปที่เป็นนักทํองเที่ยวตํางชาติ ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาเข๎า เป็น
ประชากรกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน พบวําความต๎องการการบริการบนเครื่องบินของผู๎โดยสาร
ชาวตํางประเทศชั้นประหยัดเส๎นทางยุโรปของสายการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด๎าน
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินอยูํในระดับมากที่สุด ด๎านอาหารและเครื่องด่ืมในระดับมาก ในสํวน
ความสะอาดของอาหารและภาชนะ และคุณภาพอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรับด๎านความบันเทิง
บนเครื่องบิน ความต๎องการก็อยูํในระดับมากเชํนกัน โดยเฉพาะในสํวน จอ LCD สํวนตัว 
 ธิดารัตน์ วัฒนไพโรจน์ (2543) ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎โดยสารที่มีตํอการสื่อสาร
ระหวํางบุคคลของพนักงานต๎อนรับสายการบินไทย กรณีศึกษา ผู๎โดยสารที่ใช๎เส๎นทางบินในทวีป
เอเชีย โดยมีกลุํมตัวอยําง 400 คน ผลการศึกษาพบวํา ระดับความพึงพอใจของผู๎โดยสารที่มีตํอ
การสื่อสารระหวํางบุคคลของพนักงานต๎อนรับสายการบินไทยมีความแตกตํางกัน โดยมีความพึง
พอใจในการสื่อสารเชิงอวัจนะมากกวําวัจนะ เชํน การแตํงกาย และการสื่อสารระหวํางบุคคลของ
พนักงานต๎อนรับฯ มีความสัมพันธ์กับการบริการในเชิงบวก กลําวคือ ความพึงพอใจจากการ
สื่อสารระหวํางบุคคลมีผลตํอการยอมรับในประสิทธิภาพของการบริการที่ได๎รับ 

จินดารัตน์ ศักด์ิสุภา (2544) ศึกษาถึง ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการปฏิบัติงาน
บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช๎ผู๎โดยสารชาว
ไทยและชาวตํางประเทศของสายการบินไทย เป็นประชากรกลุํมตัวอยําง จ านวน 384 คน 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎โดยสารสํวนใหญํพิจารณาในภาพรวมแล๎วมีความพึงพอใจในระดับมากถึง
มากที่สุด เชํน ด๎านบุคลิกภาพของพนักงาน ด๎านความสะอาดเรียบร๎อยในห๎องโดยสาร มีแคํเพียง
บางประเด็นเทํานั้นที่มีความพึงพอใจน๎อย 



72 

 อรรคยุพา ทองใบ (2547) ศึกษาพฤติกรรมการแก๎ปัญหาของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 368 คน โดยประชากร
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 66.8 จากการศึกษาพบวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีองค์ประกอบของบุคลิกภาพด๎านการยอมรับผู๎อ่ืนที่สูงเพียง
อยํางเดียว และมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูงถึง 3 ด๎าน คือ การรับรู๎อารมณ์ การใช๎อารมณ์
เกื้อหนุนความคิด และการเข๎าใจอารมณ์ การศึกษายังพบวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการแก๎ปัญหา 2 รูปแบบ คือ มุํงจัดการกับปัญหา 
และมุํงจัดการกับอารมณ์ โดยที่มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยูํในระดับปานกลางทั้ง 2 
รูปแบบ เนื่องจากพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินเลือกใช๎พฤติกรรมการแก๎ปัญหาตามประสบการณ์
และสภาพการณ์วําควรใช๎รูปแบบใด 
 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก๎ปัญหาของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) กับปัจจัยทางบุคคลพบวํา เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ที่ตํางกันมี
พฤติกรรมการแก๎ปัญหาแบบมุํงจัดการกับปัญหาไมํแตกตํางกัน แตํมีพฤติกรรมการแก๎ปัญหาแบบ
มุํงจัดการกับอารมณ์แตกตํางกัน สํวนปัจจัยด๎านระดับการศึกษาที่ตํางกัน มีพฤติกรรมการ
แก๎ปัญหาแบบมุํงจัดการกับปัญหาและแบบมุํงจัดการกับอารมณ์ไมํแตกตํางกัน 
 เพลินทิพย์ พวงพันธ์ (2554) ศึกษาถึง ความรู๎ความเข๎าใจ การมีสํวนรํวม และการยอมรับ 
ของพนักงานบริษัท โยชิโน มุํงพัฒนา (ประเทศไทย) จ ากัด ตํอระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 โดยมีกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 246 คน จากการศึกษาพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล 
คือ ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน อายุงาน การรับรู๎ขําวสาร และการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับ
การยอมรับตํอระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม และพบวําความรู๎ความเข๎าใจและการมีสํวนรํวมใน
ระบบการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมก็มีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
แตํพบวําปัจจัยด๎านเพศไมํมีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
 ประพันธ์ พํวงปรีชา (2550) ศึกษาถึง ขีดความสามารถของพนักงาน บริษัท โออิชิเทรดด้ิง 
จ ากัด โดยมีกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 37 คน จากการศึกษาพบวํา ขีดความสามารถหลักที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานนั้น คือ กลุํมขีดความสามารถด๎านการบริหารงานและการจัดการในหน๎าที่ 
(Managerial Competency) นอกจากนี้การศึกษายังพบวํา เมื่อพิจารณาตามมุมมองประเภทของ
ขีดความสามารถแล๎วนั้น ขีดความสามารถที่ได๎จะจัดอยูํในกลุํม Personal Competency หรือ 
Individual Competency ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะความสามารถของแตํละบุคคล ที่สะท๎อนให๎เห็นถึง
ความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย ที่ท าให๎บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่ง
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ใดได๎โดดเดํนกวําคนทั่วไป จึงกลําวได๎วําปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานมีอิทธิพลส าคัญตํอขีด
ความสามารถในการท างานด๎วยเชํนกัน 
 น้ าเพชร อยูํสกุล (2553) ศึกษาถึง ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวํา ปัจจัยของคุณลักษณะของ 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความแตกตํางกันและมีผลทั้ง 
ทางตรงและทางอ๎อมตํอผลการปฏิบัติงานบริการสํงผลตํอความเป็นเลิศในการบริการตามล าดับ 
ความส าคัญได๎แกํ  บุคลิกของพนักงาน การท างานเป็นทีมรองลงมา ความภักดีของพนักงาน 
ความรู๎  และทัศนคติที่ดีตํอการบริการ ความสามารถในการบริหาร และความพร๎อมในการท างาน 
ตามล าดับ การฝกึอบรมมีอิทธิพลเชิงลบและอายุงานไมํมีผลตอํการปฏิบัติงาน  

ไปรยพัชร ทองเวส (2552) ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให๎บริการของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีกลุํม
ตัวอยํางที่ 271 คน โดยประชากรสํวนใหญํเป็นเพศหญิงอายุระหวําง 44-50 ปี พบวําด๎านการ
เตรียมความพร๎อมในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งโดยรวมอยูํในระดับ
ปฏิบัติที่ปานกลาง และสํวนการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งโดยรวมอยูํใน
ระดับปฏิบัติที่ปานกลางเชํนกัน  
 ส าหรับการศึกษายังพบวํา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให๎บริการตามสภาพแวดล๎อม
ในการท างานศึกษาจากปัจจัยตํางๆ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งมีระดับความคิดเห็นด๎วย
มากที่สุดในเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับผู๎บังคับบัญชาถึงร๎อยละ 56.60 จึงสรุปได๎วํา แนวทางพัฒนาฯ นั้น
ควรมาจากนโยบายขององค์กรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่เน๎นในเรื่องการคัดสรรพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินชั้นหนึ่ง มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน
เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเลื่อนต าแหนํงเป็นพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งตํอไป 
 ขวัญชนก อินทะพงษ์ (2551) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวํางก าลังขวัญในการปฏิบัติงาน
กับความพึงพอใจในการได๎รับสวัสดิการของพนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบวํา 
ระดับความพึงพอใจในการได๎รับสวัสดิการในภาพรวมและทุกด๎านอยูํในระดับปานกลาง และระดับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการบินไทยฯในภาพรวมอยูํในระดับปานกลางเชํนกัน 
โดยพบวําความพึงพอใจในสวัสดิการด๎านการรักษาพยาบาล ด๎านบัตรโดยสารพนักงานและด๎าน
การก๎ูเงินเพื่อการสงเคราะห์มีความสัมพันธ์กับก าลังขวัญในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข๎อง สรุปได๎วํา ความสามารถในการสื่อสารระหวําง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพเกิดจากทักษะที่จ าเป็น ได๎แกํ ความแข็งแกรํงทางบุคลิกภาพ ทักษะ
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ทางการสื่อสาร การปรับสภาพจิตใจ และความตระหนักความตํางทางวัฒนธรรม การปรับทัศนคติ
และคํานิยมของตนตามทักษะด๎านตํางๆโดยเฉพาะ ด๎านความตระหนักตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม ก็จะชํวยเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินกับผู๎โดยสารได๎ ทั้งนี้ความพึงพอใจจากการสื่อสารระหวํางบุคคลมีผลตํอการยอมรับใน
ประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ผู๎โดยสาร
ได๎รับอีกด๎วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการให๎บริการนั้น อาจท าได๎โดยการผําน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจและความสามารถในการให๎บริการผู๎โดยสารที่มีความ
ตํางทางวัฒนธรรมได๎ อยํางไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง พบวํา งานวิจัยสํวนใหญํ
เป็นการศึกษาระหวํางพนักงานกับพนักงาน ผู๎บังคับบัญชากับพนักงาน หรือความคิดเห็นลูกค๎าตํอ
พนักงาน แตํยังไมํมีการศึกษาในระหวํางพนักงานกับลูกค๎าในมิติทางความตํางทางวัฒนธรรมเลย  

 



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 
 

การศึกษาเรื่อง ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มี
ผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร และใช๎แบบสอบถามโดยวิธีการ
สุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข๎อมูล 
เพื่อให๎ได๎ผลการศึกษาโดยภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
3. นิยามเชิงปฏิบัติการ 
4. สมมุติฐานการวิจัย 
5. ประชากรที่ใช๎ 
6. กลุํมตัวอยํางและการสุํมตัวอยําง 
7. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
8. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
9. วิธีการเก็บรวมรวมข๎อมูล 
10. วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
            ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎โดยสาร ที่มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน 

 

 

ความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม 
- การแปลความ 

- การตีความ 

- การขยายความ 
 

การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรม 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความต๎องการบรกิาร 
- บุคลิกภาพของลูกค๎า 

 

 

ขีดความสามารถของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินในการ

ให้บริการลูกค้า 

 

- ประสิทธิภาพของการให๎บริการ 

- การสร๎างความพงึพอใจและ

ประทับใจตํอลูกค๎า 

- สร๎างความจงรักภักด ี

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศกึษา 

- ต าแหนํงงาน 

- อายุงาน /ประสบการณ์ 
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3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได๎
ดังภาพที่ 3.1 ข๎างต๎น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.2.1  ตัวแปรต๎น (Independent Variable) 
ได๎แก ํปัจจัยสํวนบุคคล ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม การยอมรับตํอความตํางทาง

วัฒนธรรม 
3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ได๎แกํ ขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า  
 

3.3  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

ปัจจัยสํวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ซึ่ง
ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน และอายุงาน/ประสบการณ์ 

ความตํางทางวัฒนธรรม หมายถึง ความแตกตํางของกฎเกณฑ์และแบบแผนการด าเนิน
ชีวิตของคนในแตํละสังคมท๎องถิ่นของแตํละชนชาติในด๎านของลักษณะความเหลื่อมล้ าทางของ
อ านาจ ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุํมนิยม และการสื่อสารอิงบริบท 

ความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม หมายถึง ความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎โดยสาร ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

การยอมรับความตํางทางวัฒนธรรม หมายถึง การยอมรับความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสาร ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

ขีดความสามารถในการให๎บริการ หมายถึง ความสามารถในการให๎บริการของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อให๎ผู๎โดยสารเกิดความพึงพอใจ ความ
ประทับใจและกลับมาใช๎บริการอีก 

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน หมายถึง ผู๎ที่ท าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับ ชํวยเหลือและ
บริการผู๎โดยสารระหวํางการเดินทางในเที่ยวบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด  )มหาชน (  
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3.4  สมมุติฐานการวิจัย 
 
สมมุติฐานที่ 1 ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ

ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า ซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
สมมุติฐานที่  2 การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับขีด

ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า ซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม 

สมมุติฐานที่ 3 ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหนํงงาน และอายุงาน/ประสบการณ์ ตํางกัน มีความเข๎าใจและการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
  สมมติฐานที่ 4.1 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีความเข๎าใจความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.2 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.3 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.4 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีการยอมรับ
ตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.5 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.6 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.7 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมต าแหนํงงานตํางกัน มี
ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.8 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํงงานตํางกัน มี
การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน  
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สมมติฐานที่ 4.9 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน 
มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4.10 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์
ตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 
3.5  ประชากรที่ใช้ 

 
เนื่องจากจ านวนประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้มีขนาดใหญํ และข๎อจ ากัดด๎านเวลา

ของงานวิจัยนี้ ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยใช๎แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือ เพื่อที่จะได๎ครอบคลุมหนํวยการวิเคราะห์ได๎ทั้งหมด 

ประชากรส าหรับงานวิจัยนี้ คือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) สายการบินแหํงชาติที่มีฐานการบินในประเทศไทยและให๎บริการเที่ยวบินแบบประจ า
และการบริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) จ านวน 5830 คน (Productive Crew: 30 
กันยายน 2556) โดยมีรายละเอียดในแตํละกลุํม ดังนี้ 

- กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ประกอบด๎วย หัวหน๎าพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) และผู๎จัดการบนเครื่องบิน (In-flight 
Manager) จ านวน 629 คน 

- กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบั ติหน๎าที่ ในชั้นธุ รกิจ (Royal 
Executive Class) และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ใน
ชั้นหนึ่ง (Royal First Class) จ านวน 4194 คน 

- กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นประหยัด (Economy 
Class) จ านวน 1007 คน 

 
3.6  กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
  

3.6.1 กลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับขนาดของกลุํมตัวอยําง ค านวณจากจ านวนประชากรพนักงานต๎อนรับบน

เครื่องบินทั้งชายและหญิงของสายการบินที่มีฐานการบินในประเทศไทยและให๎บริการแบบเต็ม
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รูปแบบ (Full Service/ Premium Service) คือ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช๎สูตรของ 
Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ ไมํเกินร๎อยลํะ 5 (0.05) ดังนี้ 

 
n  =               N   

                       1+ Ne2     
 

n = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
N = ขนาดประชากรที่ศึกษา  
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ของการสุํมตัวอยําง (ก าหนดที่ 0.05) 
 
ในการวิจัยนี้ ขนาดประชาการที่ต๎องศึกษา (N) มีจ านวนเทํากับ 5,830 คน และก าหนด

ความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยํางที่ไมํเกินร๎อยละ 5 จึงได๎จ านวนของกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 

n  =            5,830   
                          1+ 5830(0.05)2     
 
  n  =  374.32 
 

จากการค านวณได๎คําขนาดของกลุํมตัวอยําง เทํากับ 374.32 ดังนั้นขนาดของกลุํม
ตัวอยํางที่ยอมรับได๎คือจ านวน 374 คน ซึง่เป็นตัวแทนของประชากรท่ีใช๎ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยใช๎
วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรตามกลุํมของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 กลุํม ดังนี้ 

 

- กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ประกอบด๎วย หัวหน๎าพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) และผู๎จัดการบนเครื่องบิน (In-flight 
Manager) จ านวน 40 คน 

- กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบั ติหน๎าที่ ในชั้นธุ รกิจ (Royal 
Executive Class)และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่ง 
(Royal First Class) จ านวน 269 คน 
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- กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นประหยัด (Economy 
Class) จ านวน 65 คน 

 
3.6.2 การสุ่มตัวอย่าง 
ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ด๎วยการสุํมตัวอยํางแบบไมํค านึงถึง

โอกาสของการถูกเลือก (Non-probability sampling) โดยใช๎เทคนิคการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จากกลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถามด๎วยความเต็มใจ เพื่อให๎ได๎ผลของ
การวิจัย มีความนําเชื่อถือมากที่สุด 

 
3.7  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ผู๎วิจัยใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการ
รวบรวมข๎อมูลจากประชากรทั้งหมด แล๎วสร๎างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง โดยแบํง 4 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยสํวนบุคคล 
สํวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงาน 

ต๎อนรับบนเครื่องบิน 
สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงาน

ต๎อนรับบนเครื่องบิน  
สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ

ให๎บริการลูกค๎า 
 

3.8  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ทําน จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสม 

2) การทดลองใช๎แบบสอบถาม (Try Out) กับกลุํมประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จ านวน 
30 ตัวอยําง 



82 

3) การทดสอบคําความนําเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ที่ได๎จากการ
ทดลองใช๎ โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient, อ๎างถึง
ใน สิทธิชัย ศรีประมง, 2556) 

ในการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) หลังจากผู๎วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน 30 
ชุด ไปทดสอบกับกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชํประชาการที่ท าการศึกษาจริง แล๎วน าผลที่ได๎ไปค านวณหา
คําความเชื่อมันของแบบสอบถามด๎วยการลงรหัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ และท าการวิเคราะห์เพื่อ
แก๎ไขปรับปรุงแบบสอบถามให๎มีความสมบูรณ์ส าหรับไปใช๎กับกลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยจริง 
ซึ่งคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม สํวนข๎อค าถามด๎านการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม
ด๎านความสามารถในการสื่อสาร เทํากับ 0.751 ด๎านความต๎องการการบริการ เทํากับ 0.867 และ
ด๎านบุคลิกภาพของลูกค๎า เทํากับ 0.827 และสํวนข๎อค าถามด๎านขีดความสามารถของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า เทํากับ 0.832 ซึ่งจากคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach's Alpha Coefficientt) ที่มีคํามากกวํา 0.70 ท าให๎เครื่องมือของงานวิจัยที่สร๎าง
ขึ้นมานี้มีความเชื่อมั่นและเหมาะสม จึงสามารถน าไปใช๎การเก็บข๎อมูลได๎ 

 
3.9  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 

 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลเอง โดยใช๎แบบสอบถาม เป็น

เครื่องมือ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วย วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามกลุํมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
3.10  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ในการวิเคราะห์ข๎อมูลผู๎ศึกษาได๎ใช๎สถิติดังนี้ 
1) สถิติเชิงพรรณนา 
เพื่อใช๎บรรยายข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา 

(1) คําความถี่ (Frequencies) 
(2) ร๎อยละ (Percentage) 
(3) คําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
(4) คําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2) สถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อใช๎ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตามสมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis 

Testing) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) Pearson Correlation ใช๎ส าหรับทดสอบ สมมุติฐานที่ 1 สมมุติฐานที่ 2 และ

สมมุติฐานที่ 3  
(2) Independent t-Test และ One-Way ANOVA ใช๎ส าหรับทดสอบสมมุติฐาน

ท่ี 4  
โดยที่การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดเกณฑ์วัดและท าการวิเคราะห์คําสถิติตํางๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
สํวนที ่1  การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยลํะ (Percentage) แล๎ว
น าเสนอในรูปแบบตาราง 

สํวนที่ 2 การวิเคราะห์ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร  โดยใช๎สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยลํะ (Percentage) 
แล๎วน าเสนอในรูปแบบตาราง แล๎ววิเคราะห์โดยคําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวัดระดับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสาร ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน จ านวน 12 ข๎อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้ 

 
     ค าถามเชิงบวก  ค าถามเชิงลบ 
 ถูกต๎อง  ให๎คะแนน  1   0 
 ไมํถูกต๎อง ให๎คะแนน  0   1 
 

เมื่อได๎คะแนนรวม โดยการน าคะแนนแตํละข๎อมารวมกันเพื่อหาคําเฉลี่ยระดับคะแนนใน
การวัดความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน โดย
สามารถวัดระดับความเข๎าใจได๎ 3 ระดับ คือ เข๎าใจต่ า เข๎าใจปานกลาง และเข๎าใจสูง แล๎วน ามาจัด
ชํวงคะแนนดังนี้ 

 
ชํวงคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
     จ านวนระดับ 



84 

 
คะแนนสูงสุดของค าถามแตํละข๎อ คือ 1 คะแนน และคะแนนต่ าสุดของข๎อค าถามแตํละข๎อ

คือ 0 คะแนน ดังนั้น เมื่อน ามาแทนคํา จะได๎คําของชํวงคะแนน ดังนี้ 
 
   = 0.33 
 
เนื่องจากแบบสอบถามมีทั้งหมด 12 ข๎อ จึงมีคะแนนเต็มเทํากับ 12 คะแนน จึงสามารถ

ก าหนดชํวงคะแนนได๎ดังนี้  
 

 ชํวงคะแนน  =  0.33X12 = 4 
 
โดยคะแนนในแตํระดับเป็นดังนี้ 
คะแนน 0-3 คะแนน มีความเข๎าใจต่ า 
คะแนน 4-7 คะแนน มีความเข๎าใจปานกลาง 
คะแนน 7-12 คะแนน มีความเข๎าใจสูง 
 
สํวนที่ 3 การวิเคราะห์การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร  โดยใช๎สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยลํะ 
(Percentage) แล๎วน าเสนอในรูปแบบตาราง แล๎ววิเคราะห์โดยคําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ
คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวัดระดับการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน จ านวน 21 ข๎อ โดยแบํงออกเป็น 3 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านความสามารถในการสื่อสาร 7 ข๎อ ด๎านความต๎องการการบริการ 9 ข๎อ และด๎าน
บุคลิกภาพของลูกค๎า 5 ข๎อ โดยที่ค าถามเป็นลักษณะปลายปิด ประกอบด๎วย 5 ระดับการยอมรับ 
ตามแบบค าถามให๎มาตรการประเมิน (Rating Scale Question) คือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เห็นด๎วย ไมํ
แนํใจ ไมํเห็นด๎วย และไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้ 
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ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง  ให๎คะแนน  5  1 
 เห็นด๎วย   ให๎คะแนน  4  2 
 ไมํแนํใจ   ให๎คะแนน  3  3 
 ไมํเห็นด๎วย  ให๎คะแนน  2  4 
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ให๎คะแนน  1  5 
 

เมื่อได๎คะแนนรวม โดยการน าคะแนนแตํละข๎อมารวมกันเพื่อหาคําเฉลี่ยระดับคะแนนใน
การวัดการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน โดย
สามารถวัดระดับการยอมรับได๎ 3 ระดับ คือ ยอมรับต่ า ยอมรับปานกลาง และยอมรับสูง (เพลิน
ทิพย์ พวงพันธ์, 2545) แล๎วน ามาจัดชํวงคะแนนดังนี้ 

 
ชํวงคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
     จ านวนระดับ 
 

 คะแนนสูงสุดของค าถามแตํละข๎อ คือ 5 คะแนน และคะแนนต่ าสุดของข๎อค าถามแตํละข๎อ
คือ 1 คะแนน ดังนั้น เมื่อน ามาแทนคํา จะได๎คําของชํวงคะแนน ดังนี้ 
 

   = 1.33 
 
โดยคะแนนในแตํระดับเป็นดังนี้ 
คะแนน 1.00-2.32 คะแนน มีการยอมรับต่ า 
คะแนน  2.33-3.66 คะแนน มีการยอมรับปานกลาง 
คะแนน  3.67-5.00 คะแนน มีการยอมรับสูง 
 
สํวนที่ 4 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน

ในการให๎บริการลูกค๎าโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ 
(Frequency) และคําร๎อยลํะ (Percentage) แล๎วน าเสนอในรูปแบบตาราง แล๎ววิเคราะห์โดย
คําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวัด
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ระดับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า มีจ านวน 7 โดยที่
ค าถามเป็นลักษณะปลายปิด ประกอบด๎วย 5 ระดับ ตามแบบค าถามให๎มาตรการประเมิน 
(Rating Scale Question) คือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เห็นด๎วย ไมํแนํใจ ไมํเห็นด๎วย และไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้ 
 

ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง  ให๎คะแนน  5  1 
 เห็นด๎วย   ให๎คะแนน  4  2 
 ไมํแนํใจ   ให๎คะแนน  3  3 
 ไมํเห็นด๎วย  ให๎คะแนน  2  4 
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ให๎คะแนน  1  5 
 

เมื่อได๎คะแนนรวม โดยการน าคะแนนแตํละข๎อมารวมกันเพื่อหาคําเฉลี่ยระดับคะแนนใน
การวัดขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า โดยสามารถวัด
ระดับขีดความสามารถได๎ 3 ระดับ คือ ขีดความสามารถต่ า ขีดความสามารถปานกลาง และขีด
ความสามารถสูง (เพลินทิพย์ พวงพันธ์, 2545) แล๎วน ามาจัดชํวงคะแนนดังนี้ 

 
ชํวงคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
     จ านวนระดับ 
 

 คะแนนสูงสุดของค าถามแตํละข๎อ คือ 5 คะแนน และคะแนนต่ าสุดของข๎อค าถามแตํละข๎อ
คือ 1 คะแนน ดังนั้น เมื่อน ามาแทนคํา จะได๎คําของชํวงคะแนน ดังนี้ 
 

   = 1.33 
 
โดยคะแนนในแตํระดับเป็นดังนี้ 
คะแนน 1.00-2.32 คะแนน ขีดความสามารถต่ า 
คะแนน  2.33-3.66 คะแนน ขีดความสามารถปานกลาง 
คะแนน  3.67-5.00 คะแนน ขีดความสามารถสูง 
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สํวนที่ 5 การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม ได๎แกํ ความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรม การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม และขีดความสามารถของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า โดยใชํคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งจะใช๎ส าหรับทดสอบ สมมุติฐาน
ที่ 1 สมมุติฐานที่ 2 และสมมุติฐานที่ 3 โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548 และ ทรงศักด์ิ ภูํสีอํอน, 2551) ดังนี้ 

 
 -.50 ถึง -1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางตรงกันข๎าม 
 -.30 ถึง -.49 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทางตรงกันข๎าม 
 -.10 ถึง -.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ าและมีทิศทางตรงกันข๎าม 
  -.01 ถึง -.09  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน๎อย 
 0.00  ไมํมีความสัมพันธ์เลย 
 .01 ถึง .09 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน๎อย 
 .10 ถึง .29 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ าและมีทิศทางเดียวกัน 
 .30 ถึง .49 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน 
 .50 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน 

   
ส าหรับทดสอบสมมุติฐานที่ 4 เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยสํวนบุคคล กับ

ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ด๎วยสถิติ Independent t-Test และ One-
Way ANOVA   
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

ผลการศึกษาค๎นคว๎าเรื่อง  แนวทางการสร๎างความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎โดยสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน ในครั้งนี้ใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู๎วิจัยใช๎ผลวิเคราะห์ตาม
หลักทางสถิติ ที่มาจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลผํานแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ านวน 374 ชุด 
ด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random Sampling) เพื่อให๎ทราบถึงผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได๎ก าหนดไว๎ โดยผู๎วิจัยได๎แบํงการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
ออกเป็น 6 สํวน ตามล าดับ ดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
4.2  การวิเคราะห์ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 
4.3  การวิเคราะห์การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 
4.4  การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบน

เครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า 
4.5  การทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1-4 
4.6  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 
สัญลักษณ์ที่ส าคัญตํางๆ ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

n แทน จ านวนกลุํมตัวอยําง 
                        X  แทน คําเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณา t – distribution 
  F แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณา F – distribution 
  r แทน คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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  df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
Sig       แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
SS แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

  MS แทน คําเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Square) 
  H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis 
  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ ชํวงอายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน 
และอายุงานหรือประสบการณ์ 
 
ตารางท่ี 4.1  คําความถี่และร๎อยละของตัวอยําง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ   จ านวน   ร้อยละ 

ชาย 137 36.6 
หญิง 237 63.4 
รวม 374 100.0 

  
  จากตารางที่  4.1 พบวําคําความถี่และร๎อยละของปัจจัยสํวนบุคคลของตัวอยําง โดย
จ าแนกตามเพศ พบวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 374 คน แบํงเป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 63.4 และเพศชาย จ านวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.6 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2  คําความถี่และร๎อยละของตัวอยําง จ าแนกตามชํวงอายุ 
 

ช่วงอาย ุ  จ านวน  ร้อยละ 

20-30 ปี 68 18.2 
31-40 ปี 173 46.2 
41-50 ปี 90 24.1 
51-60 ปี 43 11.5 
รวม 374 100.0 

 
 จากตารางที่   4.2 พบวําอายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ปี 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.2 โดยที่ชํวงอายุระหวําง 41-50 ปี  ,20-30 ปี และ 51-60 ปี มี
ความถี่เทํากับ 90, 68 และ 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.1, 18.2 และ 11.5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3  คําความถี่และร๎อยละของตัวอยําง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน   ร้อยละ 

ต่ ากวําปริญญาตรี 6 1.6 
ปริญญาตรี 287 76.7 

สูงกวําปริญญาตรี 81 21.7 
รวม 374 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวําระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความถี่สูงสุด คือ 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 287 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.7 โดยที่ระดับการศึกษาในระดับที่สูงกวํา
ปริญญาตรีและต่ ากวําปริญญาตรี มีความถี่เทํากับ 81 และ 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.7 และ 1.6 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4  คําความถี่และร๎อยละของตัวอยําง จ าแนกตามต าแหนํงงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 

ผู๎จัดการบนเครื่องบิน 13 3.5 
หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 27 7.2 
พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่ง 146 39.0 
พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นธุรกิจ 123 32.9 
พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นประหยัด 65 17.4 

รวม 374 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4 พบวําต าแหนํงงานของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํ คือ พนักงาน

ต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่ง มีความถี่สูงสุดเทํากับ 146 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.0 โดยที่
ต าแหนํงงานระดับ พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในธุรกิจ พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้น
ประหยัด หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน และผู๎จัดการบนเครื่องบิน มีความถี่เทํากับ 123, 
65, 27 และ 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.9, 17.4, 7.2 และ 3.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงการยุบชั้นของต าแหนํงงานผู๎จัดการบนเครื่องบินรวมกับหัวหน๎าพนักงาน

ต๎อนรับบนเครื่องบิน และยุบชั้นของต าแหนํงพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง
รวมกับพนักงานต๎อนรับที่บนเครื่องบินชั้นชั้นธุรกิจ  

 
ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 

กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 40 10.7 
กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ 269 71.9 
กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด 65 17.4 

รวม 374 100.0 

 
จากตารางที่ 4.5 พบวํากลุํมต าแหนํงงานของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํ คือ พนักงาน

ต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่งและพนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นธุรกิจ มีความถี่สูงสุด
เทํากับ 269 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.9 โดยที่ต าแหนํงงานระดับ พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ใน
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ชั้นประหยัด และ ผู๎จัดการบนเครื่องบินและหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีความถี่เทํากับ 
65 และ 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.4 และ 10.7 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.6  คําความถี่และร๎อยละของตัวอยําง จ าแนกตามอายุงาน/ ประสบการณ์การท างาน 
 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 

น๎อยกวํา 5 ปี 36 9.6 
5-10 ปี 158 42.2 
11-15 ปี 42 11.2 
16-20 ปี 37 9.9 

มากกวํา 20 ปี 101 27.1 
รวม 374 100.0 

 
จากตารางที่ 4.6 พบวําอายุงานของผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 374 คน สํวนใหญํ คือ 5-

10 ปี มีความถี่สูงสุดเทํากับ 158 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.2 โดยที่อายุงานในชํวง มากกวํา 20 ปี 11-
15 ปี 16-20 ปี และ น๎อยกวํา 5 ปี มีความถี่เทํากับ 101, 42, 37 และ 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.1, 
11.2, 9.9 และ 9.6 ตามล าดับ 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 
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ตารางท่ี 4.7 คําความถี่และร๎อยละของตัวอยําง จ าแนกตามความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎โดยสาร 

 

รายการ 
        เข้าใจ     ไม่เข้าใจ 
ความถ่ี   ร้อยละ   ความถ่ี  ร้อยละ 

1. ผ๎ูโดยสารแตํละคนมองและรับรู๎ส่ิงตํางๆตํางกัน ตามมุมมอง
ของตน 

371 99.2      3   0.8 

2. ผ๎ูโดยสารทุกคนยํอมมีความคาดหวงัตํอรูปแบบการให๎บรกิาร
เหมือนกัน 

262 70.1     112   29.9 

3. นิยามความเป็นเลิศของบริการท่ีได๎รับของผู๎โดยสารแตํละคน
ยํอมตาํงกัน 

369 98.7       5   1.3 

4. ผ๎ูโดยสารแตํละคนรับรู๎คุณคาํและมีความพงึพอใจในการ
บริการตํางกัน 

372 99.5       2   0.5 

5. ผ๎ูโดยสารท่ีเรียกร๎องการบริการมาก ถือวํามีความผิดปกติกวํา
ผ๎ูโดยสารท่ัวไป 

270 72.2     104   27.8 

6.  ผ๎ูโดยสารทุกคนควรได๎รับบริการตามที่บริษัทเตรียมไวใ๎ห๎ ไมํ
ควรเรียกร๎องสิ่งใดเพิ่มเติมมากกวํานั้น 

321 85.8      53   14.2 

7. ผ๎ูโดยสารทุกคนต๎องพูดจากับพนักงานต๎อนรับด๎วยความ
สุภาพ น้ าเสียงไพเราะ 

124 33.2     250   66.8 

8. ผ๎ูโดยสารท่ีมีรายได๎น๎อยไมํควรคาดหวังและเรยีกร๎องมากกวํา
ผ๎ูโดยสารท่ีมีรายได๎สูง 

361 96.5     13   3.5 

9. ผ๎ูโดยสารกลํุมเอเชียไมคํวรมคีวามคาดหวงัและเรียกร๎อง
บริการมากกวําผ๎ูโดยสารกลํุมยุโรป 

360 96.3     14   3.7 

10. ผ๎ูโดยสารท่ีเรียกร๎องบริการมาก ควรได๎รับคุณภาพบริการ
น๎อยกวาํผ๎ูโดยสารท่ีเรยีกร๎องบริการน๎อย 

337 90.1     37   9.9 

11. พนักงานไมํจ าเป็นต๎องให๎บรกิารอยาํงสุภาพกับผ๎ูโดยสารท่ี
ขาดความสุภาพ 

331 88.5     43 11.5 

12. พนักงานควรให๎บริการผ๎ูโดยสารจากยุโรป อเมริกา และ
ญี่ปุ่น ด๎วยความสุภาพมากกวําผ๎ูโดยสารจากประเทศอื่นๆ 

369 98.7      5 1.3 

 

หมายเหตุ: n = 374 
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  จากตารางที่ 4.7 พบวํากลุํมตัวอยํางมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร
ในเรื่อง ผู๎โดยสารแตํละคนรับรู๎คุณคําและมีความพึงพอใจในการบริการตํางกัน มากที่สุด โดยมี
จ านวนความถี่เทํากับ 372 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.5 รองลงมาคือ เรื่องผู๎โดยสารแตํละคนมองและ
รับรู๎สิ่งตํางๆตํางกัน ตามมุมมองของตน ที่มีความถี่เทํากับ 371 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.2 และมี
ความเข๎าใจในเรื่องผู๎โดยสารทุกคนต๎องพูดจากับพนักงานต๎อนรับด๎วยความสุภาพ น้ าเสียงไพเราะ 
น๎อยที่สุด ด๎วยจ านวนความถี่เทํากับ 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.2 และเมื่อน าคะแนนความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร มาจัดระดับ คือ ต่ า ปานกลาง และสูง ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว๎
ข๎างต๎น ปรากฏผลดงัแสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเข๎าใจความตําง

ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 
 

ระดับความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ X  S.D. 
ระดับความ
เข้าใจ 

ความเข๎าใจต่ า 
(คะแนน 0-3) 

0 0 10.29 1.378 เข๎าใจสูง 

ความเข๎าใจปานกลาง 
(คะแนน 4-7) 

18 4.7 

ความเข๎าใจสูง 
(คะแนน 7-12) 

356 95.3 

รวม 374 100    
 

จากตารางที่ 4.8 พบวํากลุํมตัวอยํางมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร .
ในระดับสูง จ านวนความถี่เทํากับ 356 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.3 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง 
จ านวนความถี่เทํากับ 18 คิดเป็นร๎อยละ 4.7 และไมํมีความถี่ในสํวนของกลุํมตัวอยํางที่มีระดับ
ความเข๎าใจต่ าเลย จึงอาจกลําวได๎วํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเข๎าใจใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ในระดับสูง 
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4.3  ผลการวิเคราะห์การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 
 

4.3.1  ผลการวิเคราะห์การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร  
 ด้านความสามารถในการสื่อสาร ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 
ตารางที่ 4.9 คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการยอมรับตํอตําง

ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 
 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1. ทํานเข๎าใจดีวาํ ผ๎ูโดยสารแตํละคนมีความสามารถในการ

ส่ือสารด๎วยภาษาสากลกับทํานได๎ตํางกัน 

  4.66 0.671 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 275 73.5    
เห็นด๎วย 81 21.7    
ไมํแนํใจ 12 3.2    
ไมํเห็นด๎วย 2 0.5    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 4 1.1    
2. ทํานเข๎าใจดีวาํ ผ๎ูโดยสารแตํละคนมีความสามารถในการ
ส่ือสารแตกตาํงกัน แม๎จะใช๎ภาษาเดยีวกับทําน 

  4.51 0.637 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 216 57.8    
เห็นด๎วย 136 36.4    
ไมํแนํใจ 20 5.3    
ไมํเห็นด๎วย 1 0.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3  
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

     

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

3. ทํานปรับตัวเองให๎สามารถส่ือสารกับผ๎ูโดยสารท่ีใช๎
ภาษาองักฤษ แตมํีส าเนยีงที่ทํานไมํคุ๎นเคย หรือผ๎ูโดยสารไมํ
คุ๎นเคยกับส าเนยีงภาษาอังกฤษของทําน 

  4.27 0.607 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 129 34.5    
เห็นด๎วย 219 58.6    
ไมํแนํใจ 23 6.1    
ไมํเห็นด๎วย 3 0.8    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
4. ทํานพยายามท าความเขา๎ใจถงึความต๎องการของ
ผ๎ูโดยสารท่ีไมํสามารถสื่อสารกับทํานด๎วยภาษาสากลได๎ 

  4.45 0.614 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 190 50.8    
เห็นด๎วย 162 43.3    
ไมํแนํใจ 21 5.6    
ไมํเห็นด๎วย 1 0.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
5. ทํานยินดใีช๎เวลามากขึ้นเพื่อส่ือสารกับผ๎ูโดยสารท่ีไมํ
สามารถส่ือสารกับทํานไดใ๎นเวลารวดเร็ว 

  4.32 0.721 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 171 45.7    
เห็นด๎วย 159 42.5    
ไมํแนํใจ 38 10.2    
ไมํเห็นด๎วย 6 1.6    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
6. ทํานพยายามเรียนร๎ูภาษาถิ่นของผู๎โดยสาร เพื่อให๎ทําน
สามารถส่ือสารกับผ๎ูโดยสารกลํุมนั้นได๎ดีมากขึ้น 

  3.92 0.825 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 92 24.6    
เห็นด๎วย 178 47.6    
ไมํแนํใจ 89 23.8    
ไมํเห็นด๎วย 12 3.2    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 3 0.8  

 
  



97 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

     

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

7. ทํานพยายามใชว๎ิธีการส่ือสารอื่น เชํน ภาษามือ และการ
สังเกตสายตา กับผ๎ูโดยสาร เพื่อท าให๎ทํานสามารถส่ือสาร
ผ๎ูโดยสารได๎ดีขึ้น 

  4.55 0.578 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 218 58.3    
เห็นด๎วย 147 39.3    
ไมํแนํใจ 7 1.9    
ไมํเห็นด๎วย 1 0.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3    
รวม   4.38 0.664 สูง 

 
จากตารางที่ 4.9 พบวํากลุํมตัวอยํางมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของ

ผู๎โดยสาร ด๎านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.38 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.664 และเมื่อพิจารณาในแตํละด๎านของการยอมรับ พบวําการยอมรับของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ยอมรับวํา ผู๎โดยสารแตํละคนมี
ความสามารถในการสื่อสารด๎วยภาษาสากลกับพนักงานได๎ตํางกัน โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.66 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.671  

 
4.3.2  ผลการวิเคราะห์การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 

 ด้านความต้องการการบริการ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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ตารางที่ 4.10 คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการยอมรับตํอตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 

 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

8. ทํานเข๎าใจดีวาํผ๎ูโดยสารตาํงกลํุมวัฒนธรรม ยํอมต๎องการ

ได๎รับการบริการท่ีแตกตาํงกัน 

  4.41 0.886 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 217 58.0    
เห็นด๎วย 121 32.4    
ไมํแนํใจ 20 5.3    
ไมํเห็นด๎วย 5 1.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 11 2.9    
9. เมื่อผู๎โดยสารปฏิเสธไมํขอรับบริการ ทํานมีความเขา๎ใจ
และด าเนินการตามความต๎องการ 

  4.21 0.780 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 143 38.2    
เห็นด๎วย 178 47.6    
ไมํแนํใจ 44 11.8    
ไมํเห็นด๎วย 5 1.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 4 1.1    
10. ทํานยินดีให๎บริการผ๎ูโดยสารที่มีข๎อร๎องขอมากและบํอย 
หากยงัเป็นไปตามสิทธิของผู๎โดยสาร 

  4.25 0.701 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 141 37.7    
เห็นด๎วย 191 51.1    
ไมํแนํใจ 36 9.6    
ไมํเห็นด๎วย 5 1.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3    
11. ทํานมใีจเป็นกลาง ในการใหบ๎ริการผ๎ูโดยสารตาํงกลุมํ
วัฒนธรรมหรือเชื้อชาต ิ

  4.21 0.836 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 161 43.0    
เห็นด๎วย 148 39.6    
ไมํแนํใจ 51 13.6    
ไมํเห็นด๎วย 12 3.2    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 2 0.5    
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

     

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

12. ทํานยินดีให๎บริการผ๎ูโดยสารที่มีความตาํงทางวัฒนธรรม
กับทําน 

  4.62 0.552 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 245 65.5    
เห็นด๎วย 118 31.6    
ไมํแนํใจ 10 2.7    
ไมํเห็นด๎วย 1 0.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
13. ทํานตระหนักดีวาํผ๎ูโดยสารแตํละเชื้อชาตแิละวัฒนธรรม 
ยํอมมีข๎อจ ากัดหรือความต๎องการในการบริโภคอาหารท่ี
ตํางกัน 

  4.63 0.521 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 242 64.7    
เห็นด๎วย 127 34.0    
ไมํแนํใจ 4 1.1    
ไมํเห็นด๎วย 1 0.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
14. ทํานพยายามจดัหาอาหารที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
และศาสนาตามความต๎องการของผ๎ูโดยสาร ถึงแม๎วาํ
ผ๎ูโดยสารจะไมํส่ังมาลํวงหน๎ากต็าม 

  4.10 0.812 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 128 34.2    
เห็นด๎วย 170 45.5    
ไมํแนํใจ 64 17.1    
ไมํเห็นด๎วย 10 2.7    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 2 0.5    
15. ทํานพยายามลดข๎อจ ากดัของตัวเองในการให๎บริการ
ผ๎ูโดยสารท่ีมีความคิดความต๎องการ แตกตํางจากทําน 

  4.14 0.747 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 121 32.4    
เห็นด๎วย 194 51.9    
ไมํแนํใจ 49 13.1    
ไมํเห็นด๎วย 9 2.4    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3    
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

     

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

      
16. ทํานยินดีศึกษาวําผ๎ูโดยสารเชื้อชาติตาํงๆ มคีวาม
ต๎องการท่ีแตกตํางกันอยาํงไร เพือ่ให๎ บริการผ๎ูโดยสารเชื้อ
ชาตติํางๆได๎ดีที่สุด 

  4.26 0.659 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 139 37.2    
เห็นด๎วย 196 52.4    
ไมํแนํใจ 36 9.6    
ไมํเห็นด๎วย 3 0.8    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
รวม   4.31 0.721 สูง 

 
จากตารางที่ 4.10 พบวํากลุํมตัวอยํางมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของ

ผู๎โดยสาร ด๎านความต๎องการการบริการ ในระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.31 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.721 และเมื่อพิจารณาในแตํละด๎านของการยอมรับ พบวําการยอมรับของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ยอมรับวํา ผู๎โดยสารแตํละเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม ยํอมมีข๎อจ ากัดหรือความต๎องการในการบริโภคอาหารที่ตํางกัน  โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.63 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.521 และรองลงมาคือ ยอมรับวํา ยินดีให๎บริการ
ผู๎โดยสารที่มีความตํางทางวัฒนธรรมกับทํานโดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.62 และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.552 

 
4.3.3  ผลการวิเคราะห์การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร  

 ด้านบุคลิกภาพของลูกค้า ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
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ตารางที่ 4.11 คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการยอมรับตํอตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 

 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

17. ทํานเขา๎ใจดวีําผ๎ูโดยสารแตํละเชื้อชาติหรืออาชีพยํอมมี

บุคลิกตํางกัน 

  4.71 0.504 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 273 73.0    
เห็นด๎วย 96 25.7    
ไมํแนํใจ 3 0.8    
ไมํเห็นด๎วย 2 0.5    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
18. ทํานยินดีให๎บริการผ๎ูโดยสาร แม๎วาํผ๎ูโดยสารจะมี
รํางกายหรือเครื่องแตํงกายที่ไมํสะอาด 

  4.41 0.692 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 190 50.8    
เห็นด๎วย 157 42.0    
ไมํแนํใจ 20 5.3    
ไมํเห็นด๎วย 6 1.6    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3    
19. ทํานยินดีให๎บริการผ๎ูโดยสาร แม๎วาํผ๎ูโดยสารจะมี
รํางกายหรือเครื่องแตํงกายทีม่ีกล่ินท่ีทํานไมํชอบ 

  4.21 0.763 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 142 38.0    
เห็นด๎วย 178 47.6    
ไมํแนํใจ 45 12.0    
ไมํเห็นด๎วย 7 1.9    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 2 0.5    
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

20. ทํานให๎บรกิารผ๎ูโดยสารท่ีมใีบหน๎าที่ไมํยิ้มแย๎มอยาํงเป็น
มิตรเทําเทียมกับผ๎ูโดยสารท่ีมคีวามเป็นมิตร 

  4.11 0.902 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 144 38.5    
เห็นด๎วย 154 41.2    
ไมํแนํใจ 55 14.7    
ไมํเห็นด๎วย 16 4.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 5 1.3    
21. ทํานยินดีให๎บริการผ๎ูโดยสาร แม๎วาํผ๎ูโดยสารจะมีสัดสํวน
รํางกายทีใ่หญํโต หรือมีรํางกายพิการ 

  4.72 0.491 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 274 73.3    
เห็นด๎วย 95 25.4    
ไมํแนํใจ 4 1.1    
ไมํเห็นด๎วย 1 0.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
รวม   4.43 0.670 สูง 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวํากลุํมตัวอยํางมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของ

ผู๎โดยสาร ด๎านบุคลิกภาพของลูกค๎า ในระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.43 สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทํากับ 0.670 และเมื่อพิจารณาในแตํละด๎านของการยอมรับ พบวําการยอมรับของ

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ยอมรับวํา ยินดีให๎บริการผู๎โดยสาร แม๎วํา

ผู๎โดยสารจะมีสัดสํวนรํางกายที่ใหญํโต หรือมีรํางกายพิการโดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.72 และสํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.491และรองลงมาคือ ยอมรับวํา ผู๎โดยสารแตํละเชื้อชาติหรืออาชีพ

ยํอมมีบุคลิกตํางกันโดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.71 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.504 

 จากตารางที่ 4.9 4.10 และ 4.11 การวิเคราะห์ข๎อมูล อาจกลําวได๎วํา กลุํมตัวอยํางมีการ

ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารในทุกด๎าน อันประกอบไปด๎วย ความสามารถใน
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การสื่อสาร ความต๎องการบริการ และบุคลิกภาพของลูกค๎า ในระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37 

สํวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทํากับ 0.685 

 

4.4  ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการ 

ให้บริการลูกค้า 
 

ตารางที่ 4.12  คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขีดความสามารถ  

ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า 

 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับขีด
ความสามารถ 

1. ทํานสามารถเขา๎ใจถงึความตอ๎งการท่ีตํางกันของ

ผ๎ูโดยสารแตํละกลุํมได๎อยาํงถูกตอ๎ง 

  3.98 0.650 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 70 18.7    
เห็นด๎วย 231 61.8    
ไมํแนํใจ 68 18.2    
ไมํเห็นด๎วย 5 1.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
2. ทํานสามารถส่ือสารกับผ๎ูโดยสารท่ีใช๎ภาษาตํางกัน
ได๎ทั้งหมดทุกราย โดยไมมํีปัญหาและข๎อจ ากัด 

  3.41 0.845 ปานกลาง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 32 8.6    
เห็นด๎วย 139 37.2    
ไมํแนํใจ 157 42.0    
ไมํเห็นด๎วย 41 11.0    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 5 1.3    
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับขีด
ความสามารถ 

3. ทํานสามารถจดัการปัญหาเฉพาะหน๎าที่เกิดขึ้น
จากความต๎องการท่ีตํางกันของผ๎ูโดยสาร ที่มี
วัฒนธรรมตาํงกัน 

  3.99 0.626 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 70 18.7    
เห็นด๎วย 234 62.6    
ไมํแนํใจ 68 18.2    
ไมํเห็นด๎วย 2 0.5    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
4. ทํานสามารถตอบสนองความต๎องการของ
ผ๎ูโดยสารตํางกลุํมที่มคีวามต๎องการตํางกันได๎ เป็น
อยํางดี    

  3.99 0.579 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 61 16.3    
เห็นด๎วย 249 66.6    
ไมํแนํใจ 64 17.1    
ไมํเห็นด๎วย 0 0    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 0 0    
5. ทํานสร๎างความประทับใจสูงสดุให๎กับผ๎ูโดยสายทุก
รายที่มีความคาดหวงัตาํงกันได๎ 

  3.87 0.686 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 59 15.8    
เห็นด๎วย 212 56.7    
ไมํแนํใจ 98 26.2    
ไมํเห็นด๎วย 4 1.1    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3    
6. ทํานสามารถท าให๎ผ๎ูโดยสารทุกๆกลํุม เกดิความ
ผูกพันและจงรักภักดีตํอการบินไทย 

  3.73 0.724 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 50 13.4    
เห็นด๎วย 184 49.2    
ไมํแนํใจ 131 35.0    
ไมํเห็นด๎วย 8 2.1    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 1 0.3    
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน 
ร้อย
ละ X  S.D. 

ระดับขีด
ความสามารถ 

7.ทํานสามารถให๎บริการผ๎ูโดยสารทุกๆกลํุมดว๎ย
ความรวดเร็ว ถกูต๎อง ครบถ๎วนและทันเวลา 

  3.91 0.701 สูง 

เห็นด๎วยอยํางยิง่ 63 16.8    
เห็นด๎วย 227 60.7    
ไมํแนํใจ 76 20.3    
ไมํเห็นด๎วย 5 1.3    
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิง่ 3 0.8    
รวม   3.84 0.687 สูง 

 
จากตารางที่ 4.12 พบวํากลุํมตัวอยํางมีขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎า อยูํใน

ระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.84 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.687 และเมื่อพิจารณาในแตํ
ละด๎านของขีดความสามารถ พบวําขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ให๎บริการลูกค๎า สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎โดยสารตํางกลุํม
ที่มีความต๎องการตํางกันได๎ เป็นอยํางดี   และ สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน๎าที่เกิดขึ้นจาก
ความต๎องการที่ตํางกันของผู๎โดยสาร ที่มีวัฒนธรรมตํางกัน โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.99 เทํากัน และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.579 และ 0.626 ตามล าดับ 
 
4.5   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมุติฐานที่ 1 ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ

ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
H0 : ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมไมํมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของ

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
H1 : ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของ

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
 



106 

ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสาร กับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการ
ลูกค๎า 

 
ขีดความสามารถของพนกังาน
ต้อนรับบนเครื่องบนิ 

Pearson  
Correlation (r) 

Sig 
(2-tails) 

ทิศทาง 
ระดับ

ความสัมพนัธ ์

ความเขา้ใจความต่างทาง
วัฒนธรรมของผู้โดยสาร 

0.001   0.979 - 
ไมํมี

ความสัมพันธ ์

 
หมายเหตุ: n = 374 

 
จากตารางที่ 4.13 พบวํา การทดสอบคําความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎โดยสาร กับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการ
ลูกค๎า โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.979 ซึ่งมีคํามากกวํา คํานัยส าคัญทางสถิติ .05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว๎ หมายความวํา ความเข๎าใจความตําง
ทางวัฒนธรรมไมํมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 
0.001 กลําวคือ ตัวแปรท้ังสอง ไมํมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

สมมุติฐานที่ 2 การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม 

H0 : การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมไมํมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 

H1 : การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสาร กับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการ
ลูกค๎า 

 
การยอมรับต่อ 
ความต่างทางวัฒนธรรม 

Pearson  
Correlation (r) 

Sig 
(2-tails) 

ทิศทาง ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ความสามารถในการส่ือสาร 0.383** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
ความต๎องการการบริการ 0.406** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
บุคลิกภาพของลูกค๎า 0.341** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
ภาพรวม 0.435** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 

 
หมายเหตุ: ** มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ n = 374 

 
จากตารางที่ 4.14 พบวําการทดสอบคําความสัมพันธ์ระหวํางการยอมรับความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎โดยสารกับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการ
ลูกค๎า โดยมีคํา Sig เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา คํานัยส าคัญทางสถิติ .01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว๎ หมายความวํา การยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 0.435 กลําวคือ ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 จึงสามารถสรุปได๎วํา เมื่อพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น ก็จะมีขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม
มากขึ้น และเมื่อพิจารณารายด๎านของการยอมรับ พบวํา 

1) ความสามารถในการสื่อสาร มีคํา Sig เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา คํานัยส าคัญทาง
สถิติ .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว๎ หมายความ
วํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมด๎านความสามารถในการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 
0.383 คือ ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับ
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ปานกลาง จึงสามารถสรุปได๎วํา เมื่อพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมด๎านความสามารถในการสื่อสารมากขึ้น ก็จะมีขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎า
ซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรมมากขึ้น  

 2) ความต๎องการการบริการ มีคํา Sig เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา คํานัยส าคัญทาง
สถิติ .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว๎ หมายความ
วํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมด๎านความต๎องการการบริการ มีความสัมพันธ์กับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 
0.406 คือ ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง จึงสามารถสรุปได๎วํา เมื่อพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมความต๎องการการบริการ มากขึ้น ก็จะมีขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมี
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมมากขึ้น  

 3) บุคลิกภาพของลูกค๎า มีคํา Sig เทํากับ .000 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา คํานัยส าคัญทางสถิติ 
.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว๎ หมายความวํา การ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมด๎านบุคลิกภาพของลูกค๎า มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ
ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม  อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 0.341 กลําวคือ ตัว
แปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง จึง
สามารถสรุปได๎วํา เมื่อพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมด๎าน
บุคลิกภาพของลูกค๎า มากขึ้น ก็จะมีขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น  
 

สมมุติฐานที่ 3 ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

H0 : ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมไมํมีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรม 

H1 : ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม กับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 

 
การยอมรับต่อความต่างทาง
วัฒนธรรมของผู้โดยสาร 

Pearson  
Correlation (r) 

Sig 
(2-tails) 

ทิศทาง 
ระดับ

ความสัมพนัธ ์
ความสามารถในการส่ือสาร 0.053 .304 - ไมํมีความสัมพันธ ์
ความต๎องการการบริการ     0.147** .004 ทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า 
บุคลิกภาพของลูกค๎า 0.073 .161 - ไมํมีความสัมพันธ ์
ภาพรวม 0.111* .032 ทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

      ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ n = 374  
 
จากตารางที่ 4.15 พบวํา การทดสอบคําความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎โดยสารกับการยอมรับความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ในภาพรวมมีคํา Sig 
เทํากับ .032 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา คํานัยส าคัญทางสถิติ .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว๎ หมายความวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสาร มีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 0.111 กลําวคือ ตัวแปรทั้งสอง มี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า จึงสามารถสรุปได๎วํา เมื่อ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ก็จะมีการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมมากขึ้นเล็กน๎อย และหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหวํางความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม กับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารในแตํละ
ด๎านแล๎วนั้น พบวํา การยอมรับความตํางทางวัฒนธรรมด๎านความต๎องการการบริการ มี
ความสัมพันธ์กับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม  เพียงด๎านเดียว ในระดับต่ า ที่มีคํา
ความสัมพันธ์เทํากับ 0.147 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งนับเป็นคําความสัมพันธ์ที่สูงสุดใน
การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมทั้ง 3 ด๎าน ส าหรับการยอมรับด๎านบุคลิกภาพของลูกค๎า 
และความสามารถในการสื่อสาร ไมํมีความสัมพันธ์กับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ได๎แกํ เพศ ชํวงอายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน และอายุงาน/ประสบการณ์ ตํางกัน มีความเข๎าใจและการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

 
 สมมติฐานย่อยที่ 4.1 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีความเข๎าใจความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  

H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรด๎านเพศ กับความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา เพศ 
 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

X  S.D. F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

ความเขา๎ใจความตําง
ทางวฒันธรรม 

ชาย 10.35 1.365 .582 .446 .763 372 .446 

หญิง 10.24 1.386      

 
หมายเหตุ: n = 374 เป็นชาย จ านวน 137 คน และหญิง จ านวน 237 คน 

 
จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์คําความแตกตํางของแปรปรวนด๎วย Levene’s Test 

พบวํา มีคํา Sig เทํากับ .446 ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว ๎หมายความวํา คําความแปรปรวนของ
ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินเพศชายไมํตํางจากพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินเพศหญิง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงใช๎การทดสอบความ
แตกตํางของคําเฉลี่ยด๎วยคําสถิติ t-test กรณีของ Equal Variances Assumed 
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โดยผลการวิเคราะห์ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ จ าแนกตามเพศ
ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งผลทดสอบโดยใช๎สถิติ t-test พบวํามีคํา Sig = .446 ซึ่งมีคํา
มากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
สมมติฐานย่อยที่ 4.2 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีการยอมรับตํอ

ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  
 H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 
ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรด๎านเพศ กับการยอมรับตํอความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา เพศ 
 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

X  S.D. F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

การยอมรับตํอความตําง
ทางวฒันธรรม 

ชาย 4.41 0.374 .717 .398 1.77 372 .077 

หญิง 4.33 0.394      

 
หมายเหตุ: n = 374 เป็นชาย จ านวน 137 คน และหญิง จ านวน 237 คน 

 
จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์คําความแตกตํางของแปรปรวนด๎วย Levene’s Test 

พบวํา มีคํา Sig เทํากับ .398 ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ที่ต้ังไว ๎หมายความวํา คําความแปรปรวนของ
การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินเพศชายไมํตํางจาก
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พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินเพศหญิง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงใช๎การทดสอบ
ความแตกตํางของคําเฉลี่ยด๎วยคําสถิติ t-test กรณีของ Equal Variances Assumed 

โดยผลการวิเคราะห์การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ จ าแนกตาม
เพศของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งผลทดสอบโดยใช๎สถิติ t-test พบวํามีคํา Sig = .077 ซึ่งมี
คํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มีการยอมรับความตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

 
สมมติฐานย่อยที่ 4.3 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีความเข๎า

ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  
H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.18 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรม จ าแนกตามชํวงอายุ 
  
ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงอาย ุ จ านวน X  S.D. ระดับ 
ความเข๎าใจความ
ตํางทางวัฒนธรรม 

20-30 ปี 68 10.20 1.216 สูง 
31-40 ปี 173 10.09 1.394 สูง 
41-50 ปี 90 10.50 1.470 สูง 
51-60 ปี 43 10.74 1.378 สูง 

  
 จากตารางที่ 4.18 พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามชํวงอายุ 
แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกชํวงอายุ คือ 51-60 ปี 41-50 ปี 20-30 ปี และ 
31-40 ปีมีระดับความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
10.74 10.50 10.20 และ 10.09 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีชํวงอายุตํางกัน 
 
  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวํางกลุํม 3 20.064 6.688 3.595* 0.014 

ภายในกลุํม  370 688.324 1.860   

 รวม 373 708.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .432 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของชํวงอายุ
กับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 3.595 และคํา Sig. = .014 
ซึ่งมีคําน๎อยกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4.4 ของการวิจัยที่ต้ังไว๎ 
 เมื่อเมื่อพบวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ชํวงอายุตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน ผู๎วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรม เป็นรายคํูด๎วยการวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) ดัง
ตารางที่ 4.20  
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ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบคําเฉลี่ยความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีชํวงอายุ
ตํางกันเป็นรายคํูด๎วยวิธี LSD 

 

ช่วงอาย ุ X  20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

20-30 ปี 10.20 - 
0.11 

(.562) 
-0.29  
(.180) 

-0.53* 
(.044) 

31-40 ปี 10.09 
 
 

- 
-0.40* 
(.022) 

- 0.65** 
(.005) 

41-50 ปี 10.50 
 
 

 - 
-0.24 
(.335) 

51-60 ปี 10.74  
 
 

 - 

 
หมายเหตุ: * ความตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       ** ความตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบวําชํวงอายุของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ที่มีความเข๎าใจตํางกัน 
มีดังตํอไปนี ้

 1) ชํวงอายุ 20-30 ปี กับ ชํวงอายุ 51-60 ปี มีคํา Sig. เทํากับ .044 ซึ่งน๎อยกวํา .05 
หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุ 20-30 ปี มีความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมน๎อยกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุ 51-60 ปี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ .04   

2) ชํวงอายุ 31-40 ปี กับชํวงอายุ 41-50 ปี มีคํา Sig. เทํากับ .022 ซึ่งน๎อยกวํา .05 
หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุ 31-40 ปี มีความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมน๎อยกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุ 41-50 ปี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ .03  

3) ชํวงอายุ 31-40 ปี กับชํวงอายุ 51-60 ปี มีคํา Sig. เทํากับ .005 ซึ่งน๎อยกวํา .05 
หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุ 31-40 ปี มีความเข๎าใจความตํางทาง
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วัฒนธรรมน๎อยกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุ 51-60 ปี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ .05  
 

สมมติฐานย่อยที่ 4.4 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  
 H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.21 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการยอมรับตํอความตํางทาง

วัฒนธรรม จ าแนกตามชํวงอายุ 
   
ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงอาย ุ จ านวน X  S.D. ระดับ 

การยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรม 

20-30 ปี 68 4.33 0.355 สูง 
31-40 ปี 173 4.33 0.416 สูง 
41-50 ปี 90 4.44 0.371 สูง 
51-60 ปี 43 4.35 0.345 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบวํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามชํวงอายุ 
แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกชํวงอายุ คือ 41-50 ปี 51-60 ปี 31-40 ปี และ 
20-30 ปี มีระดับความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.44 4.35 4.33 และ 4.33 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีชํวงอายุ
ตํางกัน 

  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวํางกลุํม 3 0.734 0.245 1.627 .183 

ภายในกลุํม  370 55.653 0.150   

 รวม 373 56.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .764 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
  
 จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของชํวงอายุ
กับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 1.627 และคํา Sig. = 
0.183 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุตํางกัน มีการยอมรับ
ตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4.4 ของการวิจัยที่ต้ังไว๎ 
 

สมมติฐานย่อยที่ 4.5 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  

H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
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ตารางที่ 4.23 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  
ตัวแปรที่ศึกษา ระดับการศึกษา จ านวน X  S.D. ระดับ 

ความเข๎าใจความตําง
ทางวัฒนธรรม 

ต่ ากวําปริญญาตรี 6 10.50 0.547 สูง 
ปริญญาตรี 287 10.33 1.279 สูง 
สูงกวําปริญญาตรี 81 10.09 1.714 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกระดับการศึกษา คือ ต่ ากวําปริญญา
ตรี ปริญญาตรี และสูงกวําปริญญาตรี มีระดับความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับ
ที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 10.50 10.33 และ 10.09 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีระดับการศึกษา

ตํางกัน โดยใช๎คําสถิติ Brown-Forsythe test 
  

ตัวแปรที่ศึกษา Statistica df1 df2 Sig 

ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม 1.272 2 105.340 .285 

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .004 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนไมํเทํากัน 
  

จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของระดับ
การศึกษากับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ Brown-Forsythe test พบวํา คํา Sig. 
= .285 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน 
มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.5 ของการวิจัยที่ต้ังไว ๎
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สมมติฐานที่ 4.6 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีการยอมรับ
ตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  

H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

 
ตารางที่ 4.25 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการยอมรับตํอความตํางทาง

วัฒนธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  
ตัวแปรที่ศึกษา ระดับการศึกษา จ านวน X  S.D. ระดับ 
การยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรม 

ต่ ากวําปริญญาตรี 6 4.53 0.354 สูง 
ปริญญาตรี 287 4.34. 0.393 สูง 
สูงกวําปริญญาตรี 81 4.40 0.373 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบวํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกระดับการศึกษา คือ ต่ ากวําปริญญา
ตรี สูงกวําปริญญาตรี และปริญญาตรี มีระดับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับ
ที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.53 4.40 และ 4.34 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

ตารางที่  4.26 เปรียบเทียบการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีระดับ
การศึกษาตํางกัน 

  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวํางกลุํม 2 0.379 0.190 1.256 .286 

ภายในกลุํม  371 56.008 0.151   

 รวม 373 56.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .866 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 

จากตารางที่  4.26 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของระดับ
การศึกษากับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 1.256 และคํา 
Sig. = 0.286 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับการศึกษาตํางกัน 
มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.6 ของการวิจัยที่ต้ังไว ๎

 
สมมติฐานย่อยที่ 4.7 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํงงานตํางกัน มี

ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน  
 H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํงงานตํางกัน มีความเข๎า

ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  
H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํงงานตํางกัน มีความเข๎า

ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
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ตารางที่ 4.27 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรม จ าแนกตามต าแหนํงงาน 

  
ตัวแปรที่ศึกษา ต าแหน่งงาน จ านวน X  S.D. ระดับ 
ความเข๎าใจ 
ความตํางทาง
วัฒนธรรม 

ผู๎จัดการบนเครื่องบิน 13 11.23 0.832 สูง 
หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 27 10.96 1.091 สูง 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง 146 10.36 1.339 สูง 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ 123 9.95 1.478 สูง 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด 65 10.24 1.275 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.27 พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามต าแหนํง
งาน แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกต าแหนํง คือ ผู๎จัดการบนเที่ยวบิน หัวหน๎า
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน
ชั้นประหยัด และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินธุรกิจ มีระดับความเข๎าใจตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม อยูํในระดับที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 11.23 10.96 10.36 10.24 และ 9.95 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีต าแหนํงงาน

ตํางกัน 
 

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวํางกลุํม 4 38.231 9.55 5.263** .000 

ภายในกลุํม  369 670.156 1.81   

 รวม 373 708.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .245 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 ** ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
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 จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของต าแหนํง
งานกับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 5.263 และคํา Sig. = 
0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .01 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มีความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 4.7 ของการวิจัยที่ต้ังไว ๎
 เมื่อพบวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มีความเข๎าใจความตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน ผู๎วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมเป็นรายคํู ด๎วยการวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) ดัง
ตารางที่ 4.29  
 

ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบคําเฉลี่ยความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีต าแหนํง
งานตํางกันเป็นรายคํูด๎วยวิธี LSD 

 

ต าแหน่งงาน X   
ผู้จัดการบน
เครื่องบนิ 

หัวหน้า
พนกังาน
ต้อนรับบน
เครื่องบนิ 

พนกังาน
ต้อนรับบน
เครื่องบนิ
ชั้นหนึ่ง 

พนกังาน
ต้อนรับบน
เครื่องบนิ
ชั้นธุรกจิ 

พนกังาน
ต้อนรับบน
เครื่องบนิ
ชั้นประหยดั 

ผ๎ูจัดการ 
บนเครื่องบิน 

11.23  - 
0.267 
(.556) 

0.860* 
(.028) 

1.271** 
(.001) 

.0.984* 
(.017) 

หัวหน๎าพนักงาน 
ต๎อนรับบนเครื่องบิน 

10.96   - 
0.593* 
(.036) 

1.003** 
(.001) 

0.716* 
(.021) 

พนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นหนึ่ง 

10.36    - 
0.419* 
(.013) 

0.123 
(.539) 

พนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นธุรกิจ 

10.24     - 
-0.286 
(.166) 

พนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นประหยัด 

9.95      - 

 

หมายเหตุ: * ความตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       ** ความตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 4.29 พบวําต าแหนํงงานของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ที่มีความเข๎าใจ
ตํางกัน มีดังตํอไปนี ้

4) ผู๎จัดการบนเครื่องบินกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง มีคํา Sig เทํากับ .028 
ซึ่งน๎อยกวํา .05 หมายความวํา ผู๎จัดการบนเครื่องบินมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม
มากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลตําง
ของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.860 

5) ผู๎จัดการบนเครื่องบินกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ มีคํา Sig เทํากับ 
.001 ซึ่งน๎อยกวํา .01 หมายความวํา ผู๎จัดการบนเครื่องบินมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม
มากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลตําง
ของคําเฉลี่ยเทํากับ 1.271 

6) ผู๎จัดการบนเครื่องบินกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด มีคํา Sig เทํากับ 
.017 ซึ่งน๎อยกวํา .05 หมายความวํา ผู๎จัดการบนเครื่องบินมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม
มากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.984 

7) หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง  มีคํา 
Sig เทํากับ .036 ซึ่งน๎อยกวํา .05 หมายความวํา หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมมากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.593 

8) หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ  มีคํา 
Sig เทํากับ .001 ซึ่งน๎อยกวํา .01 หมายความวํา หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมมากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 1.003 

9)  หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด มี
คํา Sig เทํากับ .021 ซึ่งน๎อยกวํา .05 หมายความวํา หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.716 

10) พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ มี
คํา Sig เทํากับ .013 ซึ่งน๎อยกวํา .05 หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง มีความ
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เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมากกวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.419 
 
ตารางที่ 4.30 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรม จ าแนกตามกลุํมของต าแหนํงงาน 
  
ตัวแปรที่ศึกษา ต าแหน่งงาน จ านวน X  S.D. ระดับ 
ความเขา๎ใจ 
ความตาํงทาง
วัฒนธรรม 

กลุํมหัวหน๎าพนกังานต๎อนรับบนเครื่องบิน 40 11.05 1.011 สูง 

กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบนิชั้นหน่ึงและ 
ชั้นธุรกิจ 

269 10.18 1.416 สูง 

กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบนิชั้นประหยัด 65 10.24 1.275 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.30 พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามกลุํมของ
ต าแหนํงงาน แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกกลุํมของต าแหนํงงาน  ได๎แกํ กลุํม
หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน  ประกอบด๎วยผู๎จัดการบนเครื่องบินและหัวหน๎าพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด และกลุํมพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ  มีระดับความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับที่สูง 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 11.05 10.24 และ 10.18 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.31 เปรียบเทียบความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีกลุํมของต าแหนํง
งานตํางกัน 

 

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวํางกลุํม 2 26.352 13.176 7.167** .001 

ภายในกลุํม  373 682.036 1.838   

 รวม 373 708.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .082 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 ** ความตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุํมของ
กลุํมต าแหนํงงานกับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 7.167 
และคํา Sig. = 0.001 ซึ่งมีคําน๎อยกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .01 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของ
ต าแหนํงงานตํางกัน มีความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4.7 ของการวิจัยที่ต้ังไว๎ 
 เมื่อพบวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํงงานตํางกัน มีความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน ผู๎วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกตํางของ
คําเฉลี่ยความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมเป็นรายคํู ด๎วยการวิเคราะห์ Least Significant 
Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.32 
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ตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบคําเฉลี่ยความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีกลุํมของ
ต าแหนํงงานตํางกันเป็นรายคํูด๎วยวิธี LSD 

 

ต าแหน่งงาน X  
กลุ่มหวัหน้า

พนกังานต้อนรับบน
เครื่องบนิ 

กลุ่มพนักงาน
ต้อนรับบน

เครื่องบนิชัน้หนึ่ง
และชั้นธุรกิจ 

กลุ่มพนักงาน
ต้อนรับบน
เครื่องบนิชัน้
ประหยัด 

กลุํมหัวหน๎าพนกังานต๎อนรับ 
บนเครื่องบิน 

0.92 - 
0.867** 
(.000) 

-0.803** 
(.003) 

กลุํมพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ 

0.84  - 
-0.064 
(.733) 

กลุํมพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นประหยัด 

0.85   - 

 
หมายเหตุ: ** ความตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 4.32 พบวํากลุํมของต าแหนํงงานของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ที่มีความ

เข๎าใจตํางกัน มีดังตํอไปนี้ 
1) กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินกับกลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน

ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ มีคํา Sig เทํากับ .000 ซึ่งน๎อยกวํา .01 หมายความวํา กลุํมหัวหน๎าพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน  มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมากกวํากลุํมพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลตํางของคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.867 

2) กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินกับกลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้น
ประหยัด มีคํา Sig เทํากับ .003 ซึ่งน๎อยกวํา .01 หมายความวํา กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน  มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมมากกวํากลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้น
ประหยัด อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.803 
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สมมติฐานย่อยที่ 4.8 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มีการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน  

H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  

H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 

ตารางที่ 4.33 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม จ าแนกตามต าแหนํงงาน  

   
ตัวแปรที่ศึกษา ต าแหน่งงาน จ านวน X  S.D. ระดับ 
การยอมรับตํอ 
ความตาํงทาง
วัฒนธรรม 

ผ๎ูจัดการบนเครื่องบิน 13 4.38. 0.294 สูง 
หัวหน๎าพนักงานตอ๎นรับบนเครื่องบิน 27 4.49 0.359 สูง 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหน่ึง 146 4.38 0.430 สูง 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ 123 4.35 0.369 สูง 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด 65 4.29 0.344 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.33 พบวํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกระดับการศึกษา คือ หัวหน๎าพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง ผู๎จัดการบนเครื่องบิน พนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินชั้นธุรกิจและพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด มีระดับการยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.49 4.38 4.38 4.35 และ 4.29 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบการยอมรับความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีต าแหนํงงาน
ตํางกัน 

  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวํางกลุํม 4 0.868 0.217 1.442 .219 

ภายในกลุํม  369 55.919 0.150   

 รวม 373 56.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .271 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 

จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของต าแหนํง
งานกับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 1.442 และคํา Sig. 
= .219 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มี
การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.8 ของการวิจัยที่ต้ังไว ๎

 
ตารางที่ 4.35 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการยอมรับตํอความตํางทาง

วัฒนธรรม จ าแนกตามกลุํมของต าแหนํงงาน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา ต าแหน่งงาน จ านวน X  S.D. ระดับ 
การยอมรับตํอ 
ความตาํงทาง
วัฒนธรรม 

กลุํมหัวหน๎าพนกังานต๎อนรับบนเครื่องบิน 40 4.45 0.340 สูง 

กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบนิชั้นหน่ึงและ 
ชั้นธุรกิจ 

269 4.36 0.403 สูง 

กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบนิชั้นประหยัด 65 4.29 0.344 สูง 
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จากตารางที่ 4.35 พบวํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามกลุํม
ของต าแหนํงงาน แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกกลุํมของต าแหนํงงาน  ได๎แกํ 
กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ 
และกลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด  มีระดับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม 
อยูํในระดับที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.45 4.36 และ 4.29 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.36 เปรียบเทียบการยอมรับความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีกลุํมของต าแหนํง

งานตํางกัน 
  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวํางกลุํม  2 0.683 0.342 2.275 .104 

ภายในกลุํม  371 55.704 0.150   

 รวม 373 56.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .281 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 
จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุํมของ

ต าแหนํงงานกับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 2.275 และ
คํา Sig. = 0.104 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํง
งานตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.8 ของการวิจัยที่ต้ังไว๎ 

 
สมมติฐานย่อยที่ 4.9 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน มี

ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน  
H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน มีความเข๎าใจความ

ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  
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H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน มีความเข๎าใจความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.37 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรม จ าแนกตามอายุงาน/ ประสบการณ์ 
  
ตัวแปรที่ศึกษา อายุงาน จ านวน X  S.D. ระดับ 
ความเข๎าใจ           
ความตํางทาง
วัฒนธรรม 

น๎อยกวํา 5 ปี 36 10.27 1.136 สูง 
5-10 ปี 158 10.11 1.325 สูง 
11-15 ปี 42 10.07 1.504 สูง 
16-20 ปี 37 10.48 1.366 สูง 
มากกวํา 20 ปี 101 10.57 1.451 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.37 พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามอายุงาน 
แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกอายุงาน คือ มากกวํา 20 ปี 16-20 ปี น๎อยกวํา 
5 ปี 5-10 ปี และ 11-15 ปี มีระดับความเข๎าใจตํอความตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับที่สูง โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 10.57 10.48 10.27 10.11 และ 10.07 ตามล าดับ 
  
ตารางที่ 4.38 เปรียบเทียบความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีอายุงาน / 

ประสบการณ์ตํางกัน 
  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวํางกลุํม 4 16.494 4.124 2.199 .069 

ภายในกลุํม  369 691.894 1.875   

 รวม 373 708.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .642 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
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จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอายุงาน / 
ประสบการณ์กับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = 2.199 และ
คํา Sig. = .069 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงานตํางกัน มี
ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.9 ของการวิจัยที่ต้ังไว ๎

  
สมมติฐานย่อยที่ 4.10 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน 

มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
H0 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน การยอมรับตํอความ

ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกัน  
H1 : พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ ประสบการณ์ตํางกัน มีการยอมรับตํอ

ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 
 

ตารางที่ 4.39 จ านวนความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม จ าแนกตามอายุงาน/ ประสบการณ์ 

  
ตัวแปรที่ศึกษา อายุงาน จ านวน X  S.D. ระดับ 
การยอมรับตํอ           
ความตํางทาง
วัฒนธรรม 

น๎อยกวํา 5 ปี 36 4.32 0.355 สูง 
5-10 ปี 158 4.35 0.404 สูง 
11-15 ปี 42 4.31 0.424 สูง 
16-20 ปี 37 4.40 0.388 สูง 
มากกวํา 20 ปี 101 4.40 0.361 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.39 พบวํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยจ าแนกตามอายุ
งาน/ ประสบการณ์ แสดงวําให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินทุกอายุงาน คือ 16-20 ปี 
มากกวํา 20 ปี 5-10 ปี น๎อยกวํา 5 ปี และ 11-15 ปี มีระดับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม 
อยูํในระดับที่สูง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.40 4.40 4.35 4.32 และ 4.31 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.40 เปรียบเทียบการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ระหวํางกลุํมที่มีอายุงาน / 
ประสบการณ์ตํางกัน 

  

แหล่งแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวํางกลุํม 4 0.369 0.920   

ภายในกลุํม  369 56.019 0.152 0.607 .657 

 รวม 373 56.388    

 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกตํางของความแปรปรวนด๎วย Levene’s Test พบวํามีคํา Sig 

= .856 ซึ่งหมายความวํากลุํมตัวอยํางทุกกลุํมมีคําความแปรปรวนเทํากัน 
 

จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมิติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอายุงาน / 
ประสบการณ์กับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม โดยสถิติ F-test พบวํา คํา F = .607 และ
คํา Sig. = 0.657 ซึ่งมีคํามากกวําคํานัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน / 
ประสบการณ์ตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการไมํตํางกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.10 ของการวิจัยที่ต้ังไว ๎
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4.6   สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 รวมถึงการทดสอบสมมติฐานยํอย ด๎วยสถิติเชิงอนุมาน 
จึงสามารถน ามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ได๎อธิบายผลการทดสอบไว๎ในข๎างต๎นแล๎วนั้น ใน
รูปแบบตาราง ดังมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.41 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา (สมมติฐาน) ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช ้

สมมุติฐานที่ 1 ความเข๎าใจความตํางทางวฒันธรรม มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า ซึง่มีความแตกตํางทางวฒันธรรม 

 
 ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน Pearson Correlation 
 
สมมุติฐานที่ 2 การยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรม มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของพนักงาน

ต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บรกิารลูกคา๎ ซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
 
การยอมรับโดยรวม เป็นไปตามสมมติฐาน Pearson Correlation 
1.ด๎านความสามารถในการส่ือสาร เป็นไปตามสมมติฐาน Pearson Correlation 
2.ด๎านความต๎องการการบริการ เป็นไปตามสมมติฐาน Pearson Correlation 
3.ด๎านบุคลิกภาพของลูกค๎า เป็นไปตามสมมติฐาน Pearson Correlation 
   
สมมุติฐานที่ 3 ความเข๎าใจความตํางทางวฒันธรรม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอความตาํงทางวฒันธรรม

ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบนิ 
 

 เป็นไปตามสมมติฐาน Pearson Correlation 
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ตารางท่ี 4.41 (ต่อ) 
 

  

ตัวแปรที่ศึกษา (สมมติฐาน) ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช ้

สมมุติฐานที่ 4 ปัจจยัสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศกึษา ต าแหนํง
งาน และอายุงาน/ประสบการณ์ ตํางกัน มีความเขา๎ใจและการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผ๎ูใช๎บรกิารตาํงกัน 

 
     4.1 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มี

ความเขา๎ใจความตํางทางวฒันธรรมของ
ผ๎ูใช๎บริการตํางกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน Independent  t-test 

     4.2 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีเพศตํางกัน มี
การยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรมของ
ผ๎ูใช๎บริการตํางกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน Independent   t-test 

     4.3 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชวํงอายุ
ตํางกัน มีความเขา๎ใจความตํางทางวัฒนธรรม
ของผู๎ใช๎บรกิารตาํงกัน 

เป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

     4.4 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชวํงอายุ
ตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของผ๎ูใช๎บรกิารตาํงกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

     4.5 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับ
การศึกษาตํางกัน มคีวามเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของผ๎ูใช๎บรกิารตาํงกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

     4.6 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีระดับ
การศึกษาตํางกัน มกีารยอมรับตอํความตาํง
ทางวฒันธรรมของผ๎ูใช๎บรกิารตาํงกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

     4.7 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของ
ต าแหนํงงานตํางกัน มีความเขา๎ใจความตําง
ทางวฒันธรรมของผ๎ูใช๎บรกิารตาํงกัน 

เป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

     4.8 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของ
ต าแหนํงงานตํางกัน มีการยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 
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ตารางท่ี 4.41 (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา (สมมติฐาน) ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช ้

   
     4.9 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุงาน/ 

ประสบการณ์ตํางกัน มคีวามเข๎าใจความตาํง
ทางวฒันธรรมของผ๎ูใช๎บรกิารตาํงกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

     4.10 พนักงานต๎อนรับบนเครือ่งบินที่มีอายุงาน/ 
ประสบการณ์ตํางกัน มกีารยอมรบัตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน 

ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน One-Way ANOVA 

   

 จากตารางที่ 4.41 ผลการสอบสมมติฐาน ในสํวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ให๎บริการลูกค๎า ซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม พบวําไมํมีความสัมพันธ์กันเลย จึงไมํเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
 สํวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า ซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม โดยจ าแนกเป็นรายด๎าน พบวํา การยอมรับทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความต๎องการการบริการ และบุคลิกภาพของลูกค๎า มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ
ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
 สํวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน พบวํา มีความสัมพันธ์กัน จึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมด๎านความต๎องการการบริการ มีความสัมพันธ์สูงสุดกับความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรม 
 ส าหรับการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลที่ตํางกันในด๎าน ชํวงอายุและกลุํมของ
ต าแหนํงงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว๎ กลําวคือพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มี ชํวงอายุ
ตํางกันและต าแหนํงงานตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่ตํางกัน 
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 ในสํวนการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลที่ตํางกันในทุกด๎าน ไมํเป็นเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ ไว๎ กลําวคือพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีปัจจัยสํวนบุคคลในทุกด๎านตํางกัน 
มีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารไมํตํางกัน 

 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทน า 
 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มี
พัฒนาการและความก๎าวหน๎า สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของการขนสํง
ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยที่มีธุรกิจสายการบิน (Airline Business) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจด๎านการขนสํงทางอากาศ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้งในปัจจุบัน 
ธุรกิจสายการบินยังเป็นธุรกิจภาคการขนสํงที่มีบทบาท และได๎รับความนิยมสูงจากผู๎บริโภค
เนื่องมาจากเป็นการขนสํงที่มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัยกวํา เมื่อเทียบกับ
รูปแบบการขนสํงอ่ืนๆ นอกจากนี้การขนสํงทางอากาศยังมีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่ท ารายได๎ให๎ประเทศเป็น
อันดับหน่ึงอีกด๎วย (ยศ เลาหศิลป์สมจิตร์, 2553)  

จากการเติบโตของธุรกิจสายการบินที่เพิ่มขึ้น  จึงท าให๎การแขํงขันของอุตสาหกรรมการ
บินมีความรุนแรงมากขึ้นตามมาเชํนกัน เนื่องจากมีจ านวนคํูแขํงที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายการบิน
ต๎นทุนต่ าที่มีความนิยมจากผู๎บริโภคสูงและสามารถเพิ่มสํวนแบํงตลาดได๎อยํางรวดเร็ว  การเพิ่ม
ก าลังการให๎บริการของสายการบินอ่ืน  ลูกค๎ามีข๎อมูลขําวสารมากขึ้น ข๎อจ ากัดของผู๎ป้อนปัจจัย
การผลิต เชํน สนามบิน ผู๎ผลิตเครื่องบิน เป็นต๎น สํวนปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่สํงผลกระทบท าให๎
ธุรกิจสายการบินมีการแขํงขันที่สูง อาทิเชํน ความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก วิกฤติ
เศรษฐกิจโลก เป็นต๎น ปัจจัยเหลํานี้ท าให๎ธุรกิจสายการบินต๎องเลือกระหวํางการสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันในด๎านราคาหรือคุณภาพบริการเพื่อสร๎างมูลคํา เพื่อท าให๎ธุรกิจตนเองนั้น
ด ารงอยํูและด าเนินตํอไปได๎อยํางมั่นคง   

สินค๎าที่ส าคัญของธุรกิจการบริการ ก็คือ การบริการ (Customer Service) ซึ่งคุณภาพของ
การให๎บริการนั้นจะขึ้นอยูํกับบุคลากรผู๎ให๎บริการ โดยที่คุณภาพการให๎บริการจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อ
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ผู๎ให๎บริการมีความต้ังใจและความมุํงมั่นในการบริการลูกค๎า (ศิริพร วิษณุมหิหาชัย,  
2551) ส าหรับธุรกิจสายการบิน ถือเป็นธุรกิจบริการหนึ่งที่ต๎องให๎บริการอยํางมืออาชีพและมี
ประสิทธิภาพ โดยที่มีพนักงานผู๎ให๎บริการหลักที่ส าคัญ คือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน (Flight 
Attendant) เป็นผู๎ที่มีความใกล๎ชิดกับลูกค๎า ท าหน๎าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทและ
นักการตลาดที่สามารถสํงผํานความนําเชื่อถือและความเชื่อมั่น ท าให๎ตราสินค๎าเป็นที่ปรากฏ
เดํนชัด และยังท าหน๎าที่เสมือนแผํนโฆษณาเคลื่อนที่สํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินอีก
ด๎วย พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินจึงมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของลูกค๎าที่มาใช๎บริการโดยตรง 
ซึ่งความพึงพอใจนั้นสํงผลตํอการพิจารณาการกลับมาใช๎บริการซ้ าอีกในอนาคต ทั้งนี้ถ๎าพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินท าหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว ยํอมสํงผลดีตํอธุรกิจ แตํหากวําท าหน๎าที่ได๎แยํแล๎วนั้นยํอม
สร๎างความเสียหายตํอธุรกิจเป็นอยํางมากเชํนกัน สอดคล๎องกับ พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2554) ท่ี
กลําววํา  ชํองทางในการสร๎างคุณคําของการให๎บริการที่ส าคัญมากของสายการบิน (Moment of 
Truth) คือ การสร๎างความประทับใจในขณะเดินทางบนเครื่องบินโดยพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 
แตํเนื่องจากผู๎โดยสารตํางกลุํมยํอมมีวัฒนธรรมที่ตํางกันและมีความคาดหวังตํอการรับการบริการ
ท่ีตํางกัน ดังนั้นการที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินจะสามารถสํงมอบคุณคําและความประทับใจ
ให๎กับผู๎โดยสารได๎อยํางเต็มที่นั้น ต๎องเริ่มจากมีความเข๎าใจในวัฒนธรรมของผู๎โดยสารแตํละกลุํม
อยํางถูกต๎อง และยอมรับตํอความต๎องการการบริการของผู๎โดยสารแตํละกลุํมที่แตกตํางกันไป 
แล๎วจึงเลือกรูปแบบการตอบสนองความต๎องการการบริการและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม
กับผู๎โดยสารที่มีวัฒนธรรมตํางกันเหลํานั้น หากพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินสามารถเข๎าใจและ
ยอมรับปัจจัยข๎างต๎นได๎ ก็จะสํงผลให๎ลูกค๎าได๎รับคุณคําจากการบริการที่ดีขึ้น และท าให๎สายการ
บินมีขีดความสามารถในการแขํงขันมากขึ้น อาจกลําวได๎วํา สายการบินที่ต๎องการเน๎นสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันด๎วยคุณคําและคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพ ควรศึกษาถึงระดับ
ความเข๎าใจและการยอมรับของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ในด๎านความตํางทางวัฒนธรรมของ
ผู๎โดยสาร เพื่อน าไปใช๎เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินตํอไป 
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5.2  วัตถุประสงค์ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด๎านความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน โดยประกอบด๎วยวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม 

2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีด
ความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม 

3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 

4. เพื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีตํอความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 

5. เพื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีตํอการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
 
5.3  ทบทวนวรรณกรรม 
 

5.3.1  ความต่างทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากความหมายของค าวํา วัฒนธรรม นั้น มีความแตกตํางกันไปตามกรอบแนวคิด

ของสาขาที่นักวิชาการในแตํละสาขามองจากมุมมองของศาสตร์ตน วัฒนธรรม อาจหมายถึง แบบ
แผนหรือเครื่องก าหนดวิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยูํของคนในแตํละสังคม ที่บํงบอกถึงความ
เจริญงอกงามและความเสื่อม ตลอดจนวิวัฒนาการความเป็นมาและการด ารงอยูํของสังคมนั้น 
(จันทิรา ธนสงวนวงศ์, 2554) วัฒนธรรมจึงท าหน๎าที่เสมือนเครื่องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติ
อีกด๎วย อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา วัฒนธรรม เป็นความหมายที่คนในสังคมเดียวกันมีรํวมกัน เชํน 
คํานิยม จริยธรรมของคนในสังคม การเลือกใช๎ยานพาหนะ เครื่องแตํงกาย อาหาร งานศิลปะ ซึ่ง
รวมไปถึงประเพณี พิธีกรรมและบรรทัดฐาน อันเป็นตัวชํวยในการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
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สังคมให๎ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันด๎วยความสามัคคีและสันติสุขนั่นเอง (อริชัย อรรคอุดม, 2554) ด๎วย
เหตุน้ี วัฒนธรรมจึงเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญตํอการศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภค สามารถท าให๎
เราเข๎าใจถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคได๎ เนื่องจาก วัฒนธรรมเป็นแบบแผนการประพฤติในสังคมใด
สังคมหนึ่งหรือชนชาติใดชนชาติหนึ่ง จึงท าให๎วัฒนธรรมนั้นมีความแตกตํางและหลากหลายตาม
แหลํงที่อยูํอาศัยของคนนั้นๆ ด๎วยเหตุนี้ผู๎บริโภคจึงตํางมองและรับรู๎สิ่งตํางๆผํานมุมมองวัฒนธรรม
ของตน  จึงอาจกลําวได๎วํา พฤติกรรมของผู๎บริโภคส าหรับผู๎โดยสารบนเครื่องบินหรือผู๎ใช๎บริการ ก็
คือ วัฒนธรรมของตนเองท่ีติดตัวมาด๎วย โดยที่ขณะเดินทางนั้น ผู๎โดยสารอาจมีพฤติกรรมที่ เกิด
ข้ึนมาจากทั้งวัฒนธรรมในขณะการเดินทาง และวัฒนธรรมของชาติตน ผสมผสานกันก็ได๎  

ส าหรับกลุํมของวัฒนธรรม อาจแบํงออกได๎เป็น 2 กลุํมหลัก คือ วัฒนธรรมตะวันออก และ
วัฒนธรรมตะวันตก (Monga and John 2007, อ๎างถึงในอริชัย อรรคอุดม, 2554) ที่มีความ
แตกตํางทางวัฒนธรรมอยํางเดํนชัด  และปัจจัยที่ท าให๎วัฒนธรรมของแตํละชาติมีความแตกตําง
กันนั้น อาจเป็นผลมาจาก ความเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความเชื่อและทัศนคติ ระบบ
การศึกษา ศาสนา ระบบการเมืองการปกครอง ภาษา ภูมิประเทศ รสนิยม เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎อง
กับการศึกษาถึง ความแตกตํางระหวํางพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว (มหาวิทยาลัยแมํโจ๎, 2555) 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารบนเครื่องบิน แสดงให๎เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของผู๎โดยสารใน
แตํละกลุํมวัฒนธรรมหลัก 2 กลุํมนั้นมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจน โดยที่แตํละกลุํมยังมีลักษณะ
พฤติกรรมยํอยของผู๎โดยสารที่แตกตํางกันอีกด๎วย ซึ่ งความแตกตํางนั้นแบํงได๎เป็น 3 ด๎าน คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความต๎องการการบริการ และบุคลิกภาพของลูกค๎า 

จากความแตกตํางทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องศึกษาถึงวิธีการ
จัดการกับความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมนั้น เพื่อที่จะท าให๎คนในแตํละสังคมสามารถอาศัยอยูํ
หรือท างานรํวมกันได๎ โดยแนวคิดที่ส าคัญในด๎านนี ้คือ การจัดการข๎ามวัฒนธรรม (Cross Cultural 
Management) และเนื่องจากการศึกษาเรื่องการจัดการวัฒนธรรมนั้นมีมาอยํางตํอเนื่อง 
นักวิชาการจึงได๎พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีไปตามยุคสมัยของตน ตัวอยํางเชํน แนวคิดเรื่องการ
จัดการข๎ามวัฒนธรรม (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, 2550) ที่เป็นแนวคิดที่ปรากฏอยูํในสํวนของการจัดการ
ธุรกิจตํางประเทศ (International Business) เป็นสํวนใหญํ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา
เรื่อง การจัดการข๎ามวัฒนธรรม คือ เพื่อสร๎างความตระหนัก (Awareness) และมองเห็น
ความส าคัญ (The Importance) ของวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เพื่อสร๎างความเข๎าใจในวัฒนธรรม
ของชาติตนเองกํอนอยํางท าใจเป็นกลาง (Better understanding her/his own culture) และ เพื่อ
สร๎างทักษะหรือความสามารถในการท างานในวัฒนธรรมที่แตกตํางกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึง
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อาจสรุปได๎วํา การจัดการข๎ามวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาถึงความตํางทางวัฒนธรรมของคนใน
แตํละท๎องถิ่นหรือภูมิภาค เพื่อสร๎างความต่ืนตัว ความตระหนัก ความเข๎าใจและยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรมนั้น เพื่อกํอให๎เกิดการสร๎างทักษะหรือความสามารถในการท างานบนความตําง
ทางวัฒนธรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยที่ความส าเร็จของการจัดการข๎ามวัฒนธรรมนั้น จะ
ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลัก 2 ด๎าน คือ ปัจจัยด๎านความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม 

 
5.3.2  ความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม 
การเข๎าใจธรรมชาติของบุคคล ท าให๎ทราบวําคนในแตํละสังคมหรือชนชาตินั้นแตกตํางกัน

และความต๎องการของบุคคลนั้นๆเป็นสิ่งที่จะต๎องได๎รับการตอบสนองไมํทางใดก็ทางหนึ่ง ส าหรับ
ธุรกิจการบริการ ลูกค๎าถือเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในกระบวนการบริการ หากไมํมีลูกค๎ามารับบริการ 
การบริการก็ยํอมไมํเกิดขึ้น ด๎วยเหตุนี้ การเข๎าใจถึงจิตใจของลูกค๎าที่มีวัฒนธรรมแตกตํางกัน โดย
ไมํได๎อยูํบนค าถามที่วํา ใครผิดหรือใครถูกหรือสิ่งไหนผิดหรือถูก จะท าให๎ผู๎ให๎บริการนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานและปรับตัวได๎เป็นอยํางดี (Roopwichet, 1999)   ดังนั้นผู๎ให๎บริการหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
งานบริการหรือธุรกิจบริการ จึงจ าเป็นที่จะต๎องเริ่มจากเรียนรู๎และท าความเข๎าใจในความเป็น
มนุษย์ตามธรรมชาติที่ตํางกัน ในประเด็นเกี่ยวกับความแตกตํางระหวํางบุคคล และความต๎องการ
ของบุคคล ถึงจะทราบถึงความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555) แล๎วจึงสามารถให๎บริการที่ถูกใจและพึงพอใจกับลูกค๎าได๎ จน
ท าให๎ลูกค๎าเกิดความผูกพันจนกลับมาใช๎บริการซ้ าอีก อันเป็นผลท าให๎ธุรกิจมีความก๎าวหน๎าและ
น าไปสูํความสามารถในการแขํงขันและความส าเร็จของธุรกิจในอนาคตอีกด๎วย 

อยํางไรก็ตาม การสร๎างความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมนั้น ควรที่จะศึกษาไปถึงกลุํม
วัฒนธรรมยํอยมากกวําวัฒนธรรมหลัก การเหมารวม (Stereotyping) อาจท าให๎เรามีทิศทางใน
การปฏิบัติตํอผู๎ใช๎บริการไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจสํงผลดีหรือลบก็ได๎ เมื่อผู๎ให๎บริการมี
ความเข๎าใจในความแตกตํางทางวัฒนธรรมยํอยของลูกค๎าแล๎ว จะท าให๎บุคลากรในภาคบริการ
สามารถให๎บริการและสื่อสารกับลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากความพึงพอใจของ
ลูกค๎านั้น มีพื้นฐานมาจากการแปลความหมาย และความเชื่อตํอวัฒนธรรมยํอยของลูกค๎ากลุํม
นั้นๆ สํงผลตํอการรับรู๎และความคาดหวังคุณภาพและการบริการ  ที่ตํางกัน ดังนั้นการสร๎างความ
พึงพอใจให๎ลูกค๎าด๎วยการท าความเข๎าใจในความแตกตํางทางวัฒนธรรมของลูกค๎าจึงมีความ
จ าเป็น ซึ่งจะน าไปสูํความสามารถในการแขํงขันของภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว รวมทั้งธุรกิจ
การบินด๎วย  
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5.3.3  การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรม 
การยอมรับ เกิดจากการที่บุคคลเรียนรู๎ผํานการศึกษาด๎วยตัวเอง และเป็นพฤติกรรมของ

บุคคลในการเรียนรู๎เอาสิ่งที่ดีไปทดลองปฏิบัติตามจนแนํใจวําสิ่งนั้นมีประโยชน์ โดยที่การยอมรับ
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล ท่ีตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใหมํ ผํานขั้นตอนตํางๆ และมี
การเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นกระบวนการ และมีระยะเวลาที่แนํนอน (ปรีชา วันดี, 2545) ส าหรับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม เราจะต๎องปรับตัวและสร๎างความเข๎าใจตํอปัจจัยที่ท าให๎
วัฒนธรรมของแตํละชาติมีความแตกตํางกันเสียกํอน โดยแนวทางในการสร๎างความเข๎าใจ อาจเริ่ม
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบที่ท าให๎วัฒนธรรมนั้นมีความเหมือนหรือแตกตํางจากวัฒนธรรมของ
ตนกํอน และเรียนรู๎และท าความเข๎าใจกับวัฒนธรรมของตนกํอนวําสิ่งไหนดีเพื่อรักษาไว๎ และสิ่ง
ไหนไมํดีที่ต๎องท าการก าจัดทิ้ง หลังจากนั้นจึงเรียนรู๎วัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อของวัฒนธรรมอ่ืน 
ผํานการศึกษาจากเอกสารหรือการสังเกต แล๎วจึงสร๎างการยอมรับตํอวัฒนธรรมนั้นวําไมํได๎เป็นสิ่ง
ผิดปกติ เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมของเรา  เพื่อหลีกเลี่ยงความต่ืนตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกตําง
กัน (เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์, 2550) 

เนื่องจากการการยอมรับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลมีความเข๎าใจในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งกํอน ดังนั้นการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม จึงเป็นผลมาจากการที่เราเข๎าใจถึง
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมเชํนกัน จึงอาจกลําวได๎วํา ผู๎ให๎บริการหรือธุรกิจบริการมีความจ าเป็น
อยาํงยิ่งที่จะต๎องมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านเชํนกัน อันจะน าไปสูํความ
พึงพอใจของลูกค๎าในการให๎บริการในที่สุด  
 

5.3.4  ขีดความสามารถในการให้บริการ 

ขีดความสามารถ (Competency) ของบุคคลมีบทบาทส าคัญยิ่งในการน าองค์กรไปสูํ
เป้าหมายที่ก าหนดและทิศทางที่ต๎องการขององค์กรได๎ จึงมีผู๎สนใจศึกษาเกี่ยวกับขีดความสามารถ
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากขีดความสามารถเปรียบเสมือนความรู๎ ทักษะ และพฤติกรรมที่จ าเป็น
ของแตํละบุคคล ที่สํงผลตํอการท างานของบุคคลให๎ประสบผลส าเร็จ โดยที่ขีดความสามารถนั้น
เกิดมาจากคุณสมบัติเดํนของบุคคลที่มีมาต้ังแตํเกิด เกิดมาจากประสบการณ์การท างานที่ผํานการ
เรียนรู๎และสังเกต หรืออาจเกิดมาจากการฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนเอง ซึ่งจากการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหวํางกรอบขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่ สูง พบวําองค์กรที่มีขีด
ความสามารถในการแขํงขันสูงนั้น จะต๎องมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถและมีพฤติกรรมที่
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคํานิยมขององค์กร องค์กรนั้นจึงจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
แบบ HPO (High Performance Culute Model) ได๎ โดยที่มีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ปัจจัย



142 

หนึ่งที่ส าคัญคือ ปัจจัยด๎านพฤติกรรมของพนักงานที่ต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า ซึ่ง
พฤติกรรมที่พนักงานขององค์กรควรมีนั้นประกอบไปด๎วย มีขีดความสามารถสูง มีการมุํง
ผลสัมฤทธิ์ มีความผูกพันและความเชื่อมโยงระหวํางพฤติกรรมตนกับคํานิยมหลักขององค์กร และ
มีความปรารถนาที่จะให๎บริการลูกค๎า ดังนั้น ทํามกลางสภาวะการแขํงขันของธุรกิจที่รุนแรงใน
ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจจ าเป็นต๎องมีพนักงานที่มีขีดความสามารถและสมรรถภาพที่สูง  (นิสดาร์ก 
เวชยานนท์, 2551)  โดยต๎องเน๎นสร๎างการบริการนั้นให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ (Service 
Quality and Service Excellence) เพื่อให๎องค์กรสามารถด ารงอยํูได๎ภายใต๎การแขํงขันที่สูง 

จากการศึกษาแนวคิดข๎างต๎น ธุรกิจบริการ มีความจ าเป็นท่ีจะต๎องมีพนักงานผู๎ให๎บริการ ที่
มีขีดความสามารถหรือพฤติกรรมการให๎บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง โดยที่ผู๎ให๎บริการ
จะต๎องมีบุคลิกลักษณะท่ีประกอบไปด๎วย ความรู๎และทักษะความเชี่ยวชาญ และพฤติกรรมของแตํ
บุคคล ท่ีสามารถผลักดันให๎สร๎างผลปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน มีความสามารถ
ในการตอบสนองความต๎องการ และความสามารถในการเสนอคุณภาพการให๎บริการที่ตรงกับ
ความคาดหวังของผู๎ใช๎บริการ เพราะผู๎ใช๎บริการจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อได๎รับสิ่งที่ต๎องการจาก
การบริการนั่นเอง เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความพึงพอใจและความประทับใจ ก็จะกลับมาใช๎บริการ
ซ้ าอีกในอนาคต โดยที่ขีดความสามารถในการให๎บริการที่จะน าไปสูํการบรรลุผลส าเร็จของงาน
บริการต๎องมีมาตรฐานท่ีสูงกวําทั่วไปหรือผู๎แขํงขัน เป็นลักษณะที่จะต๎องมีความรู๎ ความสามารถ มี
พฤติกรรม ทักษะและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้พฤติกรรมหลักอาจจะมีความส าคัญตํอ
งานบริการแตํละอยํางตํางกันได๎ ที่สํงผลให๎เกิดคุณภาพของการให๎บริการที่ดี ที่เป็นสิ่งส าคัญที่สุด
ที่จะสร๎างความแตกตํางของธุรกิจให๎เหนือกวําคํูแขํงขันได๎  

 
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข๎อง สรุปได๎วํา ความสามารถในการสื่อสารระหวําง

วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพเกิดจากทักษะที่จ าเป็น ได๎แกํ ความแข็งแกรํงทางบุคลิกภาพ ทักษะ
ทางการสื่อสาร การปรับสภาพจิตใจ และความตระหนักความตํางทางวัฒนธรรม การปรับทัศนคติ
และคํานิยมของตนตามทักษะด๎านตํางๆโดยเฉพาะ ด๎านความตระหนักตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม ก็จะชํวยเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินกับผู๎โดยสารได๎ ทั้งนี้ความพึงพอใจจากการสื่อสารระหวํางบุคคลมีผลตํอการยอมรับใน
ประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ผู๎โดยสาร
ได๎รับอีกด๎วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการให๎บริการนั้น อาจท าได๎โดยการผําน



143 

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจและความสามารถในการให๎บริการผู๎โดยสารที่มีความ
ตํางทางวัฒนธรรมได๎ 
 

5.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
            ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม 
- การแปลความ 

- การตีความ 

- การขยายความ 
 

การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรม 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความต๎องการบรกิาร 
- บุคลิกภาพของลูกค๎า 

 

 

ขีดความสามารถของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินในการ

ให้บริการลูกค้า 

 

- ประสิทธิภาพของการให๎บริการ 

- การสร๎างความพงึพอใจและ

ประทับใจตํอลูกค๎า 

- สร๎างความจงรักภักด ี

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศกึษา 

- ต าแหนํงงาน 

- อายุงาน /ประสบการณ์ 
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5.5  ค าถาม และสมมติฐานการวิจัย 
 

ค าถามการวิจัยที่ 1 ความเข๎าใจของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า
ซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับใด 

ค าถามการวิจัยที่ 2 การยอมรับของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า
ซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม อยูํในระดับใด 

ค าถามการวิจัยที่ 3 ขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการ
ลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม เป็นอยํางไร 

ค าถามการวิจัยที่ 4 ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า มีความสัมพันธ์กันหรือไมํ 

สมมติฐานการศึกษา 
ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของพนักงาน

ต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า  
ค าถามการวิจัยที่ 5 การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของ

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า มีความสัมพันธ์กันหรือไมํ 
สมมติฐานการศึกษา 
การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของพนักงาน

ต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า  
ค าถามการวิจัยที่ 6 ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับการยอมรับตํอความตําง

ทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีความสัมพันธ์กันหรือไมํ 
สมมติฐานการศึกษา 
ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับตํอความตํางทาง

วัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 
ค าถามการวิจัยที่ 7 ปัจจัยสํวนบุคคลใดของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีผลตํอ

ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
สมมติฐานการศึกษา 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีปัจจัยสํวนบุคคลตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทาง

วัฒนธรรมตํางกัน 
ค าถามการวิจัยที่ 8 ปัจจัยสํวนบุคคลใดของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีผลตํอการ

ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการ 
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สมมติฐานการศึกษา 
 พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีปัจจัยสํวนบุคคลตํางกัน มีการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมตํางกัน 
 
5.6  วิธีการศึกษา 
 

5.6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรส าหรับงานวิจัยนี้ คือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 5830 คน โดยแบํงเป็นกลุํม ดังนี้  กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 
ประกอบด๎วย หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) และผู๎จัดการบนเครื่องบิน (In-
flight Manager) จ านวน 629 คน  กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นธุรกิจ 
(Royal Executive Class) และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่ง (Royal First 
Class) จ านวน 4194 คน และกลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นประหยัด 
(Economy Class) จ านวน 1007 คน ทั้งนี้ในการก าหนดจ านวนกลุํมตัวอยําง ได๎ใช๎การค านวณ
ตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน เทํากับ 0.05 และจากการค านวณใน
เบื้องต๎น จ านวนกลุํมตัวอยํางที่แบํงสัดสํวนตามกลุํมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ได๎ดังตาราง
ท่ี 5.1 

 
ตารางท่ี 5.1 จ านวนของกลุํมตัวอยํางตามสัดสํวนจ านวนประชากรในแตํละกลุํมต าแหนํงงานของ

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 
 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 629 40 
กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ 4194 269 
กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด 1007 65 
รวม 5,830 374 

 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรในแตํละกลุํมต าแหนํง อ๎างอิงจากรายงานของกองบริหารอัตราก าลัง

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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5.7  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ผู๎วิจัยใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมํ โดยการรวบรวมข๎อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มาพัฒนาให๎มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน ได๎แกํ 
สํวนข๎อค าถามเกี่ยวกับ ปัจจัยสํวนบุคคล  สํวนข๎อค าถามเกี่ยวกับความเข๎าใจความตํางทาง
วัฒนธรรมของพนักงาน ต๎อนรับบนเครื่องบิน  สํวนข๎อค าถามเกี่ยวกับการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินและสํวนข๎อค าถามเกี่ยวกับ ขีดความสามารถของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า 

ทั้งนี้ค าถามในสํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ใช๎มาตรวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ค าถามในสํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบด๎วย 2 ทางเลือก คือ 
ถูกต๎อง และไมํถูกต๎อง แล๎วท าการก าหนดเกณฑ์การแปลผลออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่ า (0-3 ) 
ระดับปานกลาง (4-7) และระดับสูง (8-12) และค าถามในสํวนที่ 3 และสํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม
ให๎เลือกตอบ ใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)  5 ระดับ  ของลิเคิร์ท  (Likert Scale)  คือ 
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เห็นด๎วย ไมํแนํใจ ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง แล๎วท าการก าหนดเกณฑ์การ
แปลผลออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่ า (1.00-2.32 ) ระดับปานกลาง (2.33-3.66)  และระดับสูง 
(3.67-5.00) 

 
5.7.1  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา  (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นไปให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต๎องของเนื้อหาและภาษาที่ใช๎  แล๎วจึงน ากลับมาแก๎ไขและปรับปรุง หลังจากนั้นจึงน า
แบบสอบถามที่แก๎ไขแล๎วสํงให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) อีกครั้ง เมื่อแบบสอบถามผํานการแก๎ไขและปรับปรุงแล๎ว จึงน าแบบสอบถามที่
ได๎ไปทดลองใช๎ (Try Out) กับกลุํมประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จ านวน 30 คน แล๎วน ามาทดสอบ
หาคําความนําเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ที่ได๎จากการทดลองใช๎ โดยใช๎สูตร
สัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach's Alpha Coefficient  ผลปรากฏวํา สํวนข๎อค าถามด๎านการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ด๎านความสามารถในการสื่อสาร มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 
0.751 ด๎านความต๎องการการบริการ  มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.867 และด๎านบุคลิกภาพของ
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ลูกค๎า มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.827 และสํวนข๎อค าถามด๎านขีดความสามารถของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินในการให๎บริการลูกค๎า มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ  0.832  ซึ่งจากคําสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficientt) ที่มีคํามากกวํา 0.70 ท าให๎เครื่องมือ
ของงานวิจัยท่ีสร๎างขึ้นมานี้มีความเชื่อมั่นและเหมาะสม จึงสามารถน าไปใช๎การเก็บข๎อมูลได๎ 

 
5.7.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลเอง โดยใช๎แบบสอบถาม  เป็น

เครื่องมือ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วย วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามกลุํมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมี
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 374 ชุด ซึ่งปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางมีดังนี้  
 
5.8  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  

การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อหาผลการวิจัยในครั้งนี้ ได๎ใชํคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์การทดสอบโดยตัวสถิติ t  (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด๎วยแบบสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson Correlation) ในการตอบค าถามงานวิจัยและใช๎ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ที่
ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และจากการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข๎าใจ
และการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มีผลตํอขีดความสามารถของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบิน สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได๎ดังนี้ 

 
5.8.1  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 374 คน มาวิเคราะห์โดยใช๎สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล ของกลุํม
ตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถาม เป็นดังตารางตํอไปนี ้
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ตารางท่ี 5.2 ปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ 
เพศ ต าแหนํงงาน 
 ชาย 36.6  กลุํมหัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน 10.7 
 หญิง 63.4  กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ 71.9 

ชํวงอายุ  กลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินชั้นประหยัด 17.4 
 20-30 ปี 18.2 อายุงาน/ ประสบการณ์การท างาน 
 31-40 ปี 46.2  น๎อยกวํา 5 ปี 9.6 
 41-50 ปี 24.1  5-10 ปี 42.2 

 51-60 ปี 11.5  11-15 ปี 11.2 
ระดับการศึกษา  16-20 ปี 9.9 
 ต่ ากวําปริญญาตรี 1.6  มากกวํา 20 ปี 27.1 
 ปริญญาตรี 76.7    
 สูงกวําปริญญาตรี 21.7    
 
 จากตารางที่ 5.2 ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 
63.4 เนื่องมาจากพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง ที่คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 59.3  (กองบริหารอัตราก าลังผลพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน, 2556) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 76.7 ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
ของผู๎สมัครสอบเป็นพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีชํวงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 46.2 
เนื่องจากกลุํมของตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นกลุํมพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่มีความหลากหลายในชํวงอายุ แตํพนักงานสํวนใหญํในกลุํมนี้เริ่มเข๎าท างาน
ต้ังแตํปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2550 ที่มีอายุตอนเริ่มเข๎างานระหวําง 22-28 ปี ท าให๎ในปัจจุบัน 
มีอายุอยูํในชํวง 31-40 ปี และมีประสบการณ์การท างานระหวําง 5-10 ปี ด๎วยเหตุนี้จึงสํงผลให๎
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุงาน 5-10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 42.2 ตามไปด๎วย รวมไปถึงข๎อจ ากัดของ
แบบเครื่องบินบางประเภท เชํน โบอ้ิง 747-400 ที่ผู๎ท าการวิจัยไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ จึงไมํ
สามารถเก็บข๎อมูลจากพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินท่ีปฏิบัติงานในเครื่องรุํนนี้ได๎ โดยท่ีสํวนใหญํมี
อายุงานมากกวํา 10 ปี ขึ้นไป 
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5.8.2  การวิเคราะห์ด้านความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 
  จากการศึกษา พบวําระดับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 10.29 ซึ่งอยูํในระดับที่สูง กลําวได๎วําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินนั้น
มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารที่สูง ทั้งนี้ ความเข๎าใจของพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินที่อยูํในระดับสูงนั้น อาจเป็นเพราะ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรใหญํ
ระดับนานาชาติ ที่ให๎บริการเที่ยวบินทั้งในและตํางประเทศ มากกวํา 74 จุดหมายปลายทาง ท าให๎
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีโอกาสได๎พบปะกับผู๎โดยสารที่มาจากหลากหลายชนชาติและ
วัฒนธรรม สํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎หรือรับรู๎ถึงความแตกตํางทางวัฒนธรรม จนสํงผลให๎เกิดความ
เข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมในที่สุด สอดคล๎องกับ แนวคิดของ Bloom (1965, อ๎างถึงใน ใจชนก 
ภาคอัต, 2553:19) เรื่องการรับรู๎ของคน (Cognitive Domain) ที่ได๎จ าแนกพฤติกรรมด๎านความรู๎
ออกเป็น 6 ระดับจากขั้นต่ าไปสูํขั้นที่สูงขึ้น โดยพบวําเมื่อเกิดการเรียนรู๎ในขั้นแรก (ขั้นต่ าสุด) แล๎ว
นั้น ก็จะน าไปสูํความเข๎าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในขั้นตํอไป 
 

5.8.3  การวิเคราะห์ด้านการยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 
 จากการศึกษา พบวําระดับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินในภาพรวม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37 ซึ่งอยูํในระดับที่สูง กลําวได๎วําพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารที่สูง  และหากพิจารณาเป็นราย
ด๎าน พบวํา พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีการยอมรับด๎านบุคลิกภาพของลูกค๎า มากที่สุด 
รองลงมาคือ ด๎านความสามารถในการสื่อสาร และความต๎องการการบริการ ตามล าดับ สอดคล๎อง
กับแนวคิดของ Hoflan & Janis (1990, อ๎างถึงใน เนาวรัตน์ พลายน๎อย, 2549:10) เรื่อง การ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมวํา เป็นกระบวนการที่จะน าไปสูํความเชื่อในสิ่งที่ได๎รับ เป็น
กระบวนการในจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากได๎รับสาร เกิดการตีความและท าให๎เกิดความเข๎าใจมากขึ้น 
จนกระทั่งเกิดการยอมรับหรือทัศนคติที่ดีขึ้น 
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ภาพท่ี 5.1 แผนภูมิเปรียบเทียบรายด๎านของการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม 
 

  ด้านบุคลิกภาพของลูกค้า  เป็นด๎านที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีการ
ยอมรับมากที่สุด สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง (2556) ที่พบวํา การเป็นผู๎ให๎บริการ
ที่เป็นเลิศนั้น ผู๎ให๎บริการต๎องยอมรับในความแตกตําง ของบุคลิกภาพของผู๎มาใช๎บริการในหลาย
รูปแบบ 

  ความสามารถในการสื่อสารลูกค้า เป็นด๎านที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มี
การยอมรับเป็นล าดับถัดมา โดยจากการศึกษางานวิจัยพบวํา ผู๎โดยสารนั้นมีความแตกตําง
ทางด๎านความสามารถในการสื่อสาร อันเป็นผลมาจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่สองที่ใช๎ หรือ
เกิดจากส าเนียงของผู๎พูด (Littlejohn, 1987 อ๎างถึงใน Panrattana, 2005) สอดคล๎องกับ 
การศึกษา ของ วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548, อ๎างถึงใน สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, 2556) ท่ีกลําว
วํา คุณภาพการบริการขึ้นอยูํกับผลผลิตที่ลูกค๎าได๎รับจากการบริการและกระบวนการที่ท าให๎ได๎มา
ซึ่งผลผลิตนั้น โดยที่ลูกค๎ามีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว๎ 10 ปัจจัย และหนึ่งใน
ปัจจัยที่ส าคัญนั้นคือ ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร กลําวคือ ผู๎ให๎บริการจะต๎องให๎ข๎อมูลแกํลูกค๎าด๎วย
ภาษาที่ลูกค๎าเข๎าใจได๎ เนื่องจากลูกค๎ามาจากหลากหลายกลุํม เชื้อชาติและวัฒนธรรม  มีระดับ
ความสามารถในการสื่อสารท่ีแตกตํางกัน 

 ด้านความต้องการการบริการ เป็นด๎านที่พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีการ
ยอมรับน๎อยที่สุด แตํก็ยังมีระดับการยอมรับที่สูงอยูํดี สอดคล๎องกับผลการศึกษาของนักวิชาการ ที่
พบวํา มนุษย์มีความแตกตํางกัน และความต๎องการของบุคคลเป็นสิ่งที่จะต๎องได๎รับการตอบสนอง
ไมํทางใดก็ทางหนึ่ง ด๎วยเหตุนี้ ธุรกิจบริการหลากหลายประเภทเกิดขึ้นมาจากนโยบายที่เน๎นการ

4.37 

4.43 

4.31 

4.38 

1.00 2.33 3.67 5.00 

ภาพรวม 

บุคลิกภาพของลูกค๎า 

ความต๎องการการบริการ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

คําเฉล่ีย 
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บริการลูกค๎า โดยเริ่มต๎นจากการค๎นหาสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ หาวิธีการตอบสนองความต๎องการ 
พยายามท าให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจสูงที่สุด และกลับมาใช๎บริการอีกในที่สุด  (ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555) สอดคล๎องกับงานศึกษาของ ธิดารัตน์ 
วัฒนไพโรจน์ (2543) ที่พบวํา ความเข๎าใจในความต๎องการของผู๎โดยสาร นั้นจะต๎องค านึกถึงวํา 
บุคคลนั้นมีความแตกตํางกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Heider เรื่องการท าความเข๎าใจบุคคล 
(อ๎างถึงใน ธิดารัตน์ วัฒนไพโรจน์, 2543) 
 

5.8.4  การวิเคราะห์ด้านขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า 
 จากการศึกษา พบวําระดับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ให๎บริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.84 ซึ่งอยูํในระดับที่สูง กลําวได๎วําพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีขีด
ความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าที่สูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินได๎รับ
การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับประสบการณ์การท างานที่สะสมมา โดยการที่มีขีด
ความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าสูง จะสํงผลให๎เกิดคุณภาพของการบริการที่ดีตามมาเชํนกัน 
โดยที่คุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎ใช๎บริการได๎ อีกทั้งเป็นการ
คงไว๎ซึ่งลูกค๎ากลุํมนี้ให๎กลับมาใช๎บริการใหมํ (Riechheld and Sasser, 1990 อ๎างถึงใน สิทธิชัย 
ศรีเจริญประมง, 2556) อันสํงผลให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันในตลาดที่เพิ่มขึ้นด๎วย 
 

5.8.5  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานหลัก ประกอบด๎วย 4 ข๎อ ดังตํอไปนี ้
 สมมติฐานที่ 1 และ สมมติฐานที่ 2  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจและการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมกับขีดความสามารถของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินในการ
ให๎บริการลูกค๎าซึ่งมีความแตกตํางทางวัฒนธรรม  
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ตารางที่ 5.3 การทดสอบคําสหสัมพันธ์ระหวํางขีดความสามารถในการให๎บริการ กับความเข๎าใจ
และการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม 

 
ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ทิศทาง ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ความเขา้ใจ 
ความต่างทางวัฒนธรรม 

     0.001   .979 - ไมํมีความสัมพันธ ์

การยอมรับต่อความต่างทางวฒันธรรม 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 0.383** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
2.ความต๎องการการบริการ 0.406** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
3. บุคลิกภาพของลูกค๎า 0.341** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 

ภาพรวมการยอมรับ 0.435** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

โดยผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมไมํมี
ความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎า กลําวคือ เมื่อพนักงานมีความเข๎า
ใจความตํางทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นหรือน๎อยลงในระดับใด ก็ไมํสํงผลตํอระดับขีดความสามารถ
ของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินเลย ทั้งนี้การมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมในปัจจัย
ตํางๆเพียงอยํางเดียวนั้นอาจไมํเพียงพอท าให๎เกิดขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น แตํมีความจ าเป็นที่
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ต๎องยอมรับวําผู๎โดยสารนั้นมีความแตกตํางกันเสียกํอน (เพ็ชรี รูปะ
วิเชตร,์ 2550)  

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 กลับพบวํา การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม
ทั้ง 3 ด๎าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความต๎องการการบริการ และบุคลิกภาพของลูกค๎ามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับขีดความสามารถในการให๎บริการลูกค๎า กลําวคือ เมื่อพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมในภาพรวมที่มากขึ้น ก็จะท าให๎มีขีด
ความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าสูงขึ้น ในระดับปานกลาง จึงแสดงให๎เห็นวําพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินยอมรับวําผู๎โดยสารแตํละคนนั้นมีความแตกตํางกัน  นอกจากนี้ยังพบวํา พนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินให๎ความส าคัญกับการยอมรับด๎านความต๎องการการบริการมากที่สุด อาจ
กลําวได๎วํา การที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินนั้น 
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จ าเป็นที่จะต๎องให๎พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินยอมรับวําผู๎โดยสารแตํละคนนั้นมีความแตกตําง
กัน อันจะสํงผลให๎เกิดความเป็นเลิศในการบริการในที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดด๎านความ
ต๎องการของผู๎รับบริการ ที่วํา มนุษย์มีความแตกตํางกัน และความต๎องการของบุคคลเป็นสิ่งที่
จะต๎องได๎รับการตอบสนองไมํทางใดก็ทางหนึ่ง ด๎วยเหตุนี้ ธุรกิจบริการ ควรเริ่มต๎นจากการค๎นหา
สิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ หาวิธีการตอบสนองความต๎องการ พยายามท าให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจสูง
ที่สุด และกลับมาใช๎บริการอีกในที่สุด (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
, 2555)  และความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากผู๎โดยสารนั้นมีพฤติกรรมหรือความต๎องการตํอการ
บริการที่แตกตํางกันนั่นเอง (ณพศิริ แซํเต็ง, 2555) 
 

สมมติฐานที่ 3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมกับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน  โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวํา ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ในระดับต่ า 

 
ตารางที่ 5.4 การทดสอบคําสหสัมพันธ์ระหวํางความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม กับการ

ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมแตํละด๎าน 
 
ความเขา้ใจ 
ความต่างทางวัฒนธรรม 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ทิศทาง ระดับ
ความสัมพนัธ ์

การยอมรับต่อความต่างทางวฒันธรรม 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 0.053 .304 - ไมํมีความสัมพันธ ์
2.ความต๎องการการบริการ     0.147** .004 ทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า 
3. บุคลิกภาพของลูกค๎า 0.073 .161 - ไมํมีความสัมพันธ ์
ภาพรวม 0.111* .032 ทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 
 จากตารางที่ 5.4 อาจสรุปได๎วํา เมื่อพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเข๎าใจความตําง

ทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารในภาพรวมที่มากขึ้น ก็จะมีการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมใน
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ภาพรวมที่มากขึ้นเล็กน๎อย โดยมีความสัมพันธ์กับด๎านความต๎องการการบริการสูงที่สุด  เป็นสิ่งที่
แสดงให๎เห็นวํา เมื่อพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น 
จนท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนคติ ก็จะสํงผลให๎เกิดการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมในท๎ายที่สุด อันน าไปสูํการเพิ่มขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินนั่นเอง สอดคล๎องกับ เพ็ชรี รูปะวิเชตร์  (2550) ที่กลําววํา ในการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรม  เพื่อที่จะน าไปเพื่อการปรับตัวและเรียนรู๎นั้น  เป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่ง 
โดยเฉพาะบุคลากรในภาคบริการ  แตํกํอนที่จะยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมนั้น  และจะต๎อง
ท าความเข๎าใจตํอปัจจัยที่ท าให๎วัฒนธรรมของแตํละชาติมีความแตกตํางกันเสียกํอน  เมื่อความ
เข๎าใจได๎ถูกสร๎างขึ้นแล๎ว  ก็จะสํงผลให๎เกิดความตระหนัก  (Awareness) และการมองเห็น
ความส าคัญ  (The Importance) ของวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน จนน าไปสูํการยอมรับ  และหาก
พบวําวัฒนธรรมของตนเป็นอุปสรรคตํอการท างานแล๎วนั้น  ก็ควรคํอยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  จน
น าไปสูํการสร๎างความเข๎าใจในวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ  ที่มีความแตกตํางของวัฒนธรรมกับของ
ตนเองได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางเพื่อการปรับตัวในการสร๎างความเข๎าใจตํอความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม ที่กลําววํา มีความจ าเป็นที่ต๎องศึกษาเพื่อท าความเข๎าใจในองค์ประกอบที่ท าให๎
วัฒนธรรมนั้นมีความเหมือนหรือแตกตํางจากวัฒนธรรมของตนกํอน แล๎วจึงยอมรับวัฒนธรรมนั้น
วําไมํได๎เป็นสิ่งผิดปกติ เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมของเรา (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์. 2550) หรือ Kunzman 
(2003:341, อ๎างถึงใน บัญญัติ ยงยํวน, 2553) ที่กลําววํา การอยูํรํวมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม นั้นเราจะต๎อง สร๎างความเข๎าใจหรือความตะหนักรู๎ในความแตกตําง
ทางวัฒนธรรมและสร๎างการยอมรับความแตกตํางทางวัฒนธรรมในล าดับถัดไป และในท๎ายที่สุด 
การยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมก็จะเป็นตัวเพิ่มทักษะหรือขีดความสามารถในการท างาน
ในวัฒนธรรมที่แตกตํางกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  อาจสรุปได๎วํา การยอมรับความตํางทาง
วัฒนธรรม เพื่อที่จะน าไปเพื่อการปรับตัวยอมรับและเรียนรู๎นั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
บุคลากรในภาคบริการ แตํกํอนที่จะปรับตัวให๎เข๎าใจตํอความแตกตํางทางวัฒนธรรมนั้น เราจะต๎อง
ท าความเข๎าใจตํอปัจจัยที่ท าให๎วัฒนธรรมของแตํละชาติมีความแตกตํางกันเสียกํอน  

 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ได๎แกํ เพศ ชํวงอายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน และอายุงาน/ประสบการณ์ ตํางกัน มีความเข๎าใจและการยอมรับตํอ
ความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎ใช๎บริการตํางกัน  
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ตารางที่ 5.5 การทดสอบความแตกตํางของความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม จ าแนกตาม
ปัจจัยสํวนบุคคล โดยใช๎สถิติทดสอบ t-test Brown-Forsythe F-test 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t 
Brown 

Forsythe 
SS df df2 MS F Sig 

ความ
แตกตา่ง 

1.1 เพศ .763 - - 372 - - - .446 ไมํตํางกัน 
1.2 ชํวงอาย ุ - - .139 3 - 0.046 3.595* .014 ตํางกัน 
1.3 ระดับการศึกษา - 1.272 -  105.340 - - .285 ไมํตํางกัน 
1.4 ต าแหนํงงาน - - .265 4 - 0.660 5.263** .000 ตํางกัน 
1.5 กลุํมต าแหนํงงาน - - .183 2 - 0.091 7.167** .001 ตํางกัน 
1.6 อายงุาน - - .155 4 - 0.290 2.199 .069 ไมํตํางกัน 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
      ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

โดยผลการทดสอบสมมติฐานยํอย ด๎านความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม พบวํา 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎าน เพศ ระดับการศึกษา และอายุงาน / 
ประสบการณ์ ท่ีตํางกัน มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมไมํตํางกัน จึงไมํเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ และปัจจัยสํวนบุคคลด๎านชํวงอายุและกลุํมของต าแหนํงงานที่ตํางกัน ท าให๎
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มีความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมตํางกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยที่การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคํูของแตํละกลุํมตัวอยําง สรุปได๎ดังนี้ 

ช่วงอายุ กลําวคือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุที่สูงกวํามีแนวโน๎มระดับ
ความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมที่สูงกวํา สอดคล๎องกับแนวคิดด๎านประชากรศาสตร์ ที่กลําว
วํา อายุเป็นปัจจัยที่ท าให๎คนมีความแตกตํางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม โดยที่คนอายุ
มากกวํา มักจะมีแนวคิดที่ยึดถือการปฏิบัติและระมัดระวัง เป็นคนที่มีประสบการณ์สูง มีความ
ฉลาดรอบคอบที่เพิ่มมากขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538) เมื่อบุคลากรมีประสบการณ์มีความรู๎ที่มาก
ขึ้น ที่มีผลมาจากปัจจัยดังกลําว ก็จะท าให๎มีระดับของความเข๎าใจที่สูงขึ้นเชํนกัน 

กลุ่มของต าแหน่งงาน กลําวคือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีกลุํมของต าแหนํงงาน
ที่สูงกวํา มีแนวโน๎มระดับความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมที่สูงกวํา ซึ่งมีลักษณะเชํนเดียวกัน
กับปัจจัยด๎านชํวงอายุข๎างต๎น เนื่องจากกลุํมของต าแหนํงงานที่ตํางกันนั้น มีผลมาจากการที่มีชํวง
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อายุตํางกัน กลําวคือ เมื่อมีชํวงอายุท่ีมากขึ้น ต าแหนํงงานก็สูงขึ้นเชํนกัน 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานยํอย ด๎านการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม พบวํา 

พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ปัจจัยสํวนบุคคลในทุกด๎าน ตํางกัน ล๎วนมีการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรม ไมํตํางกัน  
  
5.9  ข้อเสนอแนะ 
 

5.9.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลการศึกษาความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่

มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ 
ดังตํอไปนี ้

5.9.1.1  การเสริมสร๎างความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม 
1)  องค์กร บริษัท หรือหนํวยงานในภาคบริการ สามารถเพิ่มระดับ

ความเข๎าใจความตํางทางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารให๎กับพนักงานได๎ด๎วยการเพิ่มระดับการรับรู๎
ในเรื่องผู๎โดยสารหรือผู๎ใช๎บริการแตํละชาติมีความแตกตํางกันและปัจจัยที่ท าให๎วัฒนธรรมของแตํ
ละชาติมีความแตกตํางกัน โดยสามารถเพิ่มการรับรู๎ด๎วยการเผยแพรํข๎อมูลเรื่องความตํางทาง
วัฒนธรรม ผํานชํองทางตํางๆ ภายในบริษัท เชํน ป้ายประกาศ คํูมือ เป็นต๎น รวมถึงสามารถท าใน
รูปแบบการฝึกอบรม เมื่อพนักงานมีระดับการรับรู๎ที่สูงขึ้น ก็จะมีความเข๎าใจที่สูงขึ้นตามมาเชํนกัน 

2)  องค์กร บริษัท หรือหนํวยงานในภาคบริการ ควรต๎องค านึงถึงการ
สร๎างความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารหรือผู๎ใช๎บริการ ในเรื่องที่พนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินหรือผู๎ให๎บริการ เห็นวําผู๎โดยสารทุกคนต๎องพูดจากับพนักงานด๎วยความสุภาพและ
น้ าเสียงไพเราะ ที่ถูกต๎อง เนื่องจากมีผลการศึกษาของความเข๎าใจเรื่องนี้มีคําต่ าที่สุด (ผลการ
วิเคราะห์มีคําร๎อยละของความเข๎าใจและไมํเข๎าใจเทํากับ 33.2 และ 66.8 ตามล าดับ) นั่นหมายถึง 
ผู๎ให๎บริการไมํมีความเข๎าใจด๎านนี้เลย อันเป็นผลน าไปสูํระดับการยอมรับและขีดความสามารถใน
การให๎บริการที่สูงขึ้น 

3)  องค์กร ควรมีการสร๎างความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรมให๎ไมํมี
ความแตกตํางกันในระหวํางกลุํมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีชํวงอายุและต าแหนํงงาน
ตํางกัน เนื่องจากผลของการศึกษาพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลทั้ง 2 ด๎านนี้ มีอิทธิพลตํอในการสร๎าง
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ความเข๎าใจให๎เกิดขึ้นตํางกัน ทั้งนี้ อาจกระท าได๎ในรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูความรู๎ความ
เข๎าใจ (Recurrent/Refresh Training) 

ความคิดของผู๎วิจัย คือควรมีการจัดการความรู๎ โดยเฉพาะด๎าน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรม (Knowledge sharing in culture) และวิถีความคิดของผู๎โดยสารที่มีความ
แตกตํางทางวัฒนธรรม (Way of thinking of passenger with different culture)  

5.9.1.2  การสํงเสริมให๎พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม 

1)  องค์กร บริษัท หรือหนํวยงานในภาคบริการ สามารถเพิ่มระดับการ
ยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารให๎กับพนักงาน ได๎ด๎วยการสร๎างกระบวนการ
ยอมรับ (Adoption Process) ที่ถูกต๎อง หลังจากที่พนักงานได๎รับสารหรือข๎อมูลแล๎ว โดยผํานการ
ฝึกอบรม ทั้งนี้มีความจ าเป็นที่จะต๎องท าควบคํูไปกับการสร๎างความเข๎าใจความตํางทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากสอดคล๎องกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่พบวําเมื่อพนักงานมคีวามเข๎าใจท่ีมากขึ้น ก็
จะท าใหเ๎กิดการยอมรับหรือทัศนคติที่มากขึ้นด๎วยเชํนกัน 

  2)  องค์กร บริษัท หรือหนํวยงานในภาคบริการ ควรต๎องค านึงถึงการ
สร๎างการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารหรือผู๎ใช๎บริการ ให๎เกิดขึ้นกับพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินหรือผู๎ให๎บริการ ในระดับที่สูงขึ้น โดยเน๎นไปที่การสร๎างการยอมรับในด๎าน
ความต๎องการการบริการ (ผลการวิเคราะห์มีคําเฉลี่ยการยอมรับเทํากับ 4.43) อันเป็นผลน าสูํการ
สร๎างขีดความสามารถในการให๎บริการได๎สูงสุด เพื่อท าให๎ให๎ลูกค๎าเกิดการรับรู๎คุณภาพการบริการ
ที่เป็นเลิศได๎ นอกจากนี้ องค์กร ควรพัฒนาระดับการยอมรับในด๎านความสามารถในการสื่อสาร 
และบุคลิกภาพของลูกค๎าให๎มากขึ้น จึงจะท าให๎เกิดขีดความสามารถในการให๎บริการในภาพรวม
ในระดับสูงที่สุดได๎ 

ผู๎วิจัย คิดวําการที่จะท าให๎พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีการยอมรับได๎มากขึ้น 
นําจะต๎องเน๎นที่การปรับทัศนคติ (Attitude) และความเชื่อที่มีผลตํอพฤติกรรม (Mindset) ของ
พนักงานวํา ความพึงพอใจของผู๎โดยสารมีความส าคัญมากกับการแขํงขันในปัจจุบันที่องค์กรมุํง
สร๎างความได๎เปรียบจากคุณภาพการบริการ 

5.9.1.3  การเพิ่มขีดความสามารถในการบริการผู๎โดยสารที่มีความตํางทาง
วัฒนธรรม 

1)  องค์กร บริษัท หรือหนํวยงานในภาคบริการ สามารถเพิ่มระดับขีด
ความสามารถในการให๎บริการบนความตํางทางวัฒนธรรมของพนักงาน ได๎ด๎วยการสร๎างการ
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ยอมรับวําผู๎ โดยสารหรือผู๎ใช๎บริการแตํละคนนั้นมีความแตกตํางกันผํานการฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่พบวําเมื่อพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินมีการยอมรับที่มากขึ้น ก็จะมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
ยอมรับด๎านความต๎องการการบริการที่มีคําความสัมพันธ์สูงสุด ดังนั้นธุรกิจบริการควรเริ่มต๎นจาก
การค๎นหาสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ แล๎วหาวิธีการตอบสนองความต๎องการนั้น พร๎อมทั้งพยายามท าให๎
ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจสูงที่สุดจนกลับมาใช๎บริการซ้ าอีกในอนาคต เนื่องจากความพึงพอใจนั้น
เกิดขึ้นมาจากท่ีผู๎ใช๎บริการมีพฤติกรรมการบริโภคหรือความต๎องการการบริการที่แตกตํางกัน ด๎วย
เหตุนี้การสร๎างการยอมรับโดยปราศจากทัศนคติที่เป็นลบแล๎วนั้น ก็จะสํงผลให๎เกิดความเป็นเลิศ
หรือขีดความสามารถในการบริการในที่สุด 

2)  องค์กรในภาคบริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภาคธุรกิจสายการบิน 
สามารถน าผลการศึกษา  ไปใช๎ในการออกแบบชุดเพื่อการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพในการบริการให๎กับพนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มคุณคําให๎ลูกค๎า และเป็นการสร๎าง
ประสิทธิภาพความสามารถในการแขํงขันให๎เพิ่มขึ้น 

เชํนเดียวกับในสํวนแรก ผู๎วิจัยคิดวําการสร๎างบรรยากาศและการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
วิธีหรือเทคนิคการให๎บริการผู๎โดยสารเหลํานี้ระหวํางพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีผลการ
ท างานด๎านนี้เป็นเลิศ ตลอดจนการท าคํูมือหรือเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ หรือการปรับ
เพิ่มเนื้อหาให๎เรื่องนี้ตอนที่มีการฝึกอบรม (Training) หรือการฝึกอบรมซ้ า (Retraining) ของ
พนักงาน นอกจากนี้การน าขีดความสามารถในเรื่องนี้เป็นตัววัดหรือตัวคูณผลการท างานของ
พนักงาน ก็นําจะเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสม เนื่องจากการท างานกับผู๎โดยสารที่มีความตํางทาง
วัฒนธรรมยํอมมีความยากในการท างานมากกวํากรณีที่ไมํมีความตํางทางวัฒนธรรมเลย 
 

5.9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งตํอไป ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรศึกษาเชิงลึก ถึงแนวทางในการสํงเสริมความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตําง

ทางวัฒนธรรม จากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก เชํน ด๎านความต๎องการการบริการของ
ลูกค๎า เพื่อให๎มีแนวทางดังกลําวไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรศึกษา ถึงแนวทางในการสร๎างความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทาง
วัฒนธรรม ให๎เกิดขึ้นกับพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน เพื่อกํอให๎เกิดขีดความสามารถในการ
ให๎บริการที่สูงขึ้น 
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3. ควรศึกษาเพิ่มเติมประชากรและกลุํมตัวอยําง นอกเหนือจากกลุํมพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบินชาวไทย เชํน พนักงานต๎อนรับชาวตํางชาติ รวมถึงบุคลากรที่ท างานในภาคบริการอ่ืน 
เชํน พนักงานโรงแรม เพื่อให๎ทราบวําถึงปัจจัยในการสร๎างความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกันหรือไมํ 

4. ควรศึกษาถึงความแตกตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสารที่แบํงตามเส๎นทางการบิน 
เชํน เอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป เพื่อสามารถน าผลที่ได๎จากการศึกษาวํา พนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบินมีระดับความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม ตํอผู๎โดยสารแตํละ
เส๎นทาง เหมือนกัน หรือแตกตํางกันอยํางไร 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตํางทางวัฒนธรรม 
ระหวํางพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศตํางกัน รวมถึงเปรียบเทียบผล
ระหวํางสายการบิน เพื่อให๎ทราบวํามีระดับที่เหมือนกัน หรือแตกตํางกันอยํางไร 

6. ควรศึกษาเพิ่มเติมในมิติของผู๎ใช๎บริการ วํามีความเข๎าใจและการยอมรับตํอความตําง
ทางวัฒนธรรมของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินที่ให๎บริการ เป็นอยํางไร  มีความแตกตํางกัน
หรือไมํ เพื่อน าไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการการบริการ
ที่แท๎จริงของผู๎โดยสารได๎ 

7. ควรศึกษาเชิงลึก โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให๎ได๎ผลการศึกษาที่สมบูรณ์มากขึ้น 
8. เนื่องจากเครื่องมือที่ใช๎เป็นการประเมินผลโดยตัวพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินหรือผู๎

ให๎บริการเอง (Self Assessment) ผู๎ตอบแบบสอบถามอาจมีความเอนเอียงหรืออคติในการให๎
ข๎อมูลอยูํบ๎าง ดังนั้นการศึกษาในครั้งตํอไป ควรพิจารณาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม ด๎วยการใช๎
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลการศึกษาที่สมดุลกัน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเรื่อง “ความเข้าใจและการยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสาร 
ที่มีผลต่อขีดความสามารถในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”



 

แบบสอบถามการวิจัย 

แบบสอบถามนี้เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเข๎าใจและการยอมรับตํอความ
ตํางทางวัฒนธรรมของผู๎โดยสาร ที่มีผลตํอขีดความสามารถในการให๎บริการของพนักงานต๎อนรับ
บนเครื่องบิน เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การจัดการการทํองเที่ยวแบบบูรณาการ) คณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน □  ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทําน 

1. เพศ □     ชาย □     หญิง 
2. อายุ  

□ 20-30 ปี □ 31-40 ปี □ 41-50 ปี  □ 51-60 ปี  
3. ระดับการศึกษา 

□ ต่ ากวําปริญญาตรี □ ปริญญาตรี  □ สูงกวําปริญญาตรี  
4. ต าแหนํงงาน 

□ ผู๎จัดการบนเครื่องบิน (In-flight Manager)  

□ หัวหน๎าพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) 

□ พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นหนึ่ง (ASF/AHF) 

□ พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นธุรกิจ (ASR/AHR) 

□ พนักงานต๎อนรับที่ปฏิบัติหน๎าที่ในชั้นประหยัด (ASY/AHY) 
5. อายุงาน/ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน 

□ น๎อยกวํา 5 ปี    □ 5-10 ปี  □ 11-15 ปี   □ 16-20 ปี □ มากกวํา 20 ปี 
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ส่วนที่ 2 ความเข้าใจต่อความต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองซึ่งตรงกับความคิดของทํานมากที่สุด 

 

ประเด็นค าถาม ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
1. ผู๎โดยสารแตํละคนมองและรับรู๎สิ่งตํางๆตํางกัน ตามมุมมองของตน   

2. ผู๎โดยสารทุกคนยํอมมีความคาดหวังตํอรูปแบบการให๎บริการเหมือนกัน   

3. นิยามความเป็นเลิศของบริการที่ได๎รับของผู๎โดยสารแตํละคนยํอมตํางกัน   

4. ผู๎โดยสารแตํละคนรับรู๎คุณคําและมีความพึงพอใจในการบริการตํางกัน   

5. ผู๎โดยสารที่เรียกร๎องการบริการมาก ถือวํามีความผิดปกติกวําผู๎โดยสารทั่วไป   

6.  ผู๎โดยสารทุกคนควรได๎รับบริการตามที่บริษัทเตรียมไว๎ให๎ ไมํควรเรียกร๎องสิ่ง

ใดเพิ่มเติมมากกวํานั้น 
  

7. ผู๎โดยสารทุกคนต๎องพูดจากับพนักงานต๎อนรับด๎วยความสุภาพ น้ าเสียง

ไพเราะ 
  

8. ผู๎โดยสารที่มีรายได๎น๎อยไมํควรคาดหวังและเรียกร๎องมากกวําผู๎โดยสารที่มี

รายได๎สูง 
  

9. ผู๎โดยสารกลุํมเอเชียไมํควรมีความคาดหวังและเรียกร๎องบริการมากกวํา

ผู๎โดยสารกลุํมยุโรป 
  

10. ผู๎โดยสารที่เรียกร๎องบริการมาก ควรได๎รับคุณภาพบริการน๎อยกวําผู๎โดยสาร

ที่เรียกร๎องบริการน๎อย 
  

11. พนักงานไมํจ าเป็นต๎องให๎บริการอยํางสุภาพกับผู๎โดยสารที่ขาดความสุภาพ   

12. พนักงานควรให๎บริการผู๎โดยสารจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ด๎วยความ

สุภาพมากกวําผู๎โดยสารจากประเทศอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 3 การยอมรับความต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองระดับความคิดเห็นซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทํานมาก
ที่สุด โดยที่ 
5 = เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 4 = เห็นด๎วย 3 = ไมํแนํใจ 2 = ไมํเห็นด๎วย     1 = ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 

 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสามารถในการสื่อสาร      

1. ทํานเข๎าใจดีวํา ผู๎โดยสารแตํละคนมีความสามารถในการสื่อสารด๎วย

ภาษาสากลกับทํานได๎ตํางกัน 
     

2. ทํานเข๎าใจดีวํา ผู๎โดยสารแตํละคนมีความสามารถในการสื่อสารแตกตํางกัน 
แม๎จะใช๎ภาษาเดียวกับทําน 

     

3. ทํานปรับตัวเองให๎สามารถสื่อสารกับผู๎โดยสารที่ใช๎ภาษาอังกฤษ แตํมี

ส าเนียงที่ทํานไมํค๎ุนเคย หรือผู๎โดยสารไมํค๎ุนเคยกับส าเนียงภาษาอังกฤษ

ของทําน 

     

4. ทํานพยายามท าความเข๎าใจถึงความต๎องการของผู๎โดยสารที่ไมํสามารถ
สื่อสารกับทํานด๎วยภาษาสากลได๎ 

     

5. ทํานยินดีใช๎เวลามากขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู๎โดยสารที่ไมํสามารถสื่อสารกับทําน
ได๎ในเวลารวดเร็ว 

     

6. ทํานพยายามเรียนรู๎ภาษาถิ่นของผู๎โดยสาร เพื่อให๎ทํานสามารถสื่อสารกับ
ผู๎โดยสารกลุํมนั้นได๎ดีมากขึ้น 

     

7. ทํานพยายามใช๎วิธีการสื่อสารอ่ืน เชํน ภาษามือ และการสังเกตสายตา กับ
ผู๎โดยสาร เพื่อท าให๎ทํานสามารถสื่อสารผู๎โดยสารได๎ดีขึ้น 

     

ความต้องการการบริการ      

8. ทํานเข๎าใจดีวําผู๎โดยสารตํางกลุํมวัฒนธรรม ยํอมต๎องการได๎รับการบริการที่
แตกตํางกัน 

     

9. เมื่อผู๎โดยสารปฏิเสธไมํขอรับบริการ ทํานมีความเข๎าใจและด าเนินการตาม
ความต๎องการ 
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ประเด็นค าถาม 5 4 3 2 1 

ความต้องการการบริการ (ต่อ)      

10. ทํานยินดีให๎บริการผู๎โดยสารที่มีข๎อร๎องขอมากและบํอย หากยังเป็นไปตาม
สิทธิของผู๎โดยสาร 

     

11. ทํานมีใจเป็นกลาง ในการให๎บริการผู๎โดยสารตํางกลุํมวัฒนธรรมหรือเชื้อ
ชาติ 

     

12. ทํานยินดีให๎บริการผู๎โดยสารที่มีความตํางทางวัฒนธรรมกับทําน      

13. ทํานตระหนักดีวําผู๎โดยสารแตํละเชื้อชาติและวัฒนธรรม ยํอมมีข๎อจ ากัด
หรือความต๎องการในการบริโภคอาหารที่ตํางกัน 

     

14. ทํานพยายามจัดหาอาหารที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและศาสนาตามความ
ต๎องการของผู๎โดยสาร ถึงแม๎วําผู๎โดยสารจะไมํสั่งมาลํวงหน๎าก็ตาม 

     

15. ทํานพยายามลดข๎อจ ากัดของตัวเองในการให๎บริการผู๎โดยสารที่มีความคิด
ความต๎องการ แตกตํางจากทําน 

     

16. ทํานยินดีศึกษาวําผู๎โดยสารเชื้อชาติตํางๆ มีความต๎องการที่แตกตํางกัน
อยํางไร เพื่อให๎ บริการผู๎โดยสารเชื้อชาติตํางๆได๎ดีที่สุด  

     

บุคลิกภาพของลูกค้า      

17. ทํานเข๎าใจดีวําผู๎โดยสารแตํละเชื้อชาติหรืออาชีพยํอมมีบุคลิกตํางกัน      

18. ทํานยินดีให๎บริการผู๎โดยสาร แม๎วําผู๎โดยสารจะมีรํางกายหรือเครื่องแตํง
กายที่ไมํสะอาด 

     

19. ทํานยินดีให๎บริการผู๎โดยสาร แม๎วําผู๎โดยสารจะมีรํางกายหรือเครื่องแตํง

กายที่มีกลิ่นที่ทํานไมํชอบ 
     

20. ทํานให๎บริการผู๎โดยสารที่มีใบหน๎าที่ไมํยิ้มแย๎มอยํางเป็นมิตรเทําเทียมกับ

ผู๎โดยสารที่มีความเป็นมิตร 
     

21. ทํานยินดีให๎บริการผู๎โดยสาร แม๎วําผู๎โดยสารจะมีสัดสํวนรํางกายที่ใหญํโต 
หรือมีรํางกายพิการ 
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ส่วนที่ 4 ขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการให้บริการลูกค้า 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองระดับความคิดเห็นซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทํานมาก
ที่สุด โดยที่  
5 = เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 4 = เห็นด๎วย 3 = ไมํแนํใจ 2 = ไมํเห็นด๎วย    1 = ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง 

 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ทํานสามารถเข๎าใจถึงความต๎องการที่ตํางกันของผู๎โดยสารแตํละกลุํมได๎

อยํางถูกต๎อง 
     

2. ทํานสามารถสื่อสารกับผู๎โดยสารที่ใช๎ภาษาตํางกันได๎ทั้งหมดทุกราย โดยไมํ

มีปัญหาและข๎อจ ากัด 
     

3. ทํานสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน๎าที่เกิดขึ้นจากความต๎องการที่ตํางกัน

ของผู๎โดยสาร ที่มีวัฒนธรรมตํางกัน 
     

4. ทํานสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎โดยสารตํางกลุํมที่มีความ

ต๎องการตํางกันได๎ เป็นอยํางดี    
     

5. ทํานสร๎างความประทับใจสูงสุดให๎กับผู๎โดยสายทุกรายที่มีความคาดหวัง

ตํางกันได๎ 
     

6. ทํานสามารถท าให๎ผู๎โดยสารทุกๆกลุํม เกิดความผูกพันและจงรักภักดีตํอการ

บินไทย 
     

7.ทํานสามารถให๎บริการผู๎โดยสารทุกๆกลุํมด๎วยความรวดเร็ว ถูกต๎อง ครบถ๎วน

และทันเวลา 
     

 

 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ  
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของท่าน



 

 
ภาคผนวก ข 

 
การทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

 
 

การทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามในส่วนที่ 3 การยอมรับต่อความต่างทางวัฒนธรรม 
 
1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.751 7 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

B1 24.37 7.413 .224 .765 

B2 24.90 6.231 .495 .714 

B3 25.20 5.890 .533 .705 

B4 24.73 6.478 .509 .712 

B5 24.87 6.326 .663 .687 

B6 25.43 5.909 .501 .714 

B7 24.70 6.631 .385 .738 

 
2. ด้านความต้องการการบริการ 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 9 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

C8 33.50 11.707 .488 .863 

C9 33.57 12.116 .414 .868 

C10 33.60 11.697 .568 .856 

C11 33.47 10.533 .649 .849 

C12 33.27 10.754 .759 .838 

C13 33.30 10.217 .748 .838 

C14 33.73 11.099 .563 .857 

C15 33.77 11.495 .659 .850 

C16 33.67 11.057 .578 .855 

 
3. ด้านบุคลิกภาพของลูกค้า 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.827 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

D17 16.67 4.713 .574 .811 

D18 16.87 3.913 .653 .784 

D19 17.00 3.793 .620 .798 

D20 16.90 3.748 .762 .751 

D21 16.57 4.323 .547 .814 

 

แบบสอบถามในส่วนที่ 4 ขีดความสามารถในการให้บริการ 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 7 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

E1 23.40 7.283 .523 .819 

E2 23.60 6.455 .619 .806 

E3 23.27 6.271 .737 .781 

E4 23.13 7.706 .628 .808 

E5 23.23 8.254 .367 .838 

E6 23.23 7.151 .699 .793 

E7 22.93 7.099 .553 .814 



 

ภาคผนวก ค 
ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มด้วย Levene’s Test 

 
1. ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม – ช่วงอายุ 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

ความเขา๎ใจและการยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรม 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Understand .918 3 370 .432 

Accept .385 3 370 .764 

 

 

2. ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม – ระดับการศึกษา 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

ความเขา๎ใจและการยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรม 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Understand 5.683 2 371 .004 

Accept .121 2 371 .886 
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3. ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม – ต าแหน่งงาน 

Test of Homogeneity of Variances 
 

ความเขา๎ใจและการยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรม 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Understand 1.368 4 369 .245 

Accept 1.297 4 369 .271 

 

4. ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม – กลุ่มของต าแหน่งงาน 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

ความเขา๎ใจและการยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรม 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Understand 2.523 2 371 .082 

Accept 1.274 2 371 .281 

 
 

5. ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม – อายุงาน/ ประสบการณ์ท างาน 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

ความเขา๎ใจและการยอมรับตํอความตํางทางวฒันธรรม 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Understand .629 4 369 .642 

Accept .333 4 369 .856 

 



 

ภาคผนวก ง 
 

อัตราก าลังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

 



 

ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายธนพล อินประเสริฐกุล 
 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทํองเที่ยวและการโรงแรม) 
    เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2546 
 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2547 – 2548 
    พนักงานต๎อนรับสํวนหน๎า (Front Officer) 

โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 
    พ.ศ. 2549 – 2549 
    เจ๎าหน๎าที่ปรึกษาการหางาน (Recruitment Consultant) 

บริษัท JAC Recruitment (ประเทศไทย) จ ากัด 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant) 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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