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ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใน
ธุรกิจการบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมี ใจต่อองค์กร และ 3) เพื่อ
นาเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผ่าน
แบบสอบถาม โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย อันได้แก่ 1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ
บริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) และ 2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทบางกอกแอร์เวย์ ส
จากัด (มหาชน) จานวนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้มีจานวนเท่ากับ 138 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.2 โดยเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 พ.ศ.2540 (Generation Y) คิดเป็นร้อยละ 71.0 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 61.6 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งงานระดับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ
96.4 และทางานที่บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 90.6 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.054, S.D. = 0.527) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น (xˉ = 4.366, S.D.
= 0.576) รองลงมา คือ การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (xˉ = 4.332, S.D. = 0.667) การ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (xˉ = 3.951, S.D. = 0.737) การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (xˉ

ข
= 3.913, S.D. = 0.734) และการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ (xˉ = 3.708, S.D. = 0.704)
ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 4.037, S.D. = 0.672) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า (xˉ = 4.127, S.D. = 0.724) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น (xˉ = 4.111, S.D. = 0.734) ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น (xˉ = 4.033,
S.D. = 0.797) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (xˉ = 3.980, S.D. = 0.756) และอัตราการ
ขาดงานของพนักงานต่า (xˉ = 3.935, S.D. = 0.787) ตามลาดับ
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The purposes of this research are 1) to study the relationship between career
advancement of flight attendants in airline business and the organization engagement.
2) to study the activities of the flight attendant for promoting career progression
influencing on the organization engagement and 3) to present activity model of career
advancement for supporting organization engagement of flight attendants in airline
business by using quantitative research through the questionnaire. The population of
this research included full-service airline flight attendants in Thailand such as Thai
Airways flight attendants and Bangkok Airways flight attendants. The sample size in this
research was 138. The study indicated that most of the samples were male (57.2%),
were born in 1980-1997 (Generation Y) (71.0%), had the highest education of bachelor
degree (61.6%), worked as flight attendant (96.4%), worked at Thai Airways International
Public Company Limited (90.6%) and working time duration of 10-15 years (79.7%). The
study was found that majority of the respondents had opinions on promoting activities

ง
of career advancement at the high level. Considering each aspect, it was found that the
highest mean was higher salary adjustment appraisal. The second was Career planning
and counseling, Support for learning, Job evaluation for higher position and support for
having opportunity to use the ability respectively. For overall opinions about
organizational engagement was at high level. Considering each aspect, it was found that
the highest mean was Intention to low resignation from organization. The second was
Increased job satisfaction, Increased organization performance, Organizational
citizenship behavior and Low staff's absence rate respectively.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การแข่งขันธุรกิ จที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ล้วนแต่ถูกจัดให้เป็น Red Ocean ทั้งสิ้น
เนื่องจากบริษัทในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทต่างก็จะมุ่งเน้นจะเอาชนะคู่แข่งเพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้ามา
ให้ได้มากที่สุด และทาให้ได้กาไรมากที่สุด โดยแนวทางที่สาคัญที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้ก็คือจะต้องดู
ว่าคู่แข่งของเราทาอะไร สินค้าและบริการของคู่แข่งเป็นอย่างไร เมื่อคู่แข่ง มีสินค้าหรือบริการอะไร
ใหม่ออกมา เราก็จะต้องทาตามและมีบ้างและเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมก็จะมีลักษณะที่เหมือนกัน หาความแตกต่างกันไม่ได้และนาไปสู่การแข่งขันทางด้านราคา
ในที่สุด ซึ่งก็จะไม่ทาให้ใครได้ประโยชน์หรือเกิดการเติบโตในลักษณะยั่งยืน ทาให้สภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททวีความรุนแรงมากขึ้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและบริการประกอบไปด้ว ยธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิ จ
โรงแรม ธุร กิจอาหาร ธุรกิ จ นาเที่ยว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจ การบิน เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและบริการเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
เป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากจ านวนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทยกว่ า
28,824,753 ล้านคนและส่งผลถึงรายได้ของประเทศกว่า 1,472698.81 ล้านบาท (ข้อมูล ณ.วันที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2560) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
ในอดีตการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไม่ได้มุ่งแข่งขันกันที่ราคาเป็นหลักเนื่องจาก CAB
(The Civil Aeronautics Board) ซึง่ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมการตั้งราคาและเส้นทางบินทั้งหมด
แต่หลังจากมีการผ่อนปรนกฎระเบียบทางด้านการบิน (Deregulation) ทาให้สายการบินต่างๆหันมา
แข่งขันกันด้านราคากันอย่างมากส่งผลให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิน มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
สายการบินจึงต้องมีการบริหารรายได้ในธุรกิจการบิน (Revenue Management) เพื่อความอยู่รอด
ของสายการบิน นอกจากนี้การเข้ามาประกอบการของสายการบินต้นทุนต่าทาให้การแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

2
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยทรัพยากร 2 ส่วนหลั ก ๆ ได้แก่
ทรัพยากรที่จับต้องได้และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ ทรัพยากรที่จับต้องได้ ได้แก่ เครื่องบิน อาคาร
สานักงานของบริษัท อุปกรณ์ของใช้สาหรับบริการผู้โดยสารของสายการบิน เป็นต้น ทรัพยากรที่จับ
ต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียงของสายการบิน ภาพลักษณ์ของสายการบิน และความรู้ ความสามารถหรือ
ทักษะในด้านต่างๆของบุคลากร เช่น ทักษะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินถือได้ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสาหรับ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินเป็นตาแหน่งส่วนหน้าที่ให้บริการในระหว่างการเดินทางของลูกค้า โดยมีบทบาท
สาคัญอย่ างยิ่ งในการส่งมอบงานบริการให้แก่ลูกค้า ดังนั้นธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการบิน จึงควรให้
ความสาคัญแก่พนักงานในตาแหน่งนี้ในการที่องค์กรจะสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพตามที่
ได้สั ญญาไว้ให้แก่ลูกค้า ได้ ซึ่งตรงกับนักวิช าการที่ได้กล่ าวถึงความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ว่า
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่จะบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการดาเนินงานของ
องค์กรในอนาคต (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2546) นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักบริหารว่า
ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารงานทุกชนิดอันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ ซึ่งปัจจัย
ทั้งสี่อย่างนี้ คนมีความสาคัญมากที่สุดเนื่องจากคนมีความสาคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการของ
การจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสาน
งานและการควบคุมงาน อาจกล่าวได้ว่า การจัดการเกี่ยวกับบุคคลหรือการบริหารงานบุคคล คือ
หัวใจของการบริหาร ซึ่งถือได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากที่สุด (อัจฉรา สังข์
สุวรรณ, 2540)
การที่สายการบิ น จะสามารถรั กษาทรั พยากรมนุษย์ ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ความพึ งพอใจใน
การทางาน มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของบริษัทและมีความจงรักภักดีต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีใจทุ่มเทต่อองค์กรซึ่งถือเป็นเรื่องทีม่ ีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งทีส่ ายการบินทุกแห่งไม่ควรมองข้าม
แต่ปัจจุบันธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนพนักงานเป็นจานวนมาก
สืบ เนื่ องมาจากการขยายตั ว ของอุตสาหกรรมการบินและสภาพการแข่งขั น อย่างดุเดือดระหว่าง
สายการบินต้นทุนต่า (Low-Cost/Low-Fare Airline) และสายการบินที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
(Traditional/Conventional/Full Service Airline) โดยทุกสายการบินต่างพยายามใช้กลยุทธ์ใน
การแข่ ง ขั น เพื่ อ ท าให้ ส ายการบิ น ของตนสามารถแข่ง ขั น กั บ สายการบิ น คู่แ ข่ ง และอยู่ ร อดต่ อ ไป
ในอุตสาหกรรมได้
จากสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันของสภาพการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน กลยุทธ์
ในด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต่า งๆที่ ออกมาเพื่ อ สนั บ สนุน ให้ บุค ลากรในธุ รกิ จ อุ ตสาหกรรมการบิ น มี
แรงจู ง ใจในการท างานและมี ค วามทุ่ ม เทในการท างานจนเกิ ด ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รเพื่ อ รั ก ษา
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ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด และจากความสาคัญของ
พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน ซึ่งเป็นตาแหน่ง ที่มีความสาคัญ และถือเปนตาแหน่งที่มีบทบาทตอ
ความสาเร็ จของธุรกิจ อุตสาหกรรมการบินสู งมากเนื่องจากเปนผู ใกลชิดกับผู โดยสารโดยตรง จึง
สามารถสงผานความนาเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และสงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกรใหกับผูรับบริการ
(Employee Branding) บุคลากรดังกลาวองคกรจึงตองพัฒนาดูแลและเอาใจใสเปนพิเศษ (น้าเพชร
อยู่สกุล, 2553) ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อ
สนั บ สนุ น ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งการศึกษาในครั้ งนี้ เป็น
การศึกษาในเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนาเสนอรูปแบบแนวทางของกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สาหรับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน โดยคาดหวังว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเกิดความพึงพอใจและมี
แรงจูงใจในการทางานอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและการบริการที่เป็นเลิศ ยิ่งไป
กว่านั้นยังจะส่งผลถึงตัวลูกค้าของสายการบินที่จะทาให้หันกลับมาใช้บริการของสายการบินอีกใน
อนาคต ซึ่ ง กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในงานเป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
กระบวนการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ ใ นการท าให้ พนั กงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน เกิ ด
แรงจูงใจในการทางานและจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ยิ่งขึ้นได้ ซึ่งเมื่อพนักงานมีความทุ่มเทมีใจ มีความสุขและรักที่จะให้บริการ พนักงานก็จะแสดงออก
ด้ว ยรอยยิ้ มและจะสะท้อนออกมาถึงการบริการที่ดีต่อลู กค้า นอกจากนั้นกิจกรรมส่ งเสริมความ
ก้ าวหน้ าในงานยั ง สามารถลดปั ญ หาการลาออก การเปลี่ ยนที่ ทางานหรื อเปลี่ ย นสายอาชีพ ของ
พนักงานได้อีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
และช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจให้สามารถอยู่รอดต่อไปในอุตสาหกรรมการบิน
ได้อย่างยั่งยืน

1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
การบินมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรหรือไม่
1.2.2 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนั กงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
การบินมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรหรือไม่
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1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินควรมีแนวทางเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
1.3.2 เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ในธุรกิจการบินที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
1.3.3 เพื่อนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในงานวิจัย ครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการนากิจกรรมการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพมาใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบินซึ่งก่อให้เกิดความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรขึ้น โดยมุ่งศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) และ
บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เท่านั้น และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้องเป็นผู้ที่มีเชื้อ
ชาติไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ นอกจากนั้นการศึกษา
ในครั้งนีม้ ุ่งศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในตาแหน่งระดับปฎิบัติการเท่านั้น ไม่รวมถึงพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในตาแหน่งฝ่ายบริหาร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินสามารถนาผล
การศึกษาไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดทาและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สาหรับบุคลากรขององค์กรได้
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1.5.2 ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุ รกิจอุตสาหกรรมการบินสามารถนาผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาชีวิตการทางานของพนักงานขององค์กร
ให้ดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
1.5.3 บุคลากรของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินสามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาอาชีพของตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพได้
1.5.4 ผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงขึ้นอันเกิดจากความทุ่มเทมีใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรได้

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 อาชีพ (Career) หมายถึง การทามาหากินจากการทางานหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตและรายได้เป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
1.6.2 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Supporting activities of career
advancement) หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
1) การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
2) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
3) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
4) การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
5) การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
1.6.3 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (Job evaluation for higher position)
หมายถึง การประเมินเพื่อให้ได้เลื่อนเพื่อตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการที่ บุ คคลจะได้รั บ ตาแหน่ งงานที่สู งขึ้น มาจากการที่พนัก งานมี การตั้ง เป้า หมายต่อ งานและ
ความสาเร็จต่ออาชีพ มีการวางแผนที่จะนาไปสู่เป้าหมายในอาชีพของตน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย
ในอาชีพได้นั้นบุคคลต้องมีความพึงพอใจในงานและในอาชีพของตนอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของ
งานสูงขึ้นจนกระทั่งบรรลุความสาเร็จส่วนบุคคล บรรลุความสาเร็จตามสายการบังคับบัญชาและบรรลุ
ความสาเร็จในวิชาชีพ
1.6.4 การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น (Higher salary adjustment appraisal)
หมายถึง การประเมินเพื่อการได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งทาให้บุคลลนั้นมีความก้าวหน้าในชีวิต
มีเกียรติและได้รับการยอมรับในอาชีพ ตลอดจนการมีสถานะทีม่ ั่นคงในชีวิต
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1.6.5 การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (Support for learning) หมายถึง การส่งเสริมให้
พนักงานมีความก้าวหน้าทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งด้านจิตใจ
ทัศนคติ และอุปนิสัยในการทางานผ่านการเสาะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้จากเอกสารตารา คู่มือปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในขณะทางาน การเรียนรู้จากการฝึกอบรม
และการเรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดในงาน การเรียนรู้เป็นกลุ่มรวมทั้งการลาเพื่อศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้
1.6.6 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ (Support for having opportunity to use
the ability) หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ ใช้ความสามารถในการทางานทั้งที่เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบหรืองานที่นอกเหนือความรับผิดชอบผ่านการมอบหมายงานที่ท้าทาย การหมุนเวียน
งาน และการฝึกงาน เป็นต้น
1.6.7 การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (Career planning and counseling)
หมายถึง การที่องค์กรมีการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร โดยการจัดทาแบบจาลอง
และแนวทางอาชีพให้กับบุคลากร การให้ข้อมูลย้อนกลับกับบุคลากร การให้ข้อมูลจริงของงาน การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับ คาปรึกษาในเรื่องอาชีพ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อาชีพ
1.6.8 ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร (Organizational engagement) หมายถึง การที่บุคลากร
มีส มรรถนะในการทางานเพิ่มสูงขึ้น การที่บุคลากรมีความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า การที่
บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร การที่บุคลากรมีอัตราการขาดงานของพนักงานต่า
และการที่บุคลากรมีผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
1.6.9 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น (Increased job satisfaction) หมายถึง
การที่พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทางานและพนักงานได้รับการตอบสนองความต้ องการในเรื่อง
ต่างๆที่ตัวเองพึงประสงค์ ซึ่งเป็นความปรารถนาของพนักงานที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองในเรื่อง
ของการก าหนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการด าเนิ น งานและการได้ รั บ
ผลตอบแทนจากองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
1.6.10 ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า (Intention to low resignation from
organization) หมายถึง การที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กรสามารถพึ่งพิงได้ รวมทั้งการที่พนักงานรู้สึกว่า
องค์กรช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่พนักงานกาลังเผชิญอยู่ทาให้พนักงานมีความมั่นใจต่อตัวองค์กรและ
ต้องการที่จะดารงอยู่ในองค์กรต่อไป
1.6.11 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organizational citizenship behavior)
หมายถึง การที่พนักงานพูดถึงองค์กรในทางที่ดี การแก้ต่างให้กับองค์กรหากมีใครมาพูดในทางที่อาจ
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ก่อให้เกิดความเสียหายหรือทางลบ รวมทั้งการที่พนักงานลดพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานหรือ
ยอมรับในเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆที่ออกมาบังคับใช้ ตลอดจนการที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองสาคัญ ในแง่ที่
องค์กรรับฟังความเห็นพนักงานก่อนเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือนโยบายต่างๆ โดยให้ความสาคัญ
กับ พนั กงานทุกระดับ โดยเท่าเทียมกัน และรู้สึ กมีส่ ว นร่ว มในความส าเร็จขององค์กรในเรื่องที่ให้
พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมกาหนดนโยบาย เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในการทางาน
ต่างๆ
1.6.12 อัตราการขาดงานของพนักงานต่า (Low staff's absence rate) หมายถึง การที่
พนักงานแสดงออกถึงการมีความอุตสาหะในการทางานสูงขึ้น (Discretionary effort) และจะแสดง
ออกมาให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อองค์กรและการมีสมรรถนะในการทางานของพนักงานสูงขึ้น
1.6.13 ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น (Increased organization performance)
หมายถึ ง การที่ ลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจและมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ องค์ ก รเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ก าไรและ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ทาให้ผลการประกอบการขององค์กรสูงขึ้นตลอดจนมูลค่า
ของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
1.6.14 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight attendant) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้า้ดู
ที่ แลความ
ปลอดภัยและอานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน
1.6.15 ธุรกิจการบิน (Airline business) หมายถึง สายการบินในประเทศไทยที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบ ได้แก่ สายการบินที่ดาเนินการโดยบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน มี แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบิน
2.2 การปฏิบัติงานและตาแหน่งงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบิน
2.1.1 ประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทย
กิจการบินของประเทศไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่ อ
นักบินชาวเบลเยี่ยมมาสาธิตการบินให้ชาวสยามได้ชมเป็นครั้งแรก ณ สนามราชกรี ฑาสโมสร ด้วย
เครื่องบินแบบ อ็องรีฟาร์ ม็อง 4 (Henri Farman IV) มีชื่อว่า “แวนด้า” (Wanda) เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการทานุ
บ ารุ ง การทหารอย่ า งจริ ง จั ง และด้ ว ยความริ เ ริ่ ม ของนายพลเอก สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก และจอมพลพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ซึ่งได้เสด็จดูกิจการทหารของยุโรปในช่วงต้นปี พ.ศ. 2454 และเห็นถึงความก้าวหน้าด้านการบินของ
ประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทั้งสามจึงทรงตระหนักถึงความจาเป็นที่ประเทศสยามจาเป็นต้องมีเครื่องบิน
ไว้ เ พื่ อ การปกป้ อ งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นายพลเอกสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถได้ทรงตระหนักถึงแสนยานุภาพทางอากาศ
กองทัพอากาศจึงได้ยกย่องพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ต่อมากระทรวงกลาโหมได้ตั้ง
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“แผนกการบิน” ขึ้นในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไป
ศึกษาวิชาการที่ประเทศฝรั่งเศส อันได้แก่ พันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ร้อยเอกหลวงอาวุธสิขิก รและร้อย
โททิพย์ เกตุทัต ทั้ง 3 ท่านนี้ ในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ ตามลาดับ คือ
พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์และนาวาอากาศเอก
พระยาทะยานพิฆาตและกองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ในขณะที่
นายทหารทั้งสามเล่าเรียนวิชาการบินอยู่นั้นทางราชการได้ซื้อเครื่องบินจานวน 7 ลาเป็นครั้งแรก
(แบบเบรเกต์ปีก 2 ชั้น จานวน 3 ลาและแบบนิเออปอร์ต ปีกชั้นเดียว จานวน 4 ลา) และเจ้าพระยา
อภัย ภูเบศร์ เห็ น ถึง ความส าคัญของการมีเครื่องบิน เพื่อประโยชน์ ในทางราชการ จึงได้ ส ละทรัพย์
ส่วนตัวซื้อเครื่องบิน 1 ลา (แบบเบรเกต์) ทาให้ทางราชการมีเครื่องบินทั้งหมด 8 ลา
ในระยะแรกการบินของประเทศไทยได้ใช้สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) เป็นสนามบิน
แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายๆด้าน จึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่เป็น ดอนเมืองสาหรับการเป็นที่ตั้งของ
สนามบินพร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารสถานที่โรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะแผนกการบินขึ้นเป็น “กองบินทหารบก” และถือได้ว่า
กิจ การการบิ น ของไทยได้ ว างรากฐานนั บ ตั้ ง แต่ บัด นั้ น เป็ นต้ น มา โดยกองทั พอากาศถื อเอาวั น ที่
27 มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ต่อมาบทบาทของกาลังทางอากาศ ก็ได้แสดงให้
เห็น ถึงความสาคัญและมีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับ ได้แก่ การเข้าร่ว มรบในสงครามโลกครั้งที่ 1
ในปี พ.ศ. 2460 กับพันธมิตรในยุโรป ซึ่งทาให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติเป็นที่ยอมรับและยกย่อง
เป็นอย่างมากและทางราชการได้ยกฐานะกองบินทหารบกขึ้นเป็น “กรมอากาศยานทหารบก” ในเวลา
ต่อมา กาลังทางอากาศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ การส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ทางอากาศ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2465 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ากาลังทางอากาศไม่ได้เป็นกาลังเฉพาะ
ในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นแต่มีประโยชน์อย่างมากต่อกิจการทางด้านอื่นๆอีกด้วย จึงได้มีการ
เปลี่ยนจากกรมอากาศยานทหารเป็น “กรมอากาศยาน” และเป็น “กรมทหารอากาศ” ในเวลาต่อมา
โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480
กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” โดยมีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์ รังสฤษฎ์ เป็น
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศ จึ งได้ถือ เอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปี เป็ น
“วัน กองทัพอากาศ” ต่อมากาลั งทางอากาศได้ พัฒ นาไปอย่างมากและได้เป็นกาลั งส าคัญในการ
ปกป้องประเทศ ได้แก่ สงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส สงครามมหาเอเชียบูรพา การเข้าร่วมกับ
กองกาลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี และการเข้าร่วมกับพันธมิตรในสงครามเวียดนาม
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ทางด้านการขนส่ง ประเทศไทยริ เริ่มทดลองใช้เครื่องบินเบรเกต์ทาการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์
เมื่อ ปี พ.ศ. 2462 และ 3 ปี ต่ อมาทาการบิ นรั บส่ ง ผู้ โ ดยสารและพัส ดุก็ เริ่ม ขึ้น การสงครามเป็ น
อุปสรรคให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไประยะหนึ่ง แต่แล้วกระทรวงคมนาคมก็ได้
ลงทุนจัดตั้งบริษัทเดินอากาศไทยขึ้นเพื่อบริการประชาชนในการขนส่งทางอากาศทั่วประเทศ โดยใช้
เครื่องบินไอพ่นสองเครื่องยนต์ แบบแอฟโร 748 (avro 748) ต่อมาได้นาเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงขึ้น
เข้ามาใช้ เช่นเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737 และเครื่องบินสาหรับบริการผู้โดยสารตามเส้นทางย่อย ส่วน
การบิ น ระหว่ า งประเทศนั้ น ขณะนั้ น บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด มี เ ครื่ อ งบิ น ไอพ่ น 4 เครื่ อ งยนต์
ให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในทวีปเอเซี ย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ (มนัสชัย
เงินยวง, 2557)

2.2 การปฏิบัติงานและตาแหน่งงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ในธุรกิจบริการนั้น พนักงาน (Employee) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่งมอบงาน
บริการให้แก่ลูกค้า จนกระทั่งมีคากล่าวว่า ผู้ให้บริการคืองานบริการ (The Provider is Service)
ดังนั้นธุรกิจบริการจึงต้องให้ความสาคัญในการที่จะคัดเลือกคนมาร่วมในองค์กรเพื่อที่จะได้ส่งมอบงาน
บริการทีม่ ีคุณภาพตามที่ได้สัญญาไว้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งพนักงานที่เป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่ง
มอบงานบริการให้แก่ลูกค้า ในธุรกิจสายการบิน นั่นคือ พนักงานที่ให้บริการในระหว่างการเดินทาง
ของลูกค้า หรือเรียกว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Attendant) หรือลูกเรือ (Cabin
Crew) ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ นรั บ ผู้ โ ดยสารบนเครื่ อ งบิ น ตั้ ง แต่ ก ารบริ ก ารอาหาร เครื่ อ งดื่ ม ดู แ ลความ
สะดวกสบายบนเที่ยวบินและให้ความช่วยเหลือต่างๆตลอดจนให้ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของทั้งผู้โดยสารตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่บนเครื่องบิน (บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน), 2560)
2.2.1 การปฎิบัติหน้าที่
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดตารางการบินที่ได้รับใน
แต่ละเดือน โดยสภาพเวลาการทางานของพนักงานบริการบนเครื่องบินจะมีความไม่แน่นอนทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเวลาออกเดินทางของแต่ละเที่ยวบินที่พนักงานแต่ละคนได้รับ
คนทั่วไปมักเข้าใจบทบาทของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีแค่การอานวยความสะดวก
สบายแก่ผู้โดยสารเท่านั้น แต่งานหลักที่สาคัญคือ การดูแลความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
(Safety and Security) จัดการและควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ให้เป็นอันตรายและเดินทางถึง
จุดหมายอย่างปลอดภัย โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อการดูแลความ
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ปลอดภัย บนเครื่ องบิ น จากการศึ กษาคู่มื อพนัก งานต้อ นรั บ ของสายการบิน ในประเทศและต่ า ง
ประเทศมีความคล้ายคลึงกันดังนี้
หน้าที่ของพนักงานต้อนรับการดูแลความปลอดภัยต่อระยะเวลาการบิน โดยแบ่งออกเป็น 5
ระยะ ได้แก่ (วัลภา จันดาเบ้า & ชุติวดี สิทธาพร, 2561)
1. ขณะเตรียมการก่อนปฏิบัติการบิน (Pre-flight Check Stage) โดยพนักงานจะต้องขึ้น
เครื่องบินก่อนทาการบิน (Take Off) ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพื่อร่วมประชุมกับพนักงานที่
จะทาการบินด้วยกัน เพื่อทาความเข้าใจของการเดินทางแต่ละครั้งให้ตรงกัน เช่น การขนส่งวัตถุ
อันตราย หรือบุคคลอันตราย นอกจากนั้นต้องมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในเครื่องบิน
(Pre-flight Check and Security Check) ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ฉุกเฉินภายใต้ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ใ ช้ ก ากั บ และดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ภายในห้ อ งโดยสาร ( Emergency
Equipment) ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ เช่น ถังดับเพลิง ไฟฉาย โทรโข่ง หน้ากากผจญเพลิง ตัวถัง
ออกซิเจนพร้อมหน้ากากออกซิเจน อุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ (Emergency Locator
Transmitter) ตรวจพื้น ที่ภายในห้ องโดยสาร (Cabin Check) เช่น ห้องเก็บสัมภาระโดยสาร
(Stowage Room) ห้องน้า ที่นั่งโดยสาร ประตูทางออกเครื่องบิน ห้องพักผ่อนลูกเรือ และตามจุดอับ
สายตาอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภายในห้องโดยสารทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าภายในห้องโดยสารของ
เครื่องบินไม่มีสิ่งแปลกปลอมอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและเครื่องบิน
2. ขณะระหว่างนักบินนาเครื่องบินขึ้น (Take-off Stage) โดยพนักงานจะต้องมีการตรวจเช็ค
ให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดที่นั่งทุกคน ตรวจเช็คตามรายการที่ต้องตรวจสอบ (Sterile Cabin) เช่นการปิด
ที่เก็บสัมภาระห้องโดยสาร การตรวจบริเวณที่นั่งโดยสาร ตรวจการเปิดม่านหน้าต่าง ตรวจบริเวณ
ประตูเครื่องบินโดยรอบ ตรวจห้องน้า ตรวจบริเวณห้องครัวและการจัดเก็บอุปกรณ์มีคมทุ กชนิดไว้ใน
ที่ที่ปลอดภัย
3. การปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินขณะเครื่องบินบินรักษาระดับ (En route Stage ) ซึ่งระยะนี้
เป็นช่วงที่นักบินบินไต่ระดับสูงจนถึงระดับหนึ่งแล้ว โดยปกติพนักงานต้อนรับจะมีการเตรียมงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสาร และหลังจากบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานต้อนรับจะ
ทาการเดินตรวจตราในห้องโดยสาร (Cabin patrol) ในเวลาพักผ่อนของผู้โดยสารทุกๆครึ่งชั่วโมง
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และการเกิดไฟไหม้บนเครื่องบินจะเกิดช่วงนี้มากที่สุด โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแอบสูบบุหรี่บน
เครื่องบินของผู้โดยสาร
4. ขณะการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนนักบินนาเครื่องร่อนลง (Approaching Stage) พนักงาน
ต้อนรับจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนขั้นตอนขณะระหว่างนักบินนาเครื่องบินขึ้น
5. ช่วงนาอากาศยานลงจอด (Landing Stage) หลังจากผู้โดยสารออกจากเครื่องบินแล้ว
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ตรวจสอบภายในห้องโดยสารอีกครั้งว่า ผู้โดยสารทุกคนออกจาก
เครื่องแล้ว และมีสัมภาระ วัตถุต้องสงสั ยหรือสั มภาระแปลกปลอมตกค้างอยู่ภายในห้องโดยสาร
หรือไม่
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัย (Safety) แก่ผู้โดยสาร
บนเที่ยวบินซึ่งการดูแลในเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารถือเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญที่สุดซึ่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency) และหน้าที่รองในเรื่องการ
ให้ บริ การ

(Service) หรือการให้ ความสะดวกสบายแก่ผู้ โดยสารตลอดเที่ยวบินจนถึงจุดหมาย

ปลายทางในทุ ก ด้า น เช่ น ด้ านการบริโ ภคได้แ ก่ การให้ บริ การทางด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ ง
พนักงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบริการและความรู้เรื่ องอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
ด้านการอุปโภค ได้แก่การให้บริการอานวยความสะดวกในด้านนันทนาการต่าง ๆ ได้แก่ ภาพยนตร์
วีดิโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ของชาร่วย เป็นต้น การดูแลจัดเอกสารจาเป็นต้องใช้ในการเดินทางต่าง
ๆ ได้แก่ เอกสารทางศุลกากร เอกสารตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น การให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้แก่
การให้ความรู้ในการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางบินรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ รายการ
สนับสนุนการขายของบริษัท สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันและในทุกรายละเอียดที่พึงมีจากการถามของ
ผู้โดยสาร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือตั ดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้โดยสาร (บริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน), 2560)
จากหนังสือคู่มือการให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Service Manual) ที่จัดทาขึ้นโดย
บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินโดยสรุปได้ดังนี้ (น้าเพชร อยู่สกุล, 2553)
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1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องมารายงานตัวที่ศูนย์ปฎิบัติการบินของ
บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) (Thai Airways Operation Center) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อน
เวลาเครื่ องบิน ออกเดิน ทางตามที่กาหนดไว้ในตารางบินของตน และทาการศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ตนเองต้องรับผิดชอบ
2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องเข้าห้องประชุม (Briefing Room) เพื่อ
รับ ฟังคาสั่งในการทางานและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบจากผู้จัดการเที่ยวบิน (In-Flight
Manager) และหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Purser) และทาการชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยบนเครื่องบินในเรื่องของขั้นตอนการปฎิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทุกคนในเที่ยวบินนั้น ๆ จะต้องไปรอ ณ จุดรับส่ง
เพื่อขึ้นเครื่องบินพร้อมกัน โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องขึ้นเครื่องบินก่อนผู้โดยสาร
ประมาณ 45 นาทีส าหรับ เส้ น ทางบินภายในประเทศ และประมาณ 1ชั่ว โมงส าหรับเส้ นทางบิน
ระหว่างประเทศ และเมื่อขึ้นบนเครื่องบินแล้วจะต้องทาการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยตามรายการในแต่ละสถานีของตน เช่น เสื้ อชูชี พ ถังดับเพลิง ไฟฉาย เครื่องช่วยหายใจ
เครื่องปั้มหัวใจ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น และทาการรายงานให้หัวหน้าพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ อ งบิ น และนั ก บิ น ที่รั บ ผิ ด ชอบทราบก่อ นที่ จะจั ดเตรีย มสิ่ ง ของเพื่ อใช้ ในการให้ บ ริ การแก่
ผู้โดยสารในเที่ยวบินเป็นขั้นตอนต่อไป
4) เมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินและนั่งประจาที่เรียบร้อย พนักงานต้อนรับมีหน้าที่แจ้ง
และสาธิตให้ ผู้ โ ดยสารทราบถึงการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่าง
เที่ ย วบิ น นอกจากนี้ พ นั ก งานต้ อ นรั บ ยั ง มี ห น้ า ที่ ต รวจดู ค วามเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ของ
ผู้โดยสารก่อนเครื่องขึ้นและเครื่องลงจึงสามารถเข้านั่งประจาที่ของตัวเองได้
5) หน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับชาย (Steward) พนักงานต้อนรับชายมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบจานวนอาหารให้ตรงกับจานวนของผู้โดยสารในเที่ยวบิน มีหน้าที่
ตรวจสอบจานวนอาหารพิเศษให้ครบตรงกับจานวนผู้โดยสารและตรวจสอบเครื่องดื่มที่ต้องใช้บริการ
เมื่อเครื่องขึ้นพนักงานต้อนรับชายมีหน้าที่อุ่นอาหารและบรรจุอาหารและเตรียมอาหารพิเศษสาหรับ
ผู้โดยสารที่ได้ร้องขอต่อสายการบินก่อน 36 ชั่วโมงนับจากวันเดินทาง เช่น อาหารมุสลิม อาหาร
มังสวิรัติ อาหารฮินดู อาหารเด็ก เป็นต้น และทาการบริการอาหารพิเศษดังกล่าวนี้ ก่อนการบริการ
อาหารปกติ
6) หน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับหญิง (Air Hostess) พนักงานต้อนรับหญิง มี
หน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องน้า โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบกาจัดของเสียใน
ห้องน้าทุกห้องและถ้ามีปัญหาขัดข้องพนักงานต้อนรับหญิงมีหน้าที่แจ้งให้ช่างทาการแก้ไข มีหน้าที่ใน
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การตกแต่งความสวยงามของห้องน้าและจัดเตรียมให้มีสิ่ง อานวยความสะดวกต่างๆของผู้โดยสารใน
ห้ อ งน้ า นอกจากนี้ พนั ก งานต้ อ นรั บ หญิ ง ยั ง มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความเรี ย บร้ อ ยและจ านวนของ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ หูฟัง ถุงเท้า ผ้าห่ม ใบตรวจคนเข้าเมือง เปลเด็ก และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่นๆทีท่ างสายการบินมีไว้สาหรับบริการแก่ผู้โดยสาร
ในปัจจุบันรูปแบบของสายการบินต้นทุนต่าได้มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน โดย
สายการบินต้นทุนต่าจะแตกต่างจากสายการบินอื่นๆ กล่าวคือ ในขณะที่สายการบินทั่วไปมุ่งเน้นการ
ให้บริการที่หรูหรา สะดวกสบาย เรีกเก็บค่าโดยสารสูง แต่สายการบินต้นทุนต่าจะเน้นการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ ลดการบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกที่ไม่จาเป็นออกไป รวมทั้งเน้นการทาให้ต้นทุน
การบริการของสายการบินต่าที่สุด เพื่ อให้สามารถกาหนดอัตราค่าโดยสารต่ามากๆ ได้ จึ งเป็นปัจจัย
สาคัญที่กระตุ้น ให้ผู้ โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สายการบินต้นทุนต่าไม่เพี ยงแต่
ประสบความสาเร็จ แต่ยังสามารถดาเนินธุรกิจอยู่ได้แม้สภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทั้งนี้รูปแบบการบริการ
ของสายการบินต้นทุนต่าจะมีขอบเขตที่จากัดกว่าสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ กล่าวคือ
สายการบินต้นทุนต่าจะใช้กลยุทธ์การกาหนดราคาตั๋วเครื่องบินให้ต่าเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้าให้มา
ใช้การบริการอยางต่อเนื่อง การออกแบบที่นั่งบนเครื่องให้มีปริมาณมากที่สุด ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหาร
และเครื่องดึ่มบนเครื่องบิน ที่นั่งบนเครื่องบินมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมบนเครื่องบินน้อย ไม่มีห้อง
รับรองพิเศษ (VIP Room) การไม่มีตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสาร (Travel Agency) การใช้ Parking
Bay จอดแทนการใช้ Aerobridge ไม่มีการจองที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง โดยผู้โดยสารที่ขึ้นก่อนสามารถ
เลือกที่นั่งได้ก่อน การให้บริการผู้โดยสารในระดับเดียว (Single Class) ไม่มีการคืนเงินค่าตั๋วกรณี
ผู้โดยสารยกเลิกเที่ยวบินหรือขึ้นเครื่องไม่ทัน และไม่ให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จองไว้ การใช้
ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกล์แทนตั๋วกระดาษ การให้บริการด้วยเครื่องบินแบบเดียวกันทั้งหมด การเน้น
เส้นทางบินระยะสั้น การใช้สนามบินรอง (Secondary Airport) มีการคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับ
วัฒนธรรมขององค์กร (ต้นทุนต่า) นอกจากนั้นสายการบินต้นทุนต่าเป็นธุรกิจที่ทาทุกวิถีทางเพื่อลด
ต้นทุนการดาเนินการให้ต่าลงเท่าที่ จะทาได้ (Low Operating Cost) รายละเอียดของการปฏิบัติการ
ที่ค่อนข้างแตกต่างจากการดาเนินการของสายการบินปกติค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น การให้ค่าจ้าง
บุคลากรทั้งบุคลากรที่ให้บริการบินเครื่องบินและบุคลากรภาคพื้นดินค่อนข้างต่า การจ่ายค่าภาษี
สนามบินราคาถูกกว่าสายการบินปกติเนื่องจากใช้สนามบินรอง (Secondary Airport) การใช้ต้นทุน
ในการซ่อมแซมต้นทุนในการอบรมเกี่ยวกับการบินและต้นทุนในการอบรมลูกเรือต่ากว่าสายการบิน
ปกติ การไม่มีการให้บริการขนส่งสินค้า การไม่มีการให้บริการภายในสนามบินและห้องรับรองพิเศษ
(Vip Room) เพื่อลดต้นทุน การขายบัตรโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก การสารองน้ามันล่วงหน้า
เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลกอันเป็นการช่วยลด
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ต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการเพื่อลดต้นทุนการว่าจ้างพนักงานของ
สายการบินและค่าใช้จ่ายการดาเนินการ เช่น การใช้ระบบ Automation Check in, Online Check
in การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับซัพพายเออร์อันเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของบริษัทได้มากกว่าการสั่งซื้อในปริมาณที่น้อย เช่น การสั่งซื้อเครื่องบิน การสั่งซื้ อปริมาณ
น้ามัน การสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนามาใช้ในการผลิตเครื่องแบบของพนักงาน เป็นต้น การไม่มีสานักงาน
จาหน่ายบัตรโดยสารตามจุดต่างๆที่สาคัญเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของบริษัท การใช้จานวนพนักงานต้อนรับในอัตราที่ ต่าที่สุด (Minimum
Crew) ต่อหนึ่งเที่ยวบินเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง High Season ที่
จาเป็นต้องมีการบริหารกาลังคนให้พอดีกับความสามารถในการผลิตของสายการบิน และการใช้เวลา
ในการเลี้ยวกลับที่รวดเร็ว (Fast Turn Around Time) เพื่อการใช้เครื่องบินได้อย่างคุ้มค่า ยิ่ง
เครื่องบินอยู่บนอากาศได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการลดต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ได้
มากเท่านั้นอันเป็นเรื่องของ Asset Utilization โดยสายการบินจะมีเวลาของการบินขึ้น ให้รวดเร็ว
ที่สุด กลยุทธ์ต่างๆข้างต้นส่งผลต่อการปฎิบัติงานที่ค่อนข้างจากัดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของสายการบินต้นทุนต่า โดยหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสาย
การบินต้นทุนต่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเที่ยวบินเป็นหลัก สาหรับ
งานบริการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่าจะมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่สาคัญของเที่ยวบิน การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจาหน่ายของที่ระลึก การอานวยความ
สะดวกสบายเท่าที่จาเป็น เป็นต้น (รายการข้อมูลประจาปี บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน),
2560)
2.2.2 นโยบายของบริษัทสาหรับตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ตัวอย่างนโยบายของบริษัทสาหรับตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัทการบิน
ไทย จ ากัด มหาชน ได้ กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน), 2560)
1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งชายและหญิงมีสัญชาติไทย สถานภาพโสด
บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ กิริยามารยาทเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้
ง่าย มีความอดทน สามารถทางานเป็นทีม มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์และสามารถช่วย เหลือและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จากัดสาขาวิชาและผ่านการทดสอบข้อเขียน
ภาษาอังกฤษ (1) Test of English for International Communication (TOEIC) ได้คะแนน 600
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คะแนนขึ้นไป (2) Test of English as Foreign Language (TOEFL) ได้ 500 คะแนนขึ้นไป สาหรับ
Paper-based Test หรือ 173 คะแนนขึ้นไป สาหรับ Computerbased Test (3) ผ่านการสอบ
ข้อเขียน International English Language Testing System (IELTS) โดยได้คะแนน 5.5 คะแนน
ขึ้นไป (4) THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป ผลการทดสอบ
ข้อเขียนภาษา อังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับ จากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นสมัคร
2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงอายุไม่ เกิน 24 ปี โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า
160 ซม. น้าหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง และสามารถว่ ายน้าได้ในท่าฟรีสไตล์ อย่างต่อเนื่องใน
ระยะทาง 50 เมตร
3) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชายอายุไม่เกิน 24 ปี และผ่านหรือได้รับการยกเว้น
การเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร น้าหนักต้ องสัมพันธ์กับความสูงและสามารถ
ว่ายน้าได้ในท่าฟรีสไตล์อย่างต่อเนื่องในระยะทาง 100 เมตร
นอกจากนี้ ห ากมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศอื่ น นอกเหนื อ จาก
ภาษาอังกฤษด้วยได้แก่ ภาษาจีน (แมนดาริน) ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน และรัสเซีย
จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) และมีความเหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากล
ตัวอย่างนโยบายของบริษัทสาหรับตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทไทยแอร์
เอเชีย จากัด โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ (บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด, 2560)
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุระหว่าง 21 – 28 ปี
3) วุฒิปริญญาตรี
4) ความสูงขั้นต่า (เท้าเปล่า) : ผู้ชาย 170 เซนติเมตร, ผู้หญิง 162 เซนติเมตร
5) มีทักษะภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมทั้งด้านเขียนและพูด
6) หากมีความสามารถในภาษาที่ 3 (ญี่ปุ่น , เกาหลี) จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
7) มีคะแนน TOEIC อย่างน้อย 650 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8) มีสุขภาพและสายตาดี (อนุญาตให้สวมคอนแทกเลนส์ได้)
9) บุคลิกภาพดี
10) มีใจรักงานบริการ
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ตัวอย่างนโยบายของบริษัทสาหรับตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ (บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด, 2560)
1) เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย
2) อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ทาการรับสมัครในระบบ
3) ส่ ว นสู งเพศชายไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร และเพศหญิงไม่น้อยกว่า 158
เซนติเมตร น้าหนักและส่วนสูงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4) การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5) สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
6) คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป (ผลคะแนน Personal Test มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่สมัคร)
คะแนน TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป และไม่หมดอายุ
คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป และไม่หมดอายุ
7) สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ สามารถทางานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี และมีความซื่อสัตย์
9) สุ ข ภาพร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง ผ่ า นการตรวจจิ ต วิ ท ยาการบิ น ไม่ เ ป็ น
โรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
10) มีความสามารถว่ายน้าได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วย
11) เพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
2.2.3 สภาพการจ้างงาน
พนั กงานต้อนรั บ บนเครื่ องบินทุกคนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิ การศึกษาที่
กาหนดในการรับสมัคร และเมื่อผู้สมัครผ่านการรับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมการให้บริการเป็น
เวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ทั้งนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจเข้ารับการ
ฝึกในต่างประเทศหรือในประเทศแล้ วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน เมื่อพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับเงินเดือนและมีค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง (Flight
Perdium) ซึ่งโดยทั่วไปเบี้ยเลี้ยงนี้จะกาหนดตามระยะเวลาการปฏิบัติงานบนเที่ยวบิน ระยะเวลาการ
พักค้างแรมตามสถานีปลายทางต่างๆ ซึ่งคิดคานวณโดยพิจารณาจากค่าครองชีพของประเทศต่างๆที่
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้มีการพักค้างแรม ซึ่งหากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางบินของตนเองได้ในเที่ยวบินใด ๆ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากระหว่างการทางาน
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จนไม่สามารถปฎิบัติงานได้ การเจ็บป่วย พนักงานผู้นั้นก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่
ในเที่ยวบินดังกล่าว ซึ่งตามปกติในหนึ่งเดือนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะมีวันหยุดพักประมาณ
10-12 วัน นอกจากนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังได้รับสวัสดิการ และสิทธิพิเศษอื่นๆ และ
โบนัสในแต่ละปีหากทางบริษัทมีนโยบายจ่ายและผลประกอบการของบริษัทมีกาไร (บริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน), 2560)
2.2.4 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนเมื่อได้รับการคัดเลือก ผ่านการทดสอบว่ายน้า
และผ่านการตรวจร่างกายแล้ว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมทั้งในเรื่อง
ของความปลอดภัยในเที่ยวบินและการให้บริการผู้โดยสารในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่บริการผู้โดยสารในชั้ น
ประหยัด บริการผู้โดยสารในชั้นธุรกิจ จนถึงบริการผู้โดยสารในชั้นหนึ่ง โดยในแต่ละระดับ จะมีค่า
ตาแหน่งเพิ่มให้ และจะมีการเลื่ อนตาแหน่งให้สู งขึ้นในระดับครูผู้ ฝึกสอน (Instructor) ในระดับ
หัวหน้างาน (Purser) และในระดับผู้จัดการเที่ยวบิน (In-Flight Manager) ซึ่งถือว่าเป็นตาแหน่งที่
สูงสุดสาหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน), 2560)
นอกจากนั้ น บริ ษัทในธุร กิจอุตสาหกรรมการบินยังมีการจัดให้ มีการฝึกอบรมและพัฒ นา
ความรู้ความสามารถตลอดจนทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องทั้งในการอบรม
ภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝึกปฏิบัติจริ งผ่านหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย องค์ กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทั้ง สายการบินพันธมิตรชั้น นา โดยเป็น
การฝึกอบรมในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีปกติและฉุกเฉินเป็นหลัก รวมถึงงานด้าน
การบริการผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่ างๆตามรอบ 12 เดือน และรวมถึง
การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จะสามารถดูแลผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการบริการและการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการบนเครื่องบินและสามารถตอบสนองความต้องการตาม
ประเภทและกลุ่มผู้โดยสาร บริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรม (Cabin
Crew Instructor) เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ อ
กลับมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจาก
หลั กสู ตรภาคบั ง คับ ดัง กล่ า วแล้ ว ยัง มีก ารจั ดโครงการพั ฒ นาความก้า วหน้ าเติบ โตในสายอาชี พ
(Career Development Program) ตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลของพนักงาน
(Individual Development Plan-IDP) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับประสบการณ์ การเรี ยนรู้
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จริงในหน่วยงานผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีหมุนเปลี่ยนเรียนงานภายในองคก์ร (Job Rotation) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการทางานที่กว้างหรือสูงขึ้นได้อย่างสอดคล้อง
ตามแผนความก้ า วหน้ า เติ บ โตในสายอาชี พ ของพนั ก งาน โดยภายหลั ง จากจบการพั ฒ นาตาม
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น รายบุ ค คลในแต่ ล ะปี พนั ก งานจะได้ รั บ การประเมิ น การเรี ย นรู้ หรื อ
Feedback จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาคัญใน
การวางแผนการพัฒนารายบุคคลของตนต่อไป (บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน), 2559)

2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
2.3.1 ความหมายของอาชีพ
มีผู้ให้ความหมายของคาว่า อาชีพ (Career) ต่างๆดังนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2546) กล่าวว่า อาชีพ
เป็ นงานที่เกิดจากประสบการณ์ ที่ต่อเนื่องเป็นลาดับ จากงานหลายๆ อย่างโดยคนๆหนึ่งได้เข้าไป
เกี่ยวข้องและเคยทามาในช่วงเวลาของชีวิตการทางาน ส่วน ดนัย เทียนพุฒ (2537) กล่าวว่า อาชีพ
เป็นงานที่คนๆหนึ่งผ่านการมีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ซึ่งการทางานของแต่ละคนอาจเกิดจากการ
วางแผนหรือไม่ได้วางแผนการทางานแต่คนที่จะประสบความสาเร็จมักจะเป็นคนที่กาหนดเป้าหมาย
และมีการวางแผนไปยังเป้าหมายที่ตนเองตั้งเอาไว้แล้วดาเนินการเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในงานด้าน
ต่างๆจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ ทางด้าน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2542) กล่าวว่า อาชีพเป็นงานที่
บุคคลทาเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ ได้โดยใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถของตน ส่วนบริบทใน
ต่างประเทศมีผู้ให้ความหมายของคาว่า อาชีพ (Career) โดย Super (1997) ได้ให้ความหมายคาว่า
อาชีพ ว่าเป็นงานต่างๆที่บุคคลได้ทาในช่วงชีวิตการทางานและเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีการ
เคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาชีพ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาการของชีวิตมนุษย์
ทางด้าน De Cenzo และ Robbins ได้ให้คาจากัดความของอาชีพว่าเป็นลาดับขั้นของตาแหน่งงาน
ซึ่งบุคคลดารงอยู่ในแต่ละช่วงชีวิตของเขา (Cenzo & Robbins, 1996)
จากคานิยามและการให้ความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า อาชีพ หมายถึง บุคคลที่ปฎิบัติงานใด
งานหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งจนเกิดประสบการณ์ในการทางานและเกิดลาดับขั้นของตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
โดยบุคคลอาจปฏิบัติงานในสายอาชีพเดิมตั้งแต่เริ่มต้นไปตลอดจนกระทั่งเกษียณอายุ หรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสายอาชีพตามความเหมาะสมหรือความต้องการส่วนตัว
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2.3.2 การพัฒนาอาชีพ
Gutteridge and Hutcheson (1990) กล่าวว่า การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการประสานงานกันระหว่างกระบวนการวางแผนอาชีพบุคคล (Career
Planning) และกระบวนการจั ดการอาชีพขององค์การ (Career Management) ซึ่งจะส่งผลให้
พนักงานเข้าใจตนเองยิ่งขึ้นรวมถึงโอกาสก้าวหน้าในอาชีพในองค์กร ขณะที่ Dessler (1997) กล่าวถึง
การพั ฒ นาอาชี พ ว่ า เป็ น ความก้ า วหน้ า หรื อ ความเติ บ โตของพนั ก งานตามการเคลื่ อ นไหวของ
ความสาเร็จในอาชีพตามช่วงเวลาที่ผ่านไป การพัฒนาความสาเร็จในอาชีพเป็นผลมาจากกิจกรรมที่
สาคัญ 2 อย่างคือ การวางแผนในอาชีพ (Career Planning) และการบริหารงานอาชีพ (Career
Management)
จากคานิยามและการให้ความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาสายอาชีพ เป็นกิจกรรมใน
การเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้าในงานตามสายอาชีพที่องค์กรได้วางไว้เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของพนักงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.3.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ
1) การพัฒนาอาชีพเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจากประสบการณ์ของ W.G.
Bennis (1989) ที่กล่าวในหนังสือ “On Becoming A Leader” ว่า ประสบการณ์ที่หลากหลายมี
ส่วนสาคัญต่อการพัฒนาผู้นาหรือผู้บริหารขององค์กร เนื่องจากประสบการณ์ของบุคคลจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ ทักษะและความเข้าใจในธรรมชาติของงานและสภาพ แวดล้อมโดยประสบการณ์ในอดีต
จะทาให้ทั้งบุคคลและองค์กรสามารถรองรับต่อปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดจนสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างมากในสถานการณ์ที่การพลวัตรของธุรกิจเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว
2) การพัฒนาอาชีพเป็นการสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ ศักยภาพและความ
ตั้งใจ ระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งการตอบแทนความดีความชอบซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
เกิดแนวปฏิบัติหรือวัฒนธรรมที่สอด คล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร
3) การพัฒนาอาชีพเป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาอาชีพถือ
ได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาบุคลากรขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากรในองค์กร
ได้ วิธี ห นึ่ ง ที่นิ ย มท าส าหรั บ การแก้ปั ญหาการลาออกของบุ คลากรคือ การจัด ให้ มีเส้ นทางความ
ก้า วหน้ า ในสายอาชี พ (Career Path) ให้ แก่ บุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น แรงจูง ใจและให้ พ นั ก งานเห็ น
ความก้าวหน้ าในอาชีพ รู้ สึ กว่าตนเองมีคุณค่าและได้รั บการยอมรับจากองค์กร (Schwarzwald,
Koslowsky, & Shalit, 1992)
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2.3.4 ขั้นตอนของการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพสามารถแบ่งความก้าวหน้าในงานอาชีพของคนทางานได้เป็น 4 ระยะ ตาม
วัยวุฒิและประสบการณ์ที่สูงขึ้น (Super, 1997); (Erikson, 1963); (Gould, 1978); (Levinson,
1978); (Schein, 1978); (Baird & Kram, 1983); (Slocum & Cron, 1984)
1) ระยะแรก (Establishment stage) เป็นระยะแรกในการเริ่มต้นเข้าสู่งานอาชีพ
โดยปกติจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 21-26 ปี ในช่วงนี้แต่ละคนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในความสามารถ
และศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการทางานของคนในวัย ช่วงนี้ยังคงต้องมีการพึ่งพนักงานที่ปฎิบัติงาน
มาก่อนหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า ในการช่วยเหลือและให้คาแนะนาใน
การสอนงาน ซึ่งคนในวัยช่วงนี้จะอยู่ในวัยของการสารวจแสวงหาหนทางสาหรับงานในอนาคตของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันก็จะค่อยๆเรียนรู้และทาความเข้าใจในศักยภาพของตนเองว่ามีความถนัดใน
ด้านใด
2) ระยะที่ 2 (Advancement stage) โดยปกติจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 26-40 ปี
เป็นช่วงการค้นหาความก้าวหน้าในงานอาชีพของตนเอง แต่ละคนในช่วงวัยนี้เริ่มจะมีความเป็นตัวของ
ตั ว เองมากขึ้ น เริ่ ม ท างานได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระโดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง พนั ก งานที่ ป ฎิ บั ติ ง านมาก่ อ นหรื อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานมากกว่ า คนในวั ย นี้ จ ะมุ่ ง มั่ น ท างานเพื่ อ แสวงหา
ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานของตนเองและจะพยายามเรี ย นรู้ ใ ห้ ส ามารถท างานได้ ด้ ว ย
ความสามารถของตนเองโดยพยายามสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานเพื่อความสาเร็จของงานอาชีพใน
ระยะยาว
3) ระยะที่ 3 (Maintenance stage) โดยปกติจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 40-60 ปี
เป็นช่วงอายุของการบารุงรักษาและทบทวนงานอาชีพของตนเอง ทั้งนี้เพราะในช่วงวัยนี้ คนจานวน
หนึ่งอาจประสบความสาเร็จมีความก้าวหน้าในงานอาชีพของตนเอง ในขณะที่มีคนจานวนไม่น้อยที่
อาจไม่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน สาหรับกลุ่มคนที่ประสบความสาเร็จจะพยายามทาตัวให้มี
ประโยชน์ต่อองค์กร โดยให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีประสบการณ์ที่น้อยกว่าสาหรับ การแก้ไขและ
พัฒนาการทางานต่างๆนอกจากนั้นยังมุ่งมั่นสู่ความก้าวหน้าในงานอาชีพของเขาต่อไป ในขณะที่กลุ่ม
คนที่ไม่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานจะเริ่มประเมินทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตการทางานของ
ตนเอง แสวงหาทางเลือกงานอาชีพใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตการทางานของตนเองหรืออาจเลือก
เกษียณอายุจากการทางานของตนเองเร็วกว่ากาหนด
4) ระยะสุดท้าย (Withdrawal stage) โดยปกติจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 60 ปีขึ้น
ไป คนในวัยนี้เป็นวัยเกษียณอายุ เป็นช่วงวัยที่คนหยุดชีวิตการทางานของตนเองเพื่อพักผ่อนหลังจาก
ทุ่มเทชีวิตให้กับการทางานมาเป็นเวลานาน คนในกลุ่มนี้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่ตนเอง
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สั่งสมมาตลอดชีวิตการทางานให้กับคนรุ่นหลัง สาหรับคนที่ประสบความสาเร็จมาตลอดระยะเวลา
ยาวนานในงานอาชีพของตนมักจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจโดยทิ้งความสาเร็จของตนเองเป็นอนุสรณ์ให้
ผู้คนระลึกถึง
2.3.5 การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้
พนั ก งานเห็ น ว่ า ตนเองสามารถมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในสายงานอาชี พ ได้ อ ย่ า งไรบ้ า ง แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้เสมอไป แต่เป็นลักษณะของการแสดงให้พนักงาน
เห็นถึงเส้นทางเจริญเติบโตของตาแหน่งงานภายในองค์กร ทั้งรูปแบบของเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพโดยทั่วไป (Normal Track) และเส้นทางเดินในสายอาชีพเฉพาะ (Fast Track) ที่องค์กร
จัดการพิเศษให้สอดคล้องกับ พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่ น นอกจากนั้นยังช่วยจูงใจให้พนักงาน
รู้สึกว่าตนเองเห็นอนาคตในการทางาน เห็นโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งงาน หากหัวหน้าตาม
สายงานไม่ต้องการสูญเสียลูกน้องของตนเองไปก็จาเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะร่วมมือกับ ฝ่ายบริหารในการ
กาหนดผั งความก้าวหน้ าในสายอาชีพของต าแหน่ง งานที่ต นดูแ ลรั บผิ ด ชอบ ซึ่งประเภทของ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ (ธงชัย สันติวงษ์, 2546)
1) พวกที่มีความสามารถในทางการบริหาร (Managerial Competence) เป้า
หมายของอาชีพเบื้องต้นของกลุ่มนี้ก็คือจะพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถในทางการบริหาร เช่น
ความสามารถในการเข้ า กั บ คน ตลอดจนความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการฝึ ก ให้ มี
ความสามารถในการเข้ากับคน ตลอดจนความ สามารถในการคิดวิเคราะห์และฝึกให้มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ ตาแหน่งต่างๆของบุคคลเหล่านี้ที่ดารงอยู่หรือที่พยายามจะได้ก็คือ การเป็นผู้นาทางด้านการ
บริหารแผนงานของหน่วยงานหรือการเป็นผู้อานวยการด้านบริหารทั่วไปหรือเป็นประธานบริษัท
2) กลุ่มที่มีความสามารถทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ (Technical
/Functional Competence) เช่น การเป็นพนักงานผลิตและมุ่งต่อไปที่จะเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
หรือผู้จัดการฝ่าย
3) กลุ่มที่คานึงถึงความมั่นคง (Security) บุคคลเหล่านี้จะเสาะแสวงหาความมั่นคง
หรือการทางานอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งต่อไปในระยะยาว ซึ่งตาแหน่งที่หวังของกลุ่ มนี้มักจะมีความ
แตกต่างกันออกไปเป็นแบบต่างๆกัน
4) กลุ่มที่มีความคิดริเริ่ม (Creativity) สาหรับผู้บริหารกลุ่มนี้จะเห็นได้ชัดว่าได้มีการ
พัฒนาแรงจูง ใจขึ้นมาอย่างมาก และค่อนข้างเป็นแรงจูงใจที่มีแรงผลักดันสูง ที่จะมุ่งพยายามคิดค้น

23
สิ่งใหม่ออกมาให้ได้ และมีความตั้งใจที่จะออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง
และหาหนทางที่จะค้น คว้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือดาเนินธุรกิจใหม่ๆให้ปรากฏ
5) กลุ่มซึ่งต้องการเป็นอิสระ (Autonomy/Independence) บุคคลเหล่านี้จะไม่
ค่อยมีการปรับตัวได้ดี มากนักในการทางานในองค์กรหรือเบื่อปัญหาวุ่นวาย เส้นสายตลอดจนเกม
การเมืองในองค์กร และมักมุ่งหวังที่หลักการและลาออกมาประกอบอาชีพอิสระ
2.3.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1) ทฤษฎีของ Tiedeman and O’Hara (1963) โดยทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพเป็น กระบวนการที่บุคคลใช้การทางานเป็ นวิธีการแสดงออกทางบุคลิ กภาพ
เพื่อให้เป็นที่ยอบรับในทางสังคม ซึ่งมีขั้นตอนแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เรียกว่าระยะการ
คาดการณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นการสารวจเพื่อค้นหาทางเลือก (2) ขั้นการ
คัดเลือกที่เป็นไปได้ (3) ขั้นการจัดอันดับทางเลือก และ (4) ขั้นของการเลือกอาชีพ ระยะที่ 2 เรียกว่า
ระยะปฏิบัติการปรับตัว โดยในระยะนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นการปรับตัวเข้ากับ
กลุ่มอาชีพ (2) ขั้นการปรับตัวเข้ากับเป้าหมายของกลุ่ม และ (3) ขั้นการปรับสมดุลเพื่อสร้างความ
มั่นคงในอาชีพ (อุไรวรรณ จันทร์สกุลถาวร, 2540)
2) ทฤษฎีความต้องการของ Hoppock (1976) ได้ให้แนวคิดของความก้าวหน้าใน
สายอาชีพว่า คนจะเลือกอาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการสูงสุดของตนเอง แต่โดยที่ความต้องการนี้
บางคนสามารถระบุได้ชัดเจน แต่บางคนก็ไม่แน่ใจ จึงมักเลือกอาชีพที่ตนคิดว่าพึงพอใจ การเลือก
อาชีพจึงเริ่มจากจุดที่บุคคลตระหนักว่าอาชีพใดจะสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ ข้อมูลที่สาคัญสาหรับการเลือกอาชีพ คือ ความต้องการส่วนตัว ของบุคคลผู้ดารง
อาชีพ และลักษณะของอาชีพนั้ น ตลอดจนความรู้ความสามารถในอาชีพ แต่สิ่ งที่พึงตระหนักคือ
ความเปลี่ยนแปลงสายอาชีพอาจเกิดขึ้นได้เสมอ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นนามาซึ่ง ความก้าวหน้าและ
การตอบสนองความต้องการได้มากกว่าเดิม (อุไรวรรณ จันทร์สกุลถาวร, 2540)
3) ทฤษฎีพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ Super (1997) ทฤษฎีนี้ได้นาความรู้
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) และแนวคิดเชิงมโนทัศน์ต่อตนเอง (Self
Concept Theory) มาใช้พิจารณาร่วมกัน Super ให้ความคิดเห็นว่าคนจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
รูปแบบใด มีผลมาจากความคิดที่มีต่อตนเองเป็นอย่างไร โดยจะเลือกอาชีพที่ตรงกับความเชื่อมั่นใน
ภาพที่มอง ตนเอง และความสามารถของตนเองที่ประเมินไว้ ช่วงของชีวิตก็มีผลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพที่แตกต่าง ฉะนั้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนมีความสามารถแตกต่างกันตามความสามารถ
ความสนใจและบุคลิ กภาพจึ งทาให้ ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพแต่ล ะอาชีพแตกต่างกัน
ออกไป นอกจากนี้ Super ยังได้แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาอาชีพไว้ 4 ระยะ ดังนี้ (อุไรวรรณ จันทร์
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สกุลถาวร, 2540) (1) ระยะเจริญเติบโต (Growth Stage) ซึ่งเป็นรากฐานของการเข้าสู่อาชีพ ช่วง
อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 14 ปี เป็นช่วงที่สะสมความคิดต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการสร้างจินตนาการหรือ
ภาพที่มีต่อตนเอง (2) ระยะการสารวจและค้นหา (Exploratory Stage) อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 14-24
ปี ซึ่งยังคงมองหาอาชีพในลักษณะเพ้อฝัน แต่เมื่อเผชิญกับความเป็นบุคคลนั้นจะปฎิเสธอาชีพที่ไม่มี
ความเป็นไปได้ออกไป (3) ระยะการคงตัวของอาชีพ (Establishment Stage) อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่
24 ปี ถึง 44 ปี เป็นช่วงที่เริ่มเข้าไปมีประสบการณ์ในชีวิตการทางาน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนไปสู่
อาชีพอื่นหากพบว่าอาชีพที่ทาอยู่นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ไว้ (4) ระยะเสื่อมถอย (Decline Stage)
เป็นช่วงเกษียณหรือช่วงอายุ 60 ปี ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการทางาน บุคคลในวัยนี้มักจะทางานไป
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
2.3.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Jaskolka, Beyer, & Trice (1985) ได้เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ว่าเป็น ปัจ จัยในเรื่องของสถานะความมั่นคงและปัจจัยในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเดือนที่
เพิ่มขึ้น ทางด้าน Gattiker and Larwood. (1988) เสนอว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพว่าเป็นเรื่องความ สาเร็จตามสายการบังคับบัญชา การบรรลุความสาเร็จใน
วิชาชีพ การบรรลุความสาเร็จส่วนบุคคล การปรับเพิ่มเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์กับองค์กร
ส่วน Greenhaus, Parasuraman, and Wormley (1990) คิดว่า ความพึงพอใจในอาชีพเป็นปัจจัย
เดียวที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ต่อมา Chusmir and Parker (1992) มี
ความเห็นคล้ายคลึงกับ Gattiker & Larwood ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ คือ การบรรลุความสาเร็จในวิชาชีพ การบรรลุความสาเร็จส่วนบุคคลและสถานะความมั่นคง
Aryee, Chay, and Tan (1994) มองเรื่อง ความสาเร็จตามสายการบังคับบัญชา การปรับเพิ่ม
เงินเดือนที่สูงขึ้น และความพึงพอใจในอาชีพ เป็นปัจจัย ที่ส่ งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ Judge, Cable, Boudreau, and Bretz (1995) มีความเห็นว่า การประเมินผลเลื่อนตาแหน่ง
งานที่สูงขึ้น การปรับเพิ่มเงินเดือนที่สูงขึ้น ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในอาชีพเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Forbes & Piercy, 1991); (Melamed, 1995);
(Miner, 1992)และ (Turban & Dougherty, 1994) มีความเห็นตรงกันว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นเรื่องของการเลื่อนตาแหน่งงานและการปรับเพิ่มเงินเดือนที่
สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีนักวิจัยอีกหลายคนที่เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เช่น Childs and Klimoski (1986) เสนอปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชี พ ได้ แ ก่ การประเมิ น การท างานจากเพื่ อ น ประสิ ท ธิ ผ ลของงานสู ง ขึ้ น จ านวน
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ผู้ใต้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในชีวิตเมื่อเทียบกับเพื่อนและความมีเกียรติและการยอมรับในอาชีพ
Pfeffer (1977) มองในเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนที่สูงขึ้นเท่านั้นและ Cox and Harquail (1991)
มองในเรื่องความพึงพอใจในงานเท่านั้น
นอกจากนั้น ในบริบทของประเทศไทย มีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้ นฤมล นิราทร (2534) กล่าวว่า การประเมินตนเอง การ
ตั้งเป้าหมายหรือการให้ความหมายต่องานและความสาเร็จต่ออาชีพ การวางแผนที่จะนาไปสู่จุดหมาย
ในอาชีพของตนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทางด้าน ณัฏฐพันธ์ เข
จรนันท์ (2542) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีดังต่อไปนี้ การหมุนเวียน
งาน การให้คาปรึกษาในเรื่องอาชีพ การให้ข้อมูลจริงของงาน การจัดทาแบบจาลองและแนวทาง
อาชีพ การมอบหมายงานที่ท้าทาย การให้ข้อมูลย้อนกลับกับบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอาชีพ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางด้าน ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2545) กล่าวว่า การ
เรียนรู้จากเอกสารตารา คู่มือปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ขณะที่ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเรียนรู้จากเอกสารตารา คู่มือ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาด
ในงานและการเรียนรู้ในขณะทางาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความ ก้าวหน้าในสายอาชีพ
ทางด้าน ธงชัย สันติวงษ์ (2546) กล่าวว่าการประเมินตนเอง การตั้งเป้าหมายหรือการให้ความหมาย
ต่องานและความสาเร็ จต่ออาชีพ การวางแผนที่จะนาไปสู่ จุดหมายในอาชีพของตนและการเสาะ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนั้น
ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ (2558) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีปัจจัย
ทางด้านการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ การประเมินผลเลื่อน
ตาแหน่งงานที่สูงขึ้นและการปรับเพิ่มเงินเดือนที่สูงขึ้น ซึ่งรายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นไปตามตารางที่ 2.1 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1 : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สรุป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Pfeffer (1977)
Jaskolka, Beyer & Trice (1985)
Childs & Klimoski (1986)
Gattiker & Larwood (1986)
Green Haus, Parasuraman & Wormley (1990)
Cox & Harquail (1991)
Forbes & Piercy (1991)
Chusmir & Parker (1992)
Miner (1992)
Aryee, Chay & Tan (1994)
Turban & Dougherty (1994)
Judge et al (1995)
Melamed (1995)
Boundreau, Boswell & Judge (1999)
Priti Ramjee (2017)
นฤมล นิราทร (2534)
ณัฏฐพันธ์ เขจรพันธ์ (2542)
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2545)
ธงชัย สันติวงษ์ (2546)
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550)
ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ (2558)

การประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

การประเมินเพื่อการปรับ การสนับสนุนให้มีการ
เงินเดือนให้สูงขึ้น
เรียนรู้

การเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถ

การวางแผนและให้คา
ปรึกษาเรื่องอาชีพ
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จากปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป เป็ น 5
กิจกรรมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น หมายถึง การประเมินเพื่อให้ได้เลื่อน
เพื่อตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่บุคคลจะได้รับตาแหน่งงาน
ที่สูงขึ้นมาจากการที่พนักงานมี การตั้งเป้าหมายต่องานและความสาเร็จต่ออาชีพ มีการวางแผนที่จะ
นาไปสู่เป้าหมายในอาชีพของตน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายในอาชีพได้นั้นบุคคลนั้นต้องมี ความพึง
พอใจในงานและอาชีพของตนซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของงานสูงขึ้นจนกระทั่งบรรลุความสาเร็จ
ส่วนบุคคล บรรลุความสาเร็จตามสายการบังคับบัญชาและบรรลุความสาเร็จวิชาชีพในที่สุด
2) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น หมายถึง การประเมินเพื่อการได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่ สูงขึ้น ซึ่งทาให้บุคลลนั้นมี ความก้าวหน้าในชีวิต ได้รับเกียรติและการยอมรับใน
อาชีพ ตลอดจนการมีสถานะทีม่ ั่นคงในชีวิต
3) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าทั้ง
ทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งด้านจิตใจ ทัศนคติ และอุปนิสัยในการ
ทางานผ่านการเสาะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากเอกสารตารา/
คู่มือปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในขณะทางาน การเรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้จากปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดในงานและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตลอดจนการลาเพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้
4) การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ ใช้
ความ สามารถในการทางานทั้งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานที่นอกเหนือความรับผิดชอบผ่าน
การมอบหมายงานที่ท้าทาย การหมุนเวียนงาน และการฝึกงาน เป็นต้น
5) การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ หมายถึง การที่องค์กรมีการสนับสนุน
ความ ก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรโดยการจัดทาแบบจาลองและแนวทางอาชีพให้กับบุคลากร
การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ กั บ บุ ค ลากร การให้ ข้ อ มู ล จริ ง ของงาน การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ รั บ
คาปรึกษาในเรื่องอาชีพรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพ

2.4 แนวคิดเกี่ยวข้องกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
2.4.1 ความหมายของความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อองค์กร
Kahn (1990) ได้ให้คาจากัดความของความทุ่มเทต่อองค์กรว่า เป็นความรู้สึกของพนักงานที่
รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกขององค์กรพร้อมทั้งปฏิบัติงานตามบทบาทที่ตนได้รับและพนักงานผู้ นั้นจะ
แสดงความรู้สึกออกมาในรูปแบบของการรับรู้ (Cognitive) อารมณ์ (Emotional) และพฤติกรรม
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(Behavior) ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน Rothbard (2001) กล่าวว่า ความทุ่มเท
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในใจของพนักงานและจะส่ งผลไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ ความตั้งใจที่
จะทาและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Hewitt Associates (2004) กล่าวว่า พนักงานที่มี
ความผูกพันทุ่มเทจะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กรและเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กร
เพื่อให้องค์กรเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้องค์กรสามารถอยู่
รอดได้ Robinson D, Perryman S, and Hayday S. (2004) ได้กล่าวถึงความผูกพันทุ่มของ
พนักงานมีลักษณะเป็นทัศนคติทางบวกของพนักงานที่มีต่อองค์กรและค่านิยมขององค์กร Wellins
and Concelman (2005) กล่าวถึง ความผูกพันทุ่มเทว่าเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้องกันระหว่างพันธะ
สั ญญา (Commitment) ผลิ ตภาพ (Productivity) ความรู้สึ กถึงความเป็ นเจ้าของ (Ownership)
และความจงรักภักดี (Loyalty) ขณะที่ Vance (2006) กล่าวถึง ความผูกพันทุ่มเทของพนักงานเป็น
การที่พนักงานมีความพอใจในงานของตน และมีความภูมิใจในตัวผู้จ้างงานโดยทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตที่ว่า พนักงานผู้นั้นจะต้องมีความรู้สึกมีความสุขและมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก
ทั้งตัวผู้จ้างงานรับรู้ถึงคุณค่าของงานที่พนักงานผู้นั้นได้ส่งมอบให้ กล่าวโดยสรุป ความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กร หมายถึง ความรู้สึกภายในใจของพนักงานที่มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะปฎิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายโดยรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความภาคภูมิใจในตัวองค์กร
2.4.2 องค์ประกอบความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
Kahn (1990) อธิบายถึงองค์ประกอบของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์กรไว้
3 เรื่ อง ได้แก่ 1) การรับ รู้ (Cognitive) คือ ความเชื่อของพนักงานที่มีต่อองค์ กร หั วหน้างานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน 2) อารมณ์ (Emotional) คือ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร
หั ว หน้ างานและสภาพแวดล้ อมในการทางาน 3) พฤติกรรม (Behavior) คือ ความอุต สาหะของ
พนักงานและความพยายามของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นการกระทาที่มีผลมาจากทัศนคติ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นพฤติกรรมของพนักงานที่เ กิดความผูกพันทุ่มเทต่อองคก์รแล้ว ส่วน Hewitt Associates
(2004) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดยแบ่งพฤติกรรม
ของพนั กงานที่ มีความผู กพัน ทุ่ มเทต่อ องคก์ร ไว้ 3 พฤติกรรม ได้แ ก่ 1) การพูด (Say) คือ การที่
พนักงานพูดถึงองค์กรในทางบวกแก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้าขององค์กร 2) การดารงอยู่ (Stay) คือ
การที่พนักงานมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร และ 3) การที่พนักงานใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ
ขณะที่ Macey and Schneider (2008) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความผูกพันทุ่มเทของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วน
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บุคคล (Trait) เป็นความผูกพันทุ่มเทที่เกิดจากคุณลักษณะของพนักงานที่มีความรู้สึกทางบวกต่อชีวิต
และการทางาน เช่น พนักงานรู้จักและสานึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2) องค์ประกอบด้านสภาวะ
ทางอารมณ์ (State) เป็นความผูกพันทุ่มเทที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของพนักงาน เช่น พนักงานมี
ความรู้ สึ ก พอใจ มี ค วามรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มและมีค วามรู้ สึ กถึ ง การมี พั นธะสั ญ ญาต่อ องคก์ ร และ 3)
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) เป็นความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรโดยการที่พนักงานจะแสดง
พฤติกรรมออกมา เช่น การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร การปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย เป็นต้น กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของความทุ่มเทมีใจ ประกอบไปด้ว ยคุณลักษณะ
ภายใน อันได้แก่ ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร และ
คุณลักษณะภายนอก อันได้แก่ ความพยายาม การดารงอยู่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ที่มีตอ่ องค์กร
2.4.3 ตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
Harter JK, Schmidt FL, and TL. (2002) กล่าวถึง ผลการปฎิบัติงานขององค์กรและมูลค่า
ของผู้ถือหุ้นจะเป็นตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ขณะที่ Harter, Schmidt, and
Keyes (2002) และ Echols (2005) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า ผลการปฎิบัติงานขององค์กร/มูลค่า
ของผู้ถือหุ้นและการที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัดของ
ความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ทางด้าน Saks (2006) และ K.ArunKumar and
R.Renugadevi (2013) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและความมุ่งมั่นต่อองค์กร เป็นตัวชี้วัดของความทุ่มเทมีใจ
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร Shuck Michael B. (2010) และ Shuck, Reio Jr, and Rocco (2011)
มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ความตั้ ง ใจที่ จ ะลาออกจากองค์ ก รและความอุ ต สาหะเพื่ อ องค์ ก ร
(Discretionary Effort) เป็นตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร Wang (2011) มี
ความเห็นว่า ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นตัวชี้วัด
ของความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Cotton, 2012); (William H. Macey, Benjamin
Schneider, Karen M. Barbera, & Young, 2012) และ (Omar, 2015) กล่าวถึง ตัวชี้วัดความ
ทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการปฎิบัติง านขององค์กร/มูลค่าของผู้ถือ
หุ้น เพิ่มสู งขึ้น ทางด้าน (Kgomo, 2010); (K.ArunKumar & R.Renugadevi, 2013);
(Sohrabizadeh S & N., 2014); (Supaporn Prasongthan & Chokechai Suvetwatanakul,
2014) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เป็นตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
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ทางด้าน Gupta, Neha, Sharma, and Vandana (2015) กล่าวว่า ผลการปฎิบัติงานขององค์กร
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร การพูดถึงองค์กรในทางที่ดี/การแก้ต่าง อัตราการขาดงานของ
พนั กงาน รวมทั้ง สุ ขภาพและสมรรถนะของพนักงานและการที่ ลู กค้ามีความพึงพอใจและมีความ
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ล้วนเป็นตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร Smita Barik and
Kochar (2017) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน ผลการปฎิบัติงานขององค์กรและความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร Chhetri (2017) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ธนวัฒน์ เพชร
พันธ์ (2558) ได้กล่าวว่า ความรู้สึกว่าตนเองสาคัญ ความรู้สึกว่าองค์กรสามารถพึ่งพิงได้ ความรู้สึกมี
ส่วนร่วมในความสาเร็จและความรู้สึกได้รับการตอบสนองความต้องการ เป็นตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจ
ของพนั กงานที่ มีต่อ องค์ก ร ซึ่ ง ปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกั บตัว ชี้วั ดความทุ่ม เทมี ใจต่อ องค์ กรเป็น ไปตาม
รายละเอียดตามตารางที่ 2.2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
สรุป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
Harter, Schmidt, & Keyes (2002)
Harter JK, Schmidt FL, & TL. (2002)
W.B. Schaufeli, & A.B. Bakker (2004)
M.E. Echols (2005)
Alan M. Saks (2006)
Bakker and Demerouti (2008)
Bruce Louis Rich (2010)
Shuck Michael B (2010)
Kgomo, Frans L. (2010)
Yiran Wang (2011)
Shuck, Reio and Rocco (2011)
Wang (2011)
Cotton (2012)

ความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น

ความตั้งใจที่จะลาออก
จากองค์กรต่า


พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ ีขององค์กร

อัตราการขาดงานของ
พนักงานต่า

ผลการปฎิบัติงานของ
องค์กรเพิ่มสูงขึ้น
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
สรุป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
William, Benjamin, Karen and Scott (2012)
Adnan Rasheed and Sanam Khan (2013)
ArunKumar and R. Renugadevi (2013)
Sohrabizadeh S, Sayfouri N. (2014)
Supaporn & Chokechai (2014)
Gupta, Neha, Sharma, & Vandana, (2015)
Alaa Amin Hassan Omar (2015)
Ahmad A. Al-Tit (2015)
Smita Barik & Kochar (2017)
Chhetri (2017)
ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ (2558)

ความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น










ความตั้งใจที่จะลาออก
จากองค์กรต่า






พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร









อัตราการขาดงานของ
พนักงานต่า

ผลการปฎิบัติงานของ
องค์กรเพิ่มสูงขึ้น
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จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 5 ตัวชี้วัดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น หมายถึง การที่พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นจากการทางานและพนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆที่ตัวเองพึงประสงค์ ซึ่ง
เป็นความปรารถนาของพนักงานที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองในเรื่องของการกาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานและการได้รับผลตอบแทนจากองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
2) ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า หมายถึง การที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กร
สามารถพึ่งพิงได้ รวมทั้งการที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กรช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พนักงานกาลังเผชิญอยู่
ทาให้พนักงานมีความมั่นใจต่อตัวองค์กรและต้องการที่จะดารงอยู่ในองค์กรต่อไป
3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง การที่พนักงานพูดถึงองค์กร
ในทางที่ดี การแก้ต่างให้กับองค์กรหากมีใครมาพูดในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือทางลบ
รวมทั้งการที่พนักงานลดพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานหรือยอมรับในเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆที่
ออกมาบังคับใช้ ตลอดจนการที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองสาคัญ ในแง่ที่องค์กรรับฟังความเห็นพนักงาน
ก่อนเปลี่ยน แปลงกฎ ระเบียบ หรือนโยบายต่างๆ โดยให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับโดยเท่า
เทียมกัน และรู้สึกมีส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์กรในเรื่องที่ให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วม กาหนด
นโยบาย เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในการทางานต่างๆ
4) อัตราการขาดงานของพนักงานต่า หมายถึง การที่พนักงานแสดงออกถึงการมี
ความอุตสาหะในการทางานสูงขึ้น (Discretionary Effort) และจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ต่อองค์กรและการมีสมรรถนะในการทางานของพนักงานสูงขึ้น
5) ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น หมายถึง การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและ
มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกาไรและประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ทาให้ผล
การประกอบการขององค์กรสูงขึ้นตลอดจนมูลค่าของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเส้นทางอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
สุวิมล พิมลศิริ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับชั้นตามตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทางานกับบริษัทแห่งนี้และ
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อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ของบริษัทแห่งนี้ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ของพนั ก งานในด้ า นการเลื่ อ นต าแหน่ ง งาน ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัส ดิการ ด้านการพัฒ นาพนักงาน ด้านการพัฒ นาสายอาชีพของพนักงานและ
ด้านนโยบายบริษัทในการพัฒนาพนักงาน มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงาน
บริษัทแห่งนี้ ทางด้าน วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2558) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทนและด้านกระบวนการมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ในขณะที่ ความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค ด้านความสามารถในการจัดการกับผลกระทบ ด้านการควบคุมสถานการณ์หรืออุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และแรงจู งใจในการพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านการกาหนดเป้าหมาย ด้า น
การวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพและการดาเนินการตามแผน มีผลรองลงมาตามลาดับ
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
วิกันยา นนสะดู (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า 1) ผลตอบแทนที่เป็นเงิน ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงิน โอกาสใน
การเรียนรู้และพัฒนาและสภาพแวดล้อมในการทางาน (หัวหน้างาน ทีมงาน งาน ผู้บริหาร) สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความทุ่มเทต่อองค์กรโดยรวมได้ร้อยละ 45.40 ด้านการรับรู้ได้ร้อยละ 49.40 ด้าน
อารมณ์ได้ร้อยละ 33.90 ด้านพฤติกรรมได้ร้อยละ 29.60 ทางด้าน ปริญา ทอสูงเนิน (2549) ได้
ทาการศึกษาเรื่องความทุ่มเทต่อองค์กรและความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรม
การผลิต จั งหวัดนครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
ปัจจัยด้านผู้บริห ารระดับสูงหรือเจ้ าของกิจการและปัจจั ยด้านการพัฒนาทางสายอาชีพ ส่งผลต่อ
ความทุ่มเทต่อองค์ กรของพนั กงานในด้านการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมอีกทั้ งยังส่งผล
โดยรวมต่อความทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงาน 2) ปัจจัยทางด้านหัวหน้างานจะส่งผลต่อความทุ่มเทต่อ
องค์กรของพนักงานในด้านการรับรู้เพียงด้านเดียว 3) ปัจจัยทางด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินส่งผลต่อ
ความทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานในด้านอารมณ์ความรู้สึก 4) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่เป็นไม่ใช่
ตัวเงินส่งผลต่อความทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานในด้า นการรับรู้ 5) ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถส่งผลต่อความทุ่มเทต่อองค์ กรของพนักงานในด้านการรับรู้พฤติกรรม นอกจากนี้ ยัง
พบว่าพนักงานที่มีความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรด้านการรับรู้ ด้านอารมณ์ความรู้สึกและด้ านพฤติกรรม
ต่างส่งผลต่อความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กร ในขณะที่ Saks (2006) ได้ศึกษาถึงปัจจัยเหตุและผลลัพธ์
ของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานโดยการศึกษาตั วแปรสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทต่องาน
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และความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กร โดยมีตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจในงาน พั นธะสัญญาต่อองค์กร
การเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรและความตั้งใจลาออกจากงาน โดยผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ก่อให้เกิด
ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและกระบวนการตัดสินอย่างเป็น
ธรรมขององค์กร ส่ วนผลลั พธ์จากการที่ พนักงานผู กพั นทุ่มเทต่อองค์กรได้แก่ พนักงานเกิดความ
พึงพอใจต่องาน มีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรและมีความตั้งใจลาออกจากองค์กรลดลง
นอกจากนั้น Paradise (2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทาการเปรียบเทียบองค์กรที่ ดาเนินกิจกรรมสร้างความผูกพั นทุ่มเทต่อ
องค์กรและองค์กรทีไ่ ม่ได้ดาเนินกิจกรรมความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กร โดยผลการศึกษาพบว่าองค์กรที่
ดาเนินกิจกรรมสร้างความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรจะมีระดับของ 10 ปัจจัยต่อไปนี้สูงกว่าองค์กรที่ไม่ได้
ดาเนินกิจกรรมสร้างความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กร ดังนี้ 1) การให้บริการแก่ลูกค้าดีขึ้นทาให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น 2) ช่วยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กร 3) ช่วยในการปรับปรุง
ภาพรวมขององค์กร 4) การมีส่งผลเชิงบวกด้านการทางานเป็นทีมและพนักงานมีขวัญกาลังใจ 5)
พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น 6) มีส่วนช่วยลดอัตราเข้าออกของพนักงาน
7) มีการดึงดูดความสนใจพนักงานใหม่ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรมากขึ้น 8) เป็นการช่วยสร้างการ
สืบทอดตาแหน่งภายในองค์กร 9) เป็นการช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์กรด้วยความพึงพอใจมากขึ้ น
และ 10) เป็นการช่วยลดอัตราการขาดงานของพนักงาน
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ชารินี อินทรวิศิษฏ์ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบิ น เพื่ อสร้ า งอาชี พ เสริ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ธุ รกิ จ การบิน โดยผลการศึ กษาพบว่ า ทั ศ นคติ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพของพนั กงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
ระบบป้องกันความผิ ดพลาด ด้านการใช้ความรู้และทัก ษะการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจากัด มหาชน เป็นผู้มีความรู้และประสบ
การณ์ในการปฏิบัติงานบริการได้เป็นอย่างดี 2) ด้านทัศนคติที่มีต่ออาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
บินในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 3) ด้านคุณภาพชีวิตเมื่อมีอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเมื่อมีอาชีพเสริม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน คือ การพัฒนาความรู้และทักษะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเสริมดังนี้ 1)
ความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกบนเครื่องบิน อาชีพเสริม เช่น วิทยากร
หรือธุรกิจจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกบนเครื่องบิน 2) ความรู้เรื่องการรักษาระดับมาตรฐานความ
สะอาดของอุปกรณ์และเครื่องมือ อาชีพเสริม เช่น การจัดซื้อ การจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาดหรือผู้
ตรวจสอบคุณภาพ 3) ความต้องการในการประกอบอาชีพเสริมในเวลาว่าง อาชีพเสริมคือ การลงทุน
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ในหุ้น นักเขียนอิสระ 4) การแนะนาวิธีการสร้างระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ อาชีพ
เสริม เช่น อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาแนะแนวการสอบเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ 5)
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้โดยสาร อาชีพเสริม เช่น
ธุร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาการบริ การบนเครื่ อ งบิน ขณะที่ ธนภพ อาสนทอง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อ ง
การศึกษาความต้ องการพัฒ นาตนเองเพื่ อเพิ่มคุณภาพในการบริการส าหรับ พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน โดยผลการศึกษาพบว่ า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีระดับความรู้ความเข้าใจต่ อการ
พัฒนางานบริการมากที่สุดในด้านพฤติกรรมและด้านคุณลักษณะตามลาดับ นอกจากนั้น สุระ ศิริม
หาวรรณ (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ค่านิยมเรื่องความเกรงใจกับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความหมายของคาว่าเกรงใจ
ของพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ที่ เ ป็ น คนไทยและของพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ที่ เ ป็ น
ชาวต่างชาติ มีการรั บ รู้ ความหมายที่ไ ม่ตรงกัน โดยความหมายของความเกรงใจตามทัศนะของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่เป็นคนไทยที่ถูกระบุมากที่สุดคือ พฤติกรรมที่แสดงออกเนื่องจากไม่
ต้องการรบกวนผู้อื่นถึงแม้ว่าความคิดกับกระทานั้นจะไม่สอดคล้องกันก็ตามโดยต้องแสดงออกมา
มักจะอยู่ในรูปแบบของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่แสดงความรู้สึกในด้านลบของตนเองออกมา
สาหรับความเกรงใจตามทัศนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวต่างชาติคือ การยิ้มเสมอและไม่
บ่น รวมไปถึงการแสดงความเห็น อกเห็ นใจผู้อื่นด้ว ย บทบาทของความเกรงใจจะส่งผลในทางที่ดี
สาหรับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอกทาให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ช่วยลดความ
ขัดแย้งในการทางาน ช่วยสร้างบรรยากาศในการทางานให้ดีขึ้น ช่วยทาให้ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งานและกับเพื่อนร่ว มงานดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ความเกรงใจไม่ได้ส่งผลในทางที่ดีกับ
บุคคลซึ่งแสดงความเกรงใจ ทาให้รู้สึกอึดอัด ลาบากใจ เมื่อต้องกระทาบางอย่างที่ไม่ตรงกับ ความ
ต้องการ หรือการที่ต้องทางานหนักขึ้นเนื่องมาจากความเกรงใจ ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ ค่านิยม
เรื่ องความเกรงใจ มีบ ทบาทต่อการปฏิบัติงานและต่อความสั มพันธ์ระหว่างพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินอย่างมาก ด้วยลักษณะอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จาเป็นต้องให้ความสาคัญอย่าง
มากต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะการต้องทางานเป็นทีมอย่างใกล้ชิดกันภายในเนื้อที่การ
ทางานที่จากัด
จากการศึกษาทบทวนงานวิจั ย ที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า มีการศึกษาถึง ศักยภาพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อสร้างอาชีพเสริม การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการ
สาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ความเกรงใจกับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน
ต้อนรับ บนเครื่ องบิ น แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นาเส้ นทางอาชีพและกิจกรรมส่ งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อเสริมสร้างความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
นอกจากนั้นยังพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์กร
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แต่ไม่ได้นาแนวคิดพันธะสัญญาของพนักงาน (Employee Commitment) มาใช้ประกอบการศึกษา
เรื่องความผูกพันทุ่มเทของพนักงาน เนื่องจากคาว่า Commitment และ Engagement ในภาษาไทย
สามารถแปลได้ ว่ า “ความผูกพัน ” แต่หากเป็นคาใน ภาษาอั งกฤษ คาทั้งสองนี้ จะมีความหมายที่
แตกต่างกัน

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่ องรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน เป็นการวิจัยอนาคต (Future
Research) ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคต เนื่องจากรูปแบบ
กิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในงานวิจัยครั้งนี้ ในทางปฎิบัติไม่ได้จัดให้มีขึ้นจริงใน
ธุรกิจการบิน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการดาเนินการวิจัย
ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
1. กิ จ กรรมการประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นต า
แหน่งงานให้สูงขึ้น
2. กิจกรรมการประเมินเพื่อการปรับเงิน
เดือนให้สูงขึ้น
3. กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
4. กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ แสดงความ
สามารถ
5. กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษา
เรื่องอาชีพ

ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
1. ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้น
2. ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร
ต่า
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร
4. อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
5. ผลการปฎิ บัติ งานขององค์ กรเพิ่ ม
สูงขึ้น

ภาพที่ 3.1
3.1:: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3.2 สมมติฐานการวิจัย
3.2.1 สมมติฐานที่ 1 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
3.2.2 สมมติฐานที่ 2 การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเท
มีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
3.2.3 สมมติฐานที่ 3 การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
3.2.4 สมมติฐานที่ 4 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
3.2.5 สมมติฐานที่ 5 การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
3.2.6 สมมติฐานที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
3.2.7 สมมติฐานที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
3.2.8 สมมติฐานที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน
3.2.9 สมมติฐานที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่ออัตราการขาด
งานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
3.2.10 สมมติฐานที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น

3.3 นิยามศัพท์เชิงปฎิบัติการ
3.3.1 อาชีพ (Career) หมายถึง การทามาหากินจากการทางานหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตและรายได้เป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Supporting activities of career
advancement) หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
1) การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
2) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
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3) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
4) การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
5) การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
3.3.3 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (Job evaluation for higher position)
หมายถึง การประเมินเพื่อให้ได้เลื่อนเพื่อตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการที่ บุ คคลจะได้รั บ ตาแหน่ งงานที่สู งขึ้น มาจากการที่พนัก งานมี การตั้ง เป้า หมายต่อ งานและ
ความสาเร็จต่ออาชีพ มีการวางแผนที่จะนาไปสู่เป้าหมายในอาชีพของตน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย
ในอาชีพได้นั้น บุคคลต้องมี ความพึงพอใจในงานและในอาชีพของตนอันจะส่งผลให้เกิด ประสิทธิผล
ของงานสูงขึ้นจนกระทั่งบรรลุความ สาเร็จส่วนบุคคล บรรลุความสาเร็จตามสายการบังคับบัญชาและ
บรรลุความสาเร็จในวิชาชีพ
3.3.4 การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น (Higher salary adjustment appraisal)
หมายถึง การประเมินเพื่อการได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งทาให้บุคลลนั้นมีความก้าวหน้าในชีวิต
มีเกียรติและได้รับการยอมรับในอาชีพ ตลอดจนการมีสถานะทีม่ ั่นคงในชีวิต
3.3.5 การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (Support for learning) หมายถึง การส่งเสริมให้
พนักงานมีความ ก้าวหน้าทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งด้านจิตใจ
ทัศนคติ และอุปนิสัยในการทางาน ผ่านการเสาะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้จากเอกสารตารา คู่มือปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในขณะทางาน การเรียนรู้จากการฝึกอบรม
และการเรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดในงาน การเรียนรู้เป็นกลุ่มรวมทั้งการลาเพื่อศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้
3.3.6 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ (Support for having opportunity to use
the ability) หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ ใช้ความสามารถในการทางานทั้งที่เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบหรืองานที่นอกเหนือความรับผิดชอบผ่านการมอบหมายงานที่ท้าทาย การหมุนเวียน
งาน และการฝึกงาน เป็นต้น
3.3.7 การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (Career planning and counseling) หมาย
ถึง การที่องค์กรมีการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร โดยการจัดทาแบบจาลองและ
แนวทางอาชีพให้กับบุคลากร การให้ข้อมูลย้อนกลับกับบุคลากร การให้ข้อมูลจริงของงาน การเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้รับคาปรึกษาในเรื่องอาชีพรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพ
3.3.8 ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร (Organizational engagement) หมายถึง การที่บุคลากรมี
สมรรถนะในการทางานเพิ่มสูงขึ้น การที่บุคลากรมีความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า การที่บุลากร
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร การที่บุคลากรมีอัตราการขาดงานของพนักงานต่า และการ
ที่บุคลากรมีผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
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3.3.9 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น (Increased job satisfaction) หมายถึง
การที่พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทางานและพนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่อง
ต่างๆที่ตัวเองพึงประสงค์ ซึ่งเป็นความปรารถนาของพนักงานที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองในเรื่อง
ของการก าหนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการด าเนิ น งานและการได้ รั บ
ผลตอบแทนจากองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
3.3.10 ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า (Intention to low resignation from
organization) หมายถึง การที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กรสามารถพึ่งพิงได้ รวมทั้งการที่พนักงานรู้สึกว่า
องค์กรช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่พนักงานกาลังเผชิญอยู่ ทาให้พนักงานมี ความมั่นใจต่อตัวองค์กรและ
ต้องการที่จะดารงอยู่ในองค์กรต่อไป
3.3.11 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organizational citizenship behavior)
หมายถึง การที่พนักงานพูดถึงองค์กรในทางที่ดี การแก้ต่างให้กับองค์กรหากมีใครมาพูดในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือทางลบ รวมทั้งการที่พนักงานลดพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานหรือ
ยอมรับในเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆที่ออกมาบังคับใช้ ตลอดจนการที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองสาคัญ ในแง่
ที่ ว่ า องค์ ก รรั บ ฟั ง ความเห็ น พนั ก งานก่ อ นเปลี่ ย นแปลงกฎ ระเบี ย บ หรื อ นโยบายต่ า งๆโดยให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน และรู้สึกมีส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์กรใน
เรื่องที่ให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมกาหนดนโยบาย เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในการ
ทางานต่างๆ
3.3.12 อัตราการขาดงานของพนักงานต่า (Low staff's absence rate) หมายถึง การที่
พนักงานแสดงออกถึงการมีความอุตสาหะในการทางานสูงขึ้น (Discretionary effort) และจะแสดง
ออกมาให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อองค์กรและการมีสมรรถนะในการทางานของพนักงานสูงขึ้น
3.3.13 ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น (Increased organization performance)
หมายถึ ง การที่ ลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจและมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ องค์ ก รเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ก าไรและ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ทาให้ผลการประกอบการขององค์กรสูงขึ้นตลอดจนมูลค่า
ของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
3.3.14 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight attendant) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยและอานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน
3.3.15 ธุรกิจการบิน (Airline business) หมายถึง สายการบินในประเทศไทยที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบ ได้แก่ สายการบินที่ดาเนินการโดยบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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3.4 วิธีการวิจัย
3.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสาย
การบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย อันได้แก่ 1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท
การบินไทยจากัด (มหาชน) (TA) และเป็นผู้ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ห้าปี (ทั้งนี้จานวนตัวเลขยังไม่
เป็นที่แน่นอนเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ) 2) พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจากัด (มหาชน) (BA) และเป็นผู้ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่าห้าปี
(ทั้งนี้จานวนตัวเลขยังไม่เป็นที่แน่นอนเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ)
สาหรับจานวนกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) (TA) และบริษัทการ
บินกรุงเทพจากัด (มหาชน) (BA) ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการสาหรับจานวนพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่าห้าปี ผู้วิจัย จึงไม่ทราบขนาดของประชากรที่แท้จริง
ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Cohen (1988)
โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมาจากการนาแบบสอบถามไปทดสอบ (try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 ชุดก่อน จากนั้นจะนาไปคานวณเพื่อหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วย
โปรแกรม G*Power โดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) f2 = 0.15, Value err prob = 0.05,
The power of the probability of error (1prob) = 0.95, Total number of predictors = 5
samples โดยจานวนกลุ่มตัวอย่าง (Total sample size) ในงานวิจัยครั้งนี้มีจานวนเท่ากับ 138
ตัวอย่าง (Cohen., 1988) ; (Faul., Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009) ; (Cunningham &
McCrum-Gardner, 2007) ; (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) และผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มาจากบริษัทการบินไทยจากัด
(มหาชน) (TA) และบริษัทการบินกรุงเทพจากัด (มหาชน) (BA) มีวิธีการคิดคานวณ ดังนี้
1. จานวนกลุ่มประชากรทั้งหมดของงานวิจัยครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 6,600 คน แบ่งออกเป็น
a. พนั กงานต้ อ นรั บ บนเครื่ องบิ นของบริ ษัท การบิน ไทยจ ากั ด (มหาชน) (TA) มี
จานวนประชากรทั้งหมดประมาณ 6,000 คน (บริษัทการบินไทย จากัด มหาชน,
2560)
b. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจากัด (มหาชน) (BA) มี
จ านวนประชากรทั้ ง หมดประมาณ 600 คน (บริ ษั ท การบิ น กรุ ง เทพ จ ากั ด
(มหาชน), 2559)

43
2. สัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
a. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) (TA)
สัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 90.9% (100/6,600 *6,000)
b. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจากัด (มหาชน) (BA)
สัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 9.09% (100/6,600 *600)
3. จานวนกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
a. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) (TA)
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 125 คน (90.9/100 *138)
b. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจากัด (มหาชน) (BA)
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 13 คน (9.09/100 *138)

มี
มี

มี
มี

3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยดัดแปลงและพัฒนาให้เหมาะสมกับการวิจัย มีดังนี้
1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
2) แบบวิเคราะห์เอกสาร ส าหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรโดย
การเรียบเรียงรายการข้อมูลตามแบบวิเคราะห์เอกสารให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
3) แบบสอบถาม สาหรับ การศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจ
การบิน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่ผู้ วิจั ย สร้ างขึ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็ นของกลุ่ มตัว อย่าง โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
(1) ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อที่

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งงาน
สถานที่ทางาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

1
2
3
4
5
6

(2) ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามศึกษากิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในธุรกิจการบิน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม จานวน 20 ข้อ ซึ่งมี
รายละเอียดตามตารางที่ 3.2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 : รายละเอียดของข้อความที่ใช้วัดตัวแปรต้นในการวิจัย
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

จานวน
คาถาม
4
4
4
4
4

ข้อที่
7-10
11-14
15-18
19-22
23-26

(3) ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามศึกษาความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 20 ข้อ ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางที่ 3.3 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.3 : รายละเอียดของข้อความที่ใช้วัดตัวแปรตามในการวิจัย
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
จานวน
คาถาม
1. ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
4

27-30

2. ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า

4

31-34

3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

4

35-38

4. อัตราการขาดงานของพนักงานต่า

4

39-42

5. ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น

4

43-46

ข้อที่

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมีตัวเลือก ตั้งแต่ 1-5 โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณา ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1

สาหรับส่วนท้ายของตอนที่ 3 ของแบบสอบถามจะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งเป็นคาถามแบบ
ปลายเปิดสาหรับความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เหมาะสม
3.4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบวิเคราะห์ เนื้อหา ส าหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัย
มีการตรวจสอบแบบวิเคราะห์เนื้อหาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
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2) แบบสอบถาม ผู้วิจัยมีการตรวจสอบแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นรอบแรกเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น ผู้ วิ จั ย มี ก าร ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นรายข้อคาถามโดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหารายข้อ (Item
Content Validity) และความเป็นปรนัย (Objectivity) โดยขอความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน รายชื่อดังภาคผนวก ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 2) เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารงานทางด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 3) เป็นผู้ที่มีตาแหน่งระดับผู้จัดการเที่ยวบินหรือ
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) หรือบริษัทบางกอกแอร์
เวย์ส จากัด (มหาชน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แยกพิจารณาได้ดังนี้
(1) การตรวจสอบความตรงของเนื้อหารายข้อ (Item Content Validity) เป็น
การตรวจสอบรายละเอียดในแบบสอบถามว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนและมี ความสอดคล้องของข้อ
คาถามในแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
หลังจากนั้นนาผลที่ได้จากการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่า งข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index)
โดยใช้สูตร ดังนี้

เมื่อ

IOC

คือ ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์

คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ ดังนี้
IOC > 0.50 = ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
IOC < 0.50 = ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
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โดยในแต่ละข้อจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544)
(2) การตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นการตรวจสอบว่าแบบ
สอบถามที่ร่างขึ้นนั้นสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจ ชัดเจนตรงกันหรือไม่ จากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนาไปใช้
หลังจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นรายข้อคาถามโดยตรวจ
สอบความตรงของเนื้อหารายข้อ (Item Content Validity) และความเป็นปรนัย (Objectivity) โดย
ขอความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง
(Reliability) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการนาไปทดลองใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัว อย่าง
จ านวน 30 คน เพื่ อ ค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Coefficient) ซึ่งค่าที่ได้ควรมีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.80 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) ก่อนนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริงกับประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ดังนี้
แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ =
.908 เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ดังต่อไปนี้
ด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น = .651
ด้านการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
มีค่าความเชื่อมั่น = .687
ด้านการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
มีค่าความเชื่อมั่น = .853
ด้านการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
มีค่าความเชื่อมั่น = .729
ด้านการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
มีค่าความเชื่อมั่น = .912
แบบสอบถามเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร มีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ = .958 เมื่อวิเคราะห์แยก
เป็นรายด้าน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ดังต่อไปนี้
ด้านความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
มีค่าความเชื่อมั่น = .897
ด้านความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า
มีค่าความเชื่อมั่น = .818
ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
มีค่าความเชื่อมั่น = .857
ด้านอัตราการขาดงานของพนักงานต่า
มีค่าความเชื่อมั่น = .729
ด้านผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
มีค่าความเชื่อมั่น = .955
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3.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สาหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา ข้อมูลที่สืบค้นจากฐานข้อมูล ในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจาก
ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยทาการสรุปเป็นประเด็นและ
บันทึกไว้ในแบบบันทึกข้อมูล
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามโดยการส่งแบบสอบถามสาหรับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัย
ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งออกโดยคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) และบริษัทบางกอกแอร์เวย์ส จากัด (มหาชน) โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการ
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามจานวน
ทั้งหมด 294 ชุด และดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สาหรับพนักงาน
ต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น ของบริ ษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) และบริษัทบางกอกแอร์เวย์ส จากั ด
(มหาชน) ซึง่ เป็นผู้ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่าห้าปี
3.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์สาหรับ การศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมส่ งเสริ มความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปสาระสาคัญโดยการเรียบเรียง
รายการข้อมูลตามแบบวิเคราะห์เนื้อหา
2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร มีรายละเอียดดังนี้
(1) ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละและค่าความถี่
(2) ข้อมูล จากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า
เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ และข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 3 ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับการศึกษาความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์โดย
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การใช้โ ปรแกรมสถิติค่าสหสั มพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสั มพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพซึ่งเป็นตัวแปรต้นและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรซึ่งเป็นตัวแปรตาม
3) การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ผู้วิจัยทา
การวิเคราะห์โดยการใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression) เพื่อพยากรณ์อิทธิพลของ
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ซึ่งเป็น
ตัวแปรต้นที่มีต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบินซึ่งเป็นตัว
แปรตาม จากนั้นทาการวิเคราะห์และสรุปเป็นรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน และนาเสนอ
ข้อมูลในลักษณะเป็นข้อความแบบบรรยาย
3.4.6 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของพนั กงานต้อนรั บ บนเครื่องบิน ในธุ รกิจการบิน ผู้ วิ จัยดาเนินงานวิ จัยประกอบด้ว ย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ขั้น ตอนที่ 2 การใช้ การวิ จั ยเชิ ง ปริม าณเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ร ะหว่า งกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการ
บิน และศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เพื่อนาเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
ความ ก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ในธุรกิจการบิน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับแก้ไขงานวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การนาเสนองานวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อ
สนั บ สนุ น ความทุ่ ม เทมีใ จต่ อ องค์ กรของพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ในธุ ร กิ จ การบิ น ต่ อ คณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ใน
ธุรกิจการบิน
โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
การดาเนินการวิจัยในขั้น ตอนนี้เป็นการศึกษา การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร หนังสือ ตารา บทความทางวิชาการ ผลการวิจั ย
และข้อมูลที่เกี่ยว ข้องกับ กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
โดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศและจากการค้นคว้าใน
ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา จากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหาและบันทึกไว้ในแบบวิเคราะห์เ อกสาร
ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) เลือกเอกสารที่จะทาการวิเคราะห์
2) วางเค้าโครงของข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) พิจารณาบริบทของเอกสาร
4) วิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฎในเอกสารเป็นความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
5) สรุปใจความที่วิเคราะห์และเขียนรายงาน
6) นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ขั้นตอนที่ 2 การใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบินและศึกษา
อิทธิพลของกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เพื่อตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อที่ 1 และการศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีต่อความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) นาผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริม
ความ ก้าวหน้าในสายอาชีพกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาดาเนินการสร้าง
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แบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และน าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก
2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยขอความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญ
3) นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนาไปใช้
4) นาไปทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
5) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทบางกอก แอร์เวย์ส จากัด (มหาชน)
จานวน 138 ชุด
6) ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบแล้วให้
คะแนนและลงรหัส แล้วจึงนามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
7) ทาการวิเคราะห์ อิทธิพลของกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีต่อความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กร โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบแล้วให้คะแนน
และลงรหัสแล้วจึงนามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression) เพื่อพยากรณ์อิทธิพลของกิจกรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นตัวแปร
ต้นที่มีต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นตัวแปร
ตาม
ขั้นตอนที่ 3 การนาเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อส่งเสริมความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ขั้น ตอนนี้ เ ป็ น การวิเ คราะห์ ข้ อมูล ที่ได้จ ากขั้นตอนที่ 2 เพื่ อศึกษากิจ กรรมส่ งเสริมความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ใน
ธุรกิจการบิน เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) นาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เรื่องการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อ
ตั ว แปรตาม มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สรุ ป เป็ น รู ป แบบกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ เพื่ อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
2) นาเสนอข้อมูลในลักษณะเป็นข้อความแบบบรรยายต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับแก้ไขงานวิจัยเรื่ อง รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินตามความคิดเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและนาเสนองานวิจัย
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนาเสนองานวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขและนาเสนองานวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบิน
ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 5 การนาเสนองานวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับ
สนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 6 การจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน

ตารางที่ 3.4 : ขั้นตอนการวิจัย
เรื่อง

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ในการ การใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
วิจัย
ศึก ษาความสั มพั นธ์ ระหว่ า ง
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความก้ า ว
หน้ า ในสายอาชี พ และความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนัก
งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ใน
ธุรกิจการบิน และศึกษาอิทธิ
พลของกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้า วหน้า ในสายอาชีพ ที่มีต่ อ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ในธุรกิจการบิน

วิธีการ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เ อก
สารและงานวิจั ย ที่เกี่ย วกั บ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกิ จ
กรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพกับความทุ่มเท
มีใจต่อองค์กร

พัฒนาแบบสอบถามและท า
การเก็บ ข้ อ มูลพนัก งานต้อ น
รับ บนเครื่อ งบินในธุรกิจ การ
บิ น และใช้ก ารวิเ คราะห์ ข้ อ
มูลโดยใช้ส ถิ ติค่ า สหสัม พัน ธ์
และสถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ

ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์ ข้ อ มูลที่ได้จ าก
ขั้ น ตอนที่ 2 เพื่ อ น าเสนอ
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ความทุ่ ม เทมี ใ จต่ อ
องค์ก รของพนัก งานต้อ นรั บ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบิน

ขั้นตอนที่ 4
การปรั บ แก้ ไ ขงานวิ จั ย เรื่ อ ง
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ เพื่ อ
สนับ สนุนความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์ ก รของพนัก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบิ นในธุรกิจการบิ น
ตามความคิดเห็นของอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
นาเสนองานวิจัย

ขั้นตอนที่ 5
การน าเสนองานวิ จั ย เรื่ อ ง
รู ป แ บบ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
เพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจ
ต่อ องค์ก รของพนัก งานต้อ น
รับ บนเครื่อ งบินในธุรกิจ การ
บิ น ต่ อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์

ขั้นตอนที่ 6
ก า ร จั ด พิ ม พ์ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบ
กิจกรรมส่งเสริมความก้า วหน้า
ในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความ
ทุ่ ม เ ท มี ใ จ ต่ อ อ ง ค์ ก ร ข อ ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใน
ธุรกิจการบิน

นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 นาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
มาท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หา ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ม าปรั บ
แนวทางและสรุปเป็นรูปแบบ ปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความก้ า ว
หน้ า ในสายอาชี พ เพื่ อ สนั บ
สนุ น ความทุ่ม เทมี ใ จต่อ องค์
กรของพนั ก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน
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ขั้นตอนที่ 1
ผลที่
ได้รับ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ กั บ ความทุ่ม เทมีใ จต่ อ
องค์ ก รของพนัก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบิ นในธุรกิจการบิ น
และอิ ท ธิพ ลของกิ จ กรรมส่ ง
เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในสาย
อาชีพที่ส่งผลต่อความทุ่มเทมี
ใจต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
การบิน เพื่อตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ 1 และ 2

รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ เพื่ อ
สนับ สนุนความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์ก รของพนัก งานต้อ นรั บ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบิ น
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 3

รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ เพื่ อ
สนับ สนุนความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์ ก รของพนัก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบิ นในธุรกิจการบิ น
และน าเสนอต่ อ คณะกรรม
การสอบวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
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ภาพที่ 3.2 : สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุร กิจ
การบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร และ 3) เพื่อ
นาเสนอกิจ กรรมส่งเสริ มความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์ กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
4.4 การวิเคราะห์สมมติฐาน

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ตารางที่ 4.1 : แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน

ร้อยละ

ชาย

79

57.2

หญิง

59

42.8

รวม

138

100.0
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ภาพที่ 4.1 : แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)
100
80
60
40
20
0

ชาย

หญิง

จากตารางและแผนภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 79
คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาเป็นเพศหญิง จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8
ตารางที่ 4.2 : แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 - พ.ศ.2540 (Generation Y)

98

71.0

เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2508 - พ.ศ.2522 (Generation X)

40

29.0

รวม

138

100.0
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ภาพที่ 4.2 : แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)
120
100
80
60
40
20
0

Generation Y

Generation X

จากตารางและแผนภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 พ.ศ.2540 (Generation Y) จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2522 (Generation X) จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0
ตารางที่ 4.3 : แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
จานวน

ร้อยละ

ปริญญาตรี

85

61.6

ปริญญาโท

50

36.2

ปริญญาเอก

3

2.2

รวม

138

100.0
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ภาพที่ 4.3 : แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จานวน (คน)
100
80
60

40
20
0

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จากตารางและแผนภาพที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.2
ตารางที่ 4.4 : แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงาน
จานวน

ร้อยละ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

133

96.4

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

4

2.9

ผู้จัดการเที่ยวบิน

1

0.7

รวม

138

100.0
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ภาพที่ 4.4 : แสดงกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงาน

จานวน (คน)

140
120
100

80
60
40

20
0

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน2

ผู้จัดการเที่ยวบิน

จากตารางและแผนภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานระดับ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมามีตาแหน่งงานระดับ
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และมีตาแหน่งงานระดับ
ผู้จัดการเที่ยวบิน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
ตารางที่ 4.5 : แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามสถานที่ทางาน
สถานที่ทางาน
จานวน

ร้อยละ

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

125

90.6

บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

13

9.4

รวม

138

100.0
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ภาพที่ 4.5 : แสดงกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานที่ทางาน
สถานที่ทางาน

จานวน (คน)
140
120
100
80

60
40
20
0

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

จากตารางและแผนภาพที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทางานที่บริษัทการบิน
ไทย จากัด (มหาชน) จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 90.6 รองลงมาทางานที่บริษัทการบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4
ตารางที่ 4.6 : แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
จานวน

ร้อยละ

5-10 ปี

11

7.9

10-15 ปี

110

79.7

15-20 ปี

7

5.1

20-25 ปี

6

4.3

มากกว่า 25 ปีขึ้นไป

4

2.9

รวม

138

100.0
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ภาพที่ 4.6 : แสดงกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

จานวน (คน)
120

100
80
60
40
20
0

5-10 ปี

10-15 ปี

15-20 ปี

20-25 ปี

มากกว่า 25 ปีขึ้นไป

จากตารางและแผนภาพที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
10-15 ปี จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี จานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 15-20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20-25 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า
25 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตารางที่ 4.7 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
S.D.
ระดับ
xˉ
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

3.913

0.734

มาก

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

4.366

0.576

มากที่สุด

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

3.951

0.737

มาก

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

3.708

0.704

มาก

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

4.332

0.667

มากที่สุด

รวม

4.054

0.527

มาก

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.054, S.D. = 0.527) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
(xˉ = 4.366, S.D. = 0.576) รองลงมา คือ การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (xˉ = 4.332, S.D.
= 0.667) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (xˉ = 3.951, S.D. = 0.737) การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้น (xˉ = 3.913, S.D. = 0.734) และการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ (xˉ = 3.708, S.D.
= 0.704) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงาน
ให้สูงขึ้น
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
S.D. ระดับ
xˉ
7. ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคน จะส่งผลให้ 4.080

1.033

มาก

0.919

มาก

ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
8. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น 3.848
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โดยการกาหนดให้ท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะ
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
9. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทางานของท่านที่ผ่านมาเป็น 3.964

0.955

มาก

0.993

มาก

0.734

มาก

หลัก จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
10. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้นโดยพิจารณาจากระยะเวลาปฎิบัติงานที่ท่านทาอยู่เป็นหลัก 3.761
จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
รวม

3.913

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
เพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.913, S.D. = 0.734) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรมากขึ้น (xˉ = 4.080, S.D. = 1.033) รองลงมา คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์การทางานของท่านที่ผ่านมาเป็นหลัก จะส่งผลให้
ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.964, S.D. = 0.955) ถ้าองค์กรของท่านมีการ
ประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยการกาหนดให้ท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์ กรมากขึ้น (xˉ = 3.848, S.D. = 0.919) และถ้าองค์กร
ของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยพิจารณาจากระยะเวลาปฎิบัติงานที่ท่านทา
อยู่เป็นหลัก จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.761, S.D. = 0.993)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น
การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
S.D.
ระดับ
xˉ
11. ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อการปรับ
เงินเดือนให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคนและมี
การประกาศหลักเกณฑ์ในการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน

4.667

0.643 มากที่สุด

จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
12. ถ้าองค์กรของท่านมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
ตามผลก าไรขององค์ก รในแต่ ล ะปี จะส่ งผลให้ ท่ า นเกิด ความ 4.159

1.076

มาก

ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
13. ถ้าองค์กรของท่านมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
ในรอบวาระพิเศษ โดยไม่ต้องรอถึงสิ้ นปี จะส่ งผลให้ ท่านเกิ ด 4.580

0.637 มากที่สุด

ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
14. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้นโดยการกาหนดให้ท่านมีหน้าที่ในการประเมินตัวเอง จะ 4.058

0.817

มาก

ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
รวม

4.366

0.576 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
เพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.366, S.D. = 0.576) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อ
การปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคนและมีการประกาศหลักเกณฑ์ใน
การปรั บ เงิ น เดื อ นให้ สู ง ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน จะส่ ง ผลให้ ท่ า นเกิ ด ความทุ่ ม เทมี ใ จต่ อ องค์ ก รมากขึ้ น
(xˉ = 4.667, S.D. = 0.643) รองลงมา คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้นในรอบวาระพิเศษ โดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปี จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
(xˉ = 4.580, S.D. = 0.637) ถ้าองค์กรของท่านมีการพิจารณาการปรับเงินเดื อนให้สูงขึ้นตามผลกาไร
ขององค์กรในแต่ละปี จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 4.159, S.D. =
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1.076) และถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยการกาหนดให้ท่านมี
หน้าที่ในการประเมินตัวเอง จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 4.058, S.D. =
0.817) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
S.D. ระดับ
ˉx
15. ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่
ท่านเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมี 3.848

0.895

มาก

0.937

มาก

0.809

มาก

0.873

มาก

0.737

มาก

ใจต่อองค์กรมากขึ้น
16. ถ้าองค์กรของท่านมีการสนับสนุนให้ท่านมีการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร จะ 3.862
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
17. ถ้าองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้แก้ไขปัญหาในการ
ทางานด้วยตนเองจากการเรียนรู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะ 3.957
ทางาน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
18. ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดให้ท่านได้ไปศึกษาดูการทางานของ
องค์ก รอื่ น เพื่อ การเรี ย นรู้ และการสร้ างประสบการณ์ใ หม่ ๆ จะ 4.138
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
รวม

3.951

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุน
ให้มีการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.951, S.D. = 0.737) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดให้ท่านได้ไปศึกษาดูการทางานขององค์กรอื่นเพื่อ
การเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
(xˉ = 4.138, S.D. = 0.873) รองลงมา คือ ถ้าองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้แก้ไขปัญหาในการ
ทางานด้วยตนเองจากการเรียนรู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางาน จะส่งผลให้ท่านเกิดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.957, S.D. = 0.809) ถ้าองค์กรของท่านมีการสนับสนุนให้ ท่านมี
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การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร จะส่งผลให้ท่านเกิด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.862, S.D. = 0.937) และถ้าองค์กรของท่านมีการจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่ท่านเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน จะส่งผลให้ ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.848, S.D. = 0.895) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้แสดงความ
สามารถ
การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
S.D.
ระดับ
xˉ
19. ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายตาแหน่งงานที่ตรงกับ
ความถนัดหรือความชอบส่วนตัวของท่าน จะส่งผลให้ท่านเกิด 4.449

0.726 มากที่สุด

ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
20. ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายงานที่นอกเหนือไปจาก
ความรับผิดชอบหลักของท่าน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมี 3.101

1.048

ใจต่อองค์กรมากขึ้น
21. ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายงานที่ยากหรืองานที่มี
ความท้าทาย จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก 3.333

0.999

ขึ้น

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

22. ถ้าองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถ
ทางด้านการบริหารองค์กร จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ 3.949

0.907

มาก

0.704

มาก

ต่อองค์กรมากขึ้น
รวม

3.708

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้แสดงความสามารถภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.708, S.D. = 0.704) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายตาแหน่งงานที่ตรงกับความ
ถนัดหรือความชอบส่วนตัวของท่าน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ =
4.449, S.D. = 0.726) รองลงมา คือ ถ้าองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถ
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ทางด้านการบริหารองค์กร จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.949, S.D. =
0.907) ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายงานที่ยากหรืองานที่มีความท้าทาย จะส่งผลให้ท่านเกิด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ = 3.333, S.D. = 0.999) และถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมาย
งานที่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบหลักของท่าน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
มากขึ้น (xˉ = 3.101, S.D. = 1.048) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
ˉx
S.D.
ระดับ
23. ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนในเรื่องความก้าวหน้าในสาย
อาชีพให้แก่ท่านอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี จะส่งผลให้ท่าน 4.435

0.744 มากที่สุด

เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
24. ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนให้กับท่าน จะส่งผลให้ท่าน 4.457

0.706 มากที่สุด

เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
25. ถ้าองค์กรของท่านมีการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ท่านได้รับรู้อย่างชัดเจน จะส่งผลให้ 4.406

0.741 มากที่สุด

ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
26. ถ้าองค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเข้ารับ
คาปรึกษาส่วนตัวในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ จะส่งผลให้ 4.029

0.904

มาก

ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
รวม

4.332

0.667 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
และให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.332, S.D. = 0.667) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนให้กับท่าน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
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(xˉ = 4.457, S.D. = 0.706) รองลงมา คือ ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนในเรื่องความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้แก่ท่านอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ขึ้น (xˉ = 4.435, S.D. = 0.744) ถ้าองค์กรของท่านมีการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้แก่ท่านได้รับรู้อย่างชัดเจน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ =
4.406, S.D. = 0.741) และถ้าองค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเข้ารับคาปรึกษา
ส่วนตัวในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น (xˉ =
4.029, S.D. = 0.904) ตามลาดับ

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ตารางที่ 4.13 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
S.D.
ระดับ
xˉ
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น

4.111

0.734

มาก

ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า

4.127

0.724

มาก

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

3.980

0.756

มาก

อัตราการขาดงานของพนักงานต่า

3.935

0.787

มาก

ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น

4.033

0.797

มาก

รวม

4.037

0.672

มาก

จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.037, S.D. = 0.672) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า (xˉ = 4.127, S.D. = 0.724) รองลงมา
คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น (xˉ = 4.111, S.D. = 0.734) ผลการปฎิบัติงานของ
องค์กรเพิ่มสูงขึ้น (xˉ = 4.033, S.D. = 0.797) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (xˉ = 3.980,
S.D. = 0.756) และอัตราการขาดงานของพนักงานต่า (xˉ = 3.935, S.D. = 0.787) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้น
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
S.D. ระดับ
xˉ
27. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรของท่านมีการปรับเงินเดือนอย่าง

4.203

0.905

มาก

อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรของท่านมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ 4.065

0.865

มาก

4.022

0.815

มาก

4.152

0.801

มาก

4.111

0.734

มาก

เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่สูงขึ้นของท่าน
28. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
เหมาะสมกับตาแหน่งงานของท่าน
29. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่อง
ต่างๆที่ตัวเองพึงประสงค์มากขึ้น
30. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกพึงพอใจในการปฎิบัติงานและจะตั้งใจพัฒนา
ความสามารถในการปฎิบัติงานมากขึ้น
รวม

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.111, S.D. = 0.734) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรมีการปรับเงินเดือนอย่างเหมาะสม
กับตาแหน่งงานที่สูงขึ้นของพนักงานถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ =
4.203, S.D. = 0.905) รองลงมา คือ พนักงานจะรู้สึกพึงพอใจในการปฎิบัติงานและจะตั้งใจพัฒนา
ความสามารถในการปฎิบัติงานมากขึ้น ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ =
4.152, S.D. = 0.801) พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ เหมาะสมกับตาแหน่ง
งานของท่านถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.065, S.D. = 0.865) และ
พนั กงานจะรู้ สึกว่าได้รับ การตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆที่ตัว เองพึงประสงค์มากขึ้น ถ้า
องค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.022, S.D. = 0.815)
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ตารางที่ 4.15 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร
ต่า
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า
S.D. ระดับ
xˉ
31. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะสามารถวางแผนการดาเนินชีวิตในอนาคตได้เป็น

4.188

0.824

มาก

4.181

0.865

มาก

4.051

0.831

มาก

4.087

0.940

มาก

4.127

0.724

มาก

อย่างดี
32. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถเป็นที่พึ่งและสามารถช่วยให้
ท่านเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
33. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่าน
กาลังเผชิญอยู่ได้
34. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะดารงอยู่ในองค์กรของท่านต่อไปและไม่มีความคิด
เกี่ยวกับการลาออกจากองค์กรเลย
รวม

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่
จะลาออกจากองค์กรต่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.127, S.D. = 0.724) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานจะสามารถวางแผนการดาเนินชีวิตในอนาคตได้เป็นอย่ าง
ดีถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.188, S.D. = 0.824) รองลงมา คือ
พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถเป็นที่พึ่งและสามารถช่วยให้ท่านเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ถ้า
องค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.181, S.D. = 0.865) พนักงานจะดารงอยู่
ในองค์กรต่อไปและไม่มีความคิดเกี่ยวกับการลาออกจากองค์กรเลยถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่ งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.087, S.D. = 0.940) และ พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านกาลังเผชิญอยู่ได้ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ =
4.051, S.D. = 0.831)
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ตารางที่ 4.16 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
S.D. ระดับ
xˉ
35. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะพูดถึงองค์กรของท่านในทางที่ดี รวมทั้งการแก้ต่าง

4.029

0.928

มาก

อาชีพ ท่านจะรู้สึกยินดีปฎิบัติตามและยอมรับในกฎระเบียบใหม่ๆ 3.797

0.897

มาก

4.043

0.827

มาก

4.051

0.822

มาก

3.980

0.756

มาก

ให้กับองค์กรหากมีใครมาพูดในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือทางลบ
36. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
ที่องค์กรออกมาบังคับใช้
37. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ ท่ า นจะรู้ สึ ก ว่ า องค์ ก รได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ท่ า นร่ ว มก าหนด
นโยบายหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ และท่านจะรู้สึกว่าองค์กร
ยอมรับฟังความคิดเห็นของท่านมากขึ้น
38. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กรมากขึ้น
รวม

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.980, S.D. = 0.756) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กรมากขึ้น ถ้า
องค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.051, S.D. = 0.822) รองลงมา คือ
พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมกาหนดนโยบายหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆและ
รู้สึกว่าองค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้นถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (xˉ = 4.043, S.D. = 0.827) พนักงานจะพูดถึงองค์กรของท่านในทางที่ดีรวมทั้งการแก้
ต่างให้กับองค์กรหากมีใครมาพูดในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือทางลบถ้าองค์กรมีกิจกรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.029, S.D. = 0.928) และพนักงานจะรู้สึกยินดีปฎิบัติตาม
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และยอมรับในกฎระเบียบใหม่ๆที่องค์กรออกมาบังคับใช้ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (xˉ = 3.797, S.D. = 0.897)
ตารางที่ 4.17 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราการขาดงานของพนักงานต่า
อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
S.D. ระดับ
xˉ
39. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ ท่ า นจะมี ค วามกระตือ รื อ ร้น ในการท างานและมี ค วาม

4.022

0.824

มาก

3.855

0.909

มาก

3.906

0.862

มาก

3.957

0.879

มาก

3.935

0.787

มาก

อุตสาหะในการทางานมากขึ้น
40. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกเต็มใจปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
และรู้สึ กเต็มใจปฎิบัติงานให้แล้ วเสร็จถึงแม้จะเลยเวลาปฏิบัติ
งาน
41. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะมีความมุ่งมั่น และอุทิศตนให้กับองค์กรของท่าน
มากขึ้น
42. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะยินดีเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
ไปศึกษาดูงานตามที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
รวม

จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราการขาด
งานของพนักงานต่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.935, S.D. = 0.787) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานจะมีความกระตือรือร้นในการทางานและมีความอุตสาหะใน
การทางานมากขึ้นถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.022, S.D. =
0.824) รองลงมา คือ พนักงานจะยินดีเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งไปศึกษาดูงานตามที่
ได้รับมอบหมายมากขึ้นถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 3.957, S.D. =
0.879) พนักงานจะมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนให้กับองค์กรของท่านมากขึ้นถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริม
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ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 3.906, S.D. = 0.862) และพนักงานจะรู้สึกเต็มใจปฎิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายมากขึ้นและรู้สึกเต็มใจปฎิ บัติงานให้แล้วเสร็จถึงแม้จะเลยเวลาปฏิบัติงานถ้าองค์กรมี
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 3.855, S.D. = 0.909) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.18 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานขององค์กรเพิ่ม
สูงขึ้น
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
S.D. ระดับ
xˉ
43. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย

4.007

0.900

มาก

อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 4.065

0.812

มาก

0.883

มาก

4.094

0.836

มาก

4.033

0.797

มาก

อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตาแหน่งงานของท่านมีความสาคัญต่อองค์กร
44. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
มากขึ้น
45. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ผลประกอบการขององค์กร 3.964
มากขึ้น
46. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์กร
รวม

จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.033, S.D. = 0.797) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสาเร็จของ
องค์กรถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.094, S.D. = 0.836) พนักงาน
จะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (xˉ = 4.065, S.D. = 0.812) พนักงานจะรู้สึกว่าตาแหน่งงานของท่านมีความสาคัญต่อ
องค์กรถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 4.007, S.D. = 0.900) และ
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พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ผลประกอบการขององค์กรมากขึ้น ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (xˉ = 3.964, S.D. = 0.884)

4.4 การวิเคราะห์สมมติฐาน
การศึกษาเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน มีสมมติฐาน 10 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
สมมติฐานที่ 2 การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
สมมติฐานที่ 3 การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
สมมติฐานที่ 4 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
สมมติฐานที่ 5 การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
สมมติฐานที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออก
จากองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
สมมติฐานที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน
สมมติฐานที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่ออัตราการขาดงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
สมมติฐานที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานของ
องค์กรในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
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ซึ่งผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบ
ถาม นามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้ Pearson Correlation
ทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ มีรายละเอียด ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H0: การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H1: การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตารางที่ 4.19 : แสดงค่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้นกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตัวแปรต้น: การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
ตัวแปรตาม:

Pearson Correlation
(r)

Sig. (2-tailed)

การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

.539**

.000*

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

.326**

.000*

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.542**

.000*

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.455**

.000*

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

.387**

.000*

ภาพรวม

.508**

.000*

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเท่ากับ 0.000 หมายความว่าการ
ประเมินเพื่อเลื่ อนตาแหน่ งงานให้ สู งขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
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พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
ความสั มพั น ธ์พ บว่า ด้า นที่มีค วามสั มพั นธ์สู งสุ ด คือ การสนับ สนุน ให้ มี การเรียนรู้

(Pearson

Correlation = .542, Sig (2-tailed) = .000) รองลงมา คือ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น (Pearson Correlation = .539, Sig (2-tailed) = .000) การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
(Pearson Correlation = .455, Sig (2-tailed) = .000) การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
(Pearson Correlation = .387, Sig (2-tailed) = .000) และการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น (Pearson Correlation = .326, Sig (2-tailed) = .000)
สมมติฐานที่ 2 การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H0: การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H1: การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตารางที่ 4.20 : แสดงค่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการประเมินเพื่อการปรับเงิน
เดือนให้สูงขึ้นกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตัวแปรต้น: การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
ตัวแปรตาม:

Pearson Correlation
(r)

Sig. (2-tailed)

การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

.487**

.000*

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

.368**

.000*

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.442**

.000*

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.420**

.000*

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

.272**

.000*

ภาพรวม

.448**

.000*

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเท่ากับ 0.000 หมายความว่า การ
ประเมิน เพื่อการปรั บ เงิน เดื อนให้ สู งขึ้ นมีความสั มพันธ์ เชิ งบวกต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
ความสั มพัน ธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สู งสุ ด คือ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สู งขึ้น
(Pearson Correlation = .487, Sig (2-tailed) = .000) รองลงมา คือ การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
(Pearson Correlation = .442, Sig (2-tailed) = .000) การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
(Pearson Correlation = .420, Sig (2-tailed) = .000) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
(Pearson Correlation = .368, Sig (2-tailed) = .000) และการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ (Pearson Correlation = .272, Sig (2-tailed) = .000)
สมมติฐานที่ 3 การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H0: การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H1: การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน
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ตารางที่ 4.21 : แสดงค่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้กับ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตัวแปรต้น: การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
ตัวแปรตาม:

Pearson Correlation
(r)

Sig. (2-tailed)

การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

.696**

.000*

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

.612**

.000*

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.684**

.000*

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.709**

.000*

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

.598**

.000*

ภาพรวม

.746**

.000*

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเท่ากับ 0.000 หมายความว่า การ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า
ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ (Pearson Correlation =
.709, Sig (2-tailed) = .000) รองลงมา คือ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (Pearson
Correlation = .696, Sig (2-tailed) = .000) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (Pearson Correlation
= .684, Sig (2-tailed) = .000) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น (Pearson Correlation
= .612, Sig (2-tailed) = .000) และการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (Pearson Correla
tion = .598, Sig (2-tailed) = .000)
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สมมติฐานที่ 4 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H0: การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถไม่มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H1: การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตารางที่ 4.22 : แสดงค่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการเปิดโอกาสให้แสดงความ
สามารถกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตัวแปรต้น: การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
ตัวแปรตาม:

Pearson Correlation
(r)

Sig. (2-tailed)

การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

.592**

.000*

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

.545**

.000*

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.556**

.000*

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.558**

.000*

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

.500**

.000*

ภาพรวม

.621**

.000*

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเท่ากับ 0.000 หมายความว่า การเปิด
โอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า
ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูง ขึ้น (Pearson Correlation
= .592, Sig (2-tailed) = .000) รองลงมา คือ การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ (Pearson
Correlation = .558, Sig (2-tailed) = .000) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (Pearson Correlation
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= .556, Sig (2-tailed) = .000) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น (Pearson Correlation
= .545, Sig (2-tailed) = .000) และการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (Pearson Correla
tion = .500, Sig (2-tailed) = .000)
สมมติฐานที่ 5 การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H0: การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
H1: การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตารางที่ 4.23 : แสดงค่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการวางแผนและให้คาปรึกษา
เรื่องอาชีพกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ตัวแปรต้น: การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
ตัวแปรตาม:

Pearson Correlation
(r)

Sig. (2-tailed)

การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

.649**

.000*

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

.612**

.000*

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.539**

.000*

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.607**

.000*

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

.559**

.000*

ภาพรวม

.670**

.000*

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเท่ากับ 0.000 หมายความว่า การ
วางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงาน
ต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น ในธุร กิ จ การบิน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่อพิจารณา

ความสั มพัน ธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สู งสุ ด คือ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สู งขึ้น
(Pearson Correlation = .649, Sig (2-tailed) = .000) รองลงมา คือ การประเมินเพื่อการปรับ
เงินเดือนให้สูงขึ้น (Pearson Correlation = .612, Sig (2-tailed) = .000) การเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถ (Pearson Correlation = .607, Sig (2-tailed) = .000) การวางแผนและให้
คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (Pearson Correlation = .559, Sig (2-tailed) = .000) และการสนับสนุนให้
มีการเรียนรู้ (Pearson Correlation = .539, Sig (2-tailed) = .000)
สมมติ ฐ านที่ 6 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
H0: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
H1: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
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ตารางที่ 4.24 : การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพล
ระหว่าง กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
Std.
pB
t
β
เพิ่มสูงขึ้น
Error
value
ค่าคงที่

-.135

.346

-.390

.697

.179

.067

.179

2.685

.008*

.115

.085

.090

1.350

.179

กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.306

.086

.307

3.547

.001*

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.117

.082

.112

1.420

.158

.324

.080

.294

4.033

.000*

ตัวแปรต้น: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น
กิจกรรมการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น

กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ

R2 = .611, Adjusted R2 = .596, F = 41.453, p-value = .000
จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 แสดงว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .307, p-value = .001)
รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .294, p-value = .000) และ
กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (β = .179, p-value = .008)
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สมมติฐานที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจาก
องค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
H0: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
H1: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
ตารางที่ 4.25 : การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพล
ระหว่าง กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า
ตัวแปรตาม: ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร
Std.
pB
t
β
ต่า
Error
value
ค่าคงที่

.726

.395

1.840

.068

-.048

.076

-.048

-.630

.530

.047

.097

.037

.481

.632

กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.331

.098

.337

3.368

.001*

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.118

.094

.115

1.254

.212

.379

.092

.349

4.136

.000*

ตัวแปรต้น: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น
กิจกรรมการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น

กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ

R2 = .480, Adjusted R2 = .460, F = 24.353, p-value = .000
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จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 แสดงว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .349, p-value =
.000) รองลงมา คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .337, p-value = .001)
สมมติฐานที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรในธุรกิจการบิน
H0: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรในธุรกิจการบิน
H1: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ในธุรกิจการบิน
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ตารางที่ 4.26 : การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพล
ระหว่าง กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
Std.
pB
t
β
องค์กร
Error
value
ค่าคงที่

.111

.387

.286

.775

.224

.074

.218

3.016

.003*

.069

.095

.053

.729

.467

กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.394

.096

.384

4.090

.000*

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.121

.092

.113

1.314

.191

.158

.090

.140

1.766

.080

ตัวแปรต้น: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น
กิจกรรมการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น

กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ

R2 = .542, Adjusted R2 = .524, F = 31.213, p-value = .000
จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 แสดงว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรม
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .384, p-value = .000) รองลงมา คือ กิจกรรมการประเมินเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (β = .318, p-value = .001)
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สมมติ ฐ านที่ 9 กิจ กรรมส่ ง เสริ มความก้า วหน้ า ในสายอาชี พ มี อิท ธิ พ ลต่ ออั ต ราการขาดงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
H0: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการขาดงานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
H1: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่ออัตราการขาดงานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
ตารางที่ 4.27 : การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพล
ระหว่าง กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับอัตราการขาดงานของพนักงานต่า
ตัวแปรตาม: อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
Std.
pB
t
β
Error
value
ค่าคงที่

-.033

.393

-.085

.932

.082

.075

.077

1.089

.278

.026

.096

.019

.267

.790

กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.506

.098

.474

5.183

.000*

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.048

.094

.043

.517

.606

.313

.091

.265

3.432

.001*

ตัวแปรต้น: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น
กิจกรรมการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น

กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ

R2 = .564, Adjusted R2 = .548, F = 34.169, p-value = .000
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จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H 1 แสดงว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่ออัตราการขาดงาน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .474, p-value = .000) รองลงมา คือ
กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .265, p-value = .001)
สมมติฐานที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขององค์กร
ในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
H0: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขององค์กรในธุรกิจ
การบินเพิ่มสูงขึ้น
H1: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขององค์กรในธุรกิจการ
บินเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 4.28 : การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพล
ระหว่าง กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพกับผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
ตัวแปรตาม: ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่ม
Std.
pB
t
β
สูงขึ้น
Error
value
ค่าคงที่

.845

.452

1.870

.064

.102

.087

.094

1.181

.240

-.163

.111

-.118

-1.468

.145

กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.424

.112

.392

3.774

.000*

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

.053

.108

.047

.491

.624

.375

.105

.314

3.580

.000*

ตัวแปรต้น: กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น
กิจกรรมการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น

กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ

R2 = .438, Adjusted R2 = .417, F = 20.571, p-value = .000
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จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ปฏิ เสธสมมติฐ าน H0 และยอมรั บ
สมมติฐาน H 1 แสดงว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงาน
ขององค์กรในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรม
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .392, p-value = .000) รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผนและ
ให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .314, p-value = .000)
ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) โดยภาพรวม
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน ความพึง ความตั้ง พฤติกรรม อัตราการ ผลการ
สายอาชีพ

พอใจใน

ใจที่จะ

การเป็น

ขาดงาน

ปฎิบัติงาน

การ

ลาออก

สมาชิกที่

ของ

ของ

ปฎิบัติงาน จากองค์

ดีของ

พนักงาน

องค์กร

เพิ่มสูงขึ้น

กรต่า

องค์กร

ต่า

เพิ่มสูงขึ้น

Adjusted

Adjusted

Adjusted

Adjusted

Adjusted

R2 = .596 R2 = .460 R2 = .524

R2 = .548

R2 = .417

-

.

การประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นต าแหน่ ง
งานให้สูงขึ้น
การประเมิ น เพื่ อ การปรั บ เงิ น
เดือนให้สูงขึ้น
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

.179*

.048

.218*

077

.094

.090

.037

.053

.019

.118

.307*

.337*

.384*

.474*

.392*

.112

.115

.113

.043

.047

.294*

.349*

.140

.265*

.314*

การเปิดโอกาสให้แสดงความ
สามารถ
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ
*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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ผลการวิเคราะห์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
ของตัวแปรต้น คือ กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามได้
ร้อยละ 59.6 (Adjusted R2 = .596) โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .307) การ
วางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .294) และ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (β
= .179)
ผลการวิเคราะห์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากองค์กรต่่า
จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
ของตัวแปรต้น คือ กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ความตั้ง ใจที่จะ
ลาออกจากองค์กรต่า พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ
46 (Adjusted R2 = .460) โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มีจานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .349) และ การ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .337)
ผลการวิเคราะห์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
ของตัวแปรต้น คือ กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่มีต่อตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามได้ร้อย
ละ 52.4 (Adjusted R2 = .524) โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีจานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .384) และ การ
ประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น (β = .218)
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ผลการวิเคราะห์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านอัตราการขาด
งานของพนักงานต่่า
จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
ของตัวแปรต้น คือ กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่มีต่อตัวแปรตาม คือ อัตราการขาด
งานของพนักงานต่า พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ
54.8 (Adjusted R2 = .548) โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านอัตราการขาดงานของพนักงานต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีจานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .474) และการวางแผนและให้
คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .265)
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามทุ่ ม เทมี ใ จของพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ องบิ นในธุ รกิ จ การบิ น ด้ า นผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
ของตั ว แปรต้น คื อ กิจ กรรมส่ ง เสริม ความก้า วหน้า ในสายอาชี พ ที่มี ต่อ ตัว แปรตาม คื อ ผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม
ได้ร้อยละ 41.7 (Adjusted R2 = .417) โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนัก งาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ (β = .392) และการ
วางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ (β = .314)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Method) ที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินที่ ให้บริการ
เต็ม รู ป แบบในประเทศไทย ได้ แก่ พนัก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิ นของ บริษัท การบิ นไทย จ ากั ด
(มหาชน) และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จากัด (มหาชน) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่าห้าปี จานวน 138 ตัวอย่าง ผ่านแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นโดยการตั้งคาถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะและความต้องการ
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน และใช้
สถิติค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และสถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression) เพื่อพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ผู้ศึกษาได้ทาการสรุปผลการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
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5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
การบิน………
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการ
บินที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.2 โดย
เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 - พ.ศ.2540 (Generation Y) คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 และมีวุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.6 ผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งงานระดับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ 96.4 และทางานที่บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) คิดเป็น
ร้อยละ 90.6 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.7
5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน
ผู้ให้ ข้อมูล ส่ว นใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับกิจกรรมส่ งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น รองลงมา คือ การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น และการเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถ
ในด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีการวางแผนการประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคนจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น รองลงมา คือ ถ้าองค์กรมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยพิจารณา
จากประสบการณ์การทางานของพนักงานที่ผ่านมาเป็นหลักจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น ถ้าองค์กรมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยการกาหนดให้พนักงานมี
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น และ
ถ้าองค์กรมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยพิจารณาจากระยะเวลาปฎิบัติงานที่ทาอยู่
เป็นหลักจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
ในด้านการประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีการวางแผนการประเมินเพื่อการ
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ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคนและมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการ
ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น รองลงมา
คือ ถ้าองค์กรมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นในรอบวาระพิเศษโดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปีจะ
ส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น ถ้าองค์กรมี การพิจารณาการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้นตามผลกาไรขององค์กรในแต่ละปีจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น และ
ถ้าองค์กรมีการประเมิน เพื่อการปรับเงินเดือนให้สู งขึ้นโดยการกาหนดให้ พนักงานมีห น้าที่ในการ
ประเมินตัวเองจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
ในด้านการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีการจัดให้ท่านได้ไปศึกษาดูการทางานขององค์กร
อื่นเพื่อการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
มากขึ้น รองลงมา คือ ถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แก้ไขปัญหาในการทางานด้วยตนเองจากการ
เรียนรู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
ถ้าองค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมที่
จัดขึ้นโดยองค์กรจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น และถ้าองค์กรมีการจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่ พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการทางานจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
ในด้ า นการเปิ ด โอกาสให้ แ สดงความสามารถภาพรวมอยู่ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีการมอบหมายตาแหน่งงานที่ตรงกับ
ความถนัดหรือความชอบส่วนตัวของพนักงานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ขึ้น รองลงมา คือ ถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถทางด้านการบริหารองค์กรจะ
ส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น ถ้าองค์กรมีการมอบหมายงานที่ยากหรืองานที่
มี ค วามท้ า ทายจะส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด ความทุ่ ม เทมี ใ จต่ อ องค์ ก รมากขึ้ น และถ้ า องค์ ก รมี ก าร
มอบหมายงานที่นอกเหนือไปจากความรั บผิดชอบหลักของพนักงานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
ในด้านการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนให้กับ พนักงานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อ
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องค์ก รมากขึ้ น รองลงมา คือ ถ้า องค์ กรมีก ารวางแผนในเรื่อ งความก้า วหน้ าในสายอาชีพ ให้ แ ก่
พนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น ถ้า
องค์กรมีการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ พนักงานได้รับรู้อย่างชัดเจน
จะส่งผลให้ พนักงานเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น และถ้าองค์กรมีการเปิดโอกาสให้ท่าน
สามารถเข้ารับคาปรึกษาส่วนตัวในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
5.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
การบิน………….
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจาก
องค์กรต่า รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่ม
สูงขึ้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และอัตราการขาดงานของพนักงานต่า
ในด้านความพึงพอใจในการปฎิบัติง านเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพพนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรมีการปรับเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่สูงขึ้น รองลงมา
คือ ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานจะรู้สึกพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
และจะตั้งใจพัฒนาความสามารถในการปฎิบัติงานมากขึ้น ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพพนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานของ
พนักงาน และถ้าองค์กรมีกิ จกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกว่าได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆที่ตัวเองพึงประสงค์มากขึ้น
ในด้ า นความตั้ ง ใจที่ จ ะลาออกจากองค์ ก รต่ าภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพพนักงานจะสามารถวางแผนการดาเนินชีวิตในอนาคตได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ ถ้าองค์กรมี
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถเป็นที่พึ่งและสามารถ
ช่วยให้พนักงานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พนั กงานจะดารงอยู่ ในองค์กรต่อไปและไม่มีความคิดเกี่ยวกับการลาออกจากองค์กรเลย และถ้า
องค์กรมีกิจกรรมส่ งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่ท่านกาลังเผชิญอยู่ได้
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ในด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ พนั กงานจะรู้ สึ กว่ าตนเองมี ความส าคัญ ต่อ องค์ กรมากขึ้น รองลงมา คื อ ถ้าองค์ กรมี
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมกาหนด
นโยบายหรื อเสนอความคิดเห็ น ต่างๆและพนักงานจะรู้สึ ก ว่าองค์ กรยอมรับฟังความคิด เห็ นของ
พนักงานมากขึ้น ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะพูดถึงองค์กร
ในทางที่ดรี วมทั้งการแก้ต่างให้กับองค์กรหากมีใครมาพูดในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือทาง
ลบ และถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกยินดีปฎิบัติตามและ
ยอมรับในกฎระเบียบใหม่ๆที่องค์กรออกมาบังคับใช้
ในด้านอัตราการขาดงานของพนักงานต่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พนักงานจะมีความกระตือรือร้นในการทางานและมีความอุตสาหะในการทางานมากขึ้น รองลงมา คือ
ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานจะยินดีเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม
กิจ กรรมรวมทั้ งไปศึ กษาดู งานตามที่ ได้ รับ มอบหมายมากขึ้น ถ้ า องค์ก รมี กิจ กรรมส่ ง เสริม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพพนั กงานจะมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนให้กับองค์กรมากขึ้น และถ้าองค์กรมี
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานจะรู้สึกเต็มใจปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มากขึ้นและรู้สึกเต็มใจปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จถึงแม้จะเลยเวลาปฏิบัติงาน
ในด้านผลการปฏิบัติงานขององค์กรเพิ่มสู งขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถ้าองค์ก รมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์กร รองลงมา คือ ถ้าองค์กรมี
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจมากขึ้น ถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะรู้สึกว่าตาแหน่งงาน
ของพนักงานมีความสาคัญต่อองค์กร และถ้าองค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ผลประกอบการขององค์กรมากขึ้น
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ตัวแปรต้น
ผล
สมมติฐานที่ 1
การประเมินเพื่อเลื่อนตา
มีความสัมพันธ์
แหน่งงานให้สูงขึ้น
สมมติฐานที่ 2
การประเมินเพื่อการปรับ
มีความสัมพันธ์
เงินเดือนให้สูงขึ้น
สมมติฐานที่ 3
การสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
มีความสัมพันธ์
เรียนรู้
สมมติฐานที่ 4
การเปิ ด โอกาสให้ แ สดง
มีความสัมพันธ์
ความสามารถ
สมมติฐานที่ 5
การวางแผนและให้ ค า
มีความสัมพันธ์
ปรึกษาเรื่องอาชีพ
สมมติฐานที่ 6
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
มีอิทธิพล
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
สมมติฐานที่ 7
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
มีอิทธิพล
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
สมมติฐานที่ 8
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
มีอิทธิพล
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
สมมติฐานที่ 9
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
มีอิทธิพล
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
สมมติฐานที่ 10 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
มีอิทธิพล
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

ตัวแปรตาม
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
คว ามพึ ง พอใจในกา ร
ปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
ความตั้ ง ใจที่ จ ะลาออก
จากองค์กรต่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร
อั ต ราการขาดงานของ
พนักงานต่า
ผลการปฎิ บั ติ ง านของ
องค์กรเพิ่มสูงขึ้น

ซึง่ ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
สมมติฐานที่ 1 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
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ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 1 การประเมินเพื่อเลื่ อนตาแหน่งงานให้ สู งขึ้นมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกสูงต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขาดงานของพนักงานต่า ผล
การปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น และความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า ที่ระดับนัย สาคัญ .05
สมมติฐานที่ 2 การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 การประเมิ น เพื่ อ การปรั บ เงิ น เดื อ นให้ สู ง ขึ้ น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกสูงต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
เพิ่มสูงขึ้น รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ที่ระดับนัยสาคัญ
.05
สมมติฐ านที่ 3 การสนับสนุนให้ มีการเรียนรู้มีความสั มพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูง
ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ อัตราการขาดงานของพนักงานต่า รองลงมา คือ
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่ มสูงขึ้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากองค์กรต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ที่ระดับนัยสาคัญ .05
สมมติฐานที่ 4 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์เชิง
บวกสู งต่ อความทุ่ มเทมีใ จต่อ องค์ กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุ รกิจ การบิน และเมื่ อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความพึ งพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้น รองลงมา คือ อัตราการขาดงานของพนักงานต่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ที่ระดับนัยสาคัญ
.05
สมมติฐานที่ 5 การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเท
มีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 5 การวางแผนและให้ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งอาชี พ มี ค วาม
สัมพันธ์เชิงบวกสูงต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้น รองลงมา คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า อัตราการขาดงานของพนักงานต่า ผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ที่ระดับนัยสาคัญ .05
2) การศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
สมมติฐานที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
จากการทดสอบสมมติฐ านพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ และกิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้น โดยทั้ง 3 กิจกรรมสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฎิบัติ งานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้นได้ร้อยละ 59.6
สมมติฐานที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
จะลาออกจากองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชี พ รองลงมา คื อ กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น ให้ มีก ารเรี ย นรู้ โดยทั้ ง 2 กิ จกรรมสามารถร่ ว มกั น
พยากรณ์ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่าได้ร้อย
ละ 46
สมมติฐานที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการประเมิน
เพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น โดยทั้ง 2 กิจกรรมสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน ได้ร้อยละ 52.4
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สมมติฐานที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่ออัตราการ
ขาดงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มี
อิทธิพลต่ออัตราการขาดงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า และเมื่อพิจารณา
รายด้ า น พบว่า ด้า นที่มี อิ ทธิ พ ลสู ง สุ ด คื อ กิ จกรรมการสนับ สนุ นให้ มีก ารเรี ยนรู้ รองลงมา คื อ
กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ โดยทั้ง 2 กิจกรรมสามารถร่วมกันพยากรณ์อัตรา
การขาดงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินต่า ได้ร้อยละ 54.8
สมมติฐานที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มี
อิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขององค์กรในธุรกิจการบิน เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผน
และให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฎิบัติงานขององค์กรในธุรกิจการ
บินเพิ่มสูงขึ้น ได้ร้อยละ 41.7

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น มี
ความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขาดงานของพนักงานต่า ผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น และความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุวิมล พิมลศิริ (2555) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
ในด้านการเลื่อนตาแหน่งงาน มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงาน ดังนั้นจึง
แสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นตามลาดับขั้นหรือตามความสามารถในการ
ปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร พนักงานจะมีความตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้น มีความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
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การบิน ทั้งในด้านความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขาดงานของพนักงานต่า ผล
การปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น และความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า หมายความว่ า การที่
พนักงานได้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นนั่นแสดงถึงความมั่นคงทางอาชีพ เมื่อพนักงานรับรู้ถึงความมั่นคง
ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน และแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วง (Chhetri, 2017) ดังนั้นพนักงานที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานย่อม
ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรจะมีแนวโน้มที่ต่าลง
เพราะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ
จากผลการทดสอบสมมติฐ านข้อที่ 2 พบว่า การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้ สูงขึ้นมี
ความสัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้น รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
ความตั้งใจที่จ ะลาออกจากองค์กรต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสู งขึ้น สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ สุวิมล พิมลศิริ (2555) ที่พบว่าปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความสั มพันธ์โดยตรงต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงาน การประเมิน
เพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเป็นการประเมินที่ทาให้พนักงานรู้สึกถึงความก้าวหน้าในอาชีพ เมื่อ
พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีความสุขในการปฏิบัติงานย่อมแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร การเป็นสมาชิกที่ดีคือการแสดงออกถึงพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ การให้
ความร่วมมือ การคานึงถึงผู้อื่น เป็นต้น ในทางกลับกันการศึกษาของ สุวิมล พิมลศิริ (2555) ยังพบว่า
อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน หมายความว่า พนักงานที่ได้รับการ
ประเมิ น เพื่ อปรั บ เงิ น เดื อนให้ สู ง ขึ้น ย่ อมมี ความพึ ง พอใจในการปฎิ บั ติง านเพิ่ มสู ง ขึ้น แต่ ส าหรั บ
พนักงานที่ไม่ได้รับการประเมินเพื่อปรับเงินเดือนย่อมมีทัศนคติแง่ลบต่อองค์กรและเสียกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้ผลการปฏิบัติงานมีความเป็นไปได้ที่จะถดถอยลง ดังนั้นในการที่จะปรั บเงินเดือน
ให้แก่พนักงานภายในองค์กรจึงต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้การปรับ
เงินเดือนให้สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการขาดงานของพนักงานต่า และความตั้งใจที่จะลาออกจาก
องค์กรต่าด้วยเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า เมื่อพนักงานได้รับเงินที่ เหมาะสมและเพียงพอจะทาให้
พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และลดความตั้งใจที่จะลาออกได้ เพราะพนักงานรับรู้
ว่าการได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นเกิดจากความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคล รวมถึง
ศักยภาพทางด้านการเงินขององค์กรที่จะส่งเสริมความก้ าวหน้าในอาชีพ นอกจากนั้นยังพบว่ามีความ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ ปริญา ทอสูงเนิน (2549) ที่ว่า ปัจจัยทางด้านค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส่งผลต่อความทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานในด้านอารมณ์ความรู้สึก
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า การสนับสนุนให้มีการเรีย นรู้มีความสัมพันธ์ต่อ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ อัตราการขาดงานของพนักงานต่า รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ในการปฎิบั ติงานเพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีข ององค์กร ความตั้งใจที่จะลาออกจาก
องค์กรต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อาภรณ์ ภู่วิทย
พันธุ์ (2550) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จากเอกสารตารา คู่มือ ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดในงาน และการเรียนรู้ในขณะทางาน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เมื่อพนักงานได้รับการส่งเสริมความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม จะทาให้พนักงานมีความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การพัฒนาและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกันจะช่วยลดความขัดแย้งเรื่องการเกี่ยง
งานและสามารถลดอัตราการขาดงานลงได้ นอกจากนี้ความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ถือเป็นทรั พยากรมนุษย์ที่มีค่าสาหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน เพราะมี
บทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2546)
ดังนั้นการที่พนักงานได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอย่อมทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดความความพึ งพอใจในการปฎิบัติงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การที่พนักงานได้รับการ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอจะทาให้พนักงานมีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพและมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อัตราความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรจะลดต่าลงเพราะพนักงาน
สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการสนับสนุนการเรียนรู้ และที่สาคัญพนักงานสามารถที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งให้ผลการปฎิบัติงานของ
องค์กรเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วิกันยา นนสะดู (2549) ที่
ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษา
พบว่า โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พนักงานเกิด ความทุ่มเทต่อองค์กร
มากขึ้น
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีค วาม
สัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เมื่อพิจารณา
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ความสั ม พั น ธ์ พ บว่า ด้ านที่ มีค วามสั ม พั นธ์ สู ง สุ ด คือ ความพึ งพอใจในการปฎิบั ติ ง านเพิ่ มสู ง ขึ้ น
รองลงมา คือ อัตราการขาดงานของพนักงานต่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ กร ความตั้งใจ
ที่จะลาออกจากองค์กรต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ
Laird Harrison (2002) ที่กล่าวว่า การที่บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทางาน และ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า พนักงานจะทางานด้วยความตั้งใจและทุ่ม เทการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดอัตราการลาออก ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
ได้ใช้ความสามารถในการปฏิบั ติงาน รวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้ มีส่ ว นร่ว มในการตัดสิ น ใจร่ว มกั บ
ผู้บริหาร ประสบการณ์เหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานมีความขยันและมุ่งมั่นในการปฏิบัตงานให้ดียิ่งขึ้น
และเกิดความพึงพอใจในการปฎิบัติงานที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ย่อมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงสามารถลดอัตราการขาดงานและอัตรา
การลาออกได้ นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นจะทาให้รู้สึกถึงความมีตัวตน
ในองค์กร การได้รับความสาคัญจากองค์กรจะช่วยทาให้พนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ช่วย
สนับสนุนให้องค์กรมีความก้าวหน้า รวมถึงพนักงานจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ให้
ความช่ว ยเหลื อองค์ก ร และปกป้ ององค์ก รเมื่ อมี ผู้ ที่พู ดถึ ง องค์ กรในทิศ ทางที่ไ ม่ดี ที่ส าคัญการที่
พนักงานได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามขอบเขต
ที่เหมาะสม จะทาให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะทาให้เกิดสภาพแวดล้อม
การทางานที่ดี เกิดการทางานร่วมกันเป็นทีม พนั กงานจะมีความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะส่งให้ผลการปฏิบัติงานมีแนวโน้มที่จะสาเร็จได้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นและมีผลการปฏิบัติดีขึ้น
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 พบว่า การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพมีความ
สัมพันธ์ต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เมื่อพิจารณา
ความสั ม พั น ธ์ พ บว่า ด้ านที่ มีค วามสั ม พั นธ์ สู ง สุ ด คือ ความพึ งพอใจในการปฎิบั ติ ง านเพิ่ มสู ง ขึ้ น
รองลงมา คื อ ความตั้ง ใจที่ จ ะลาออกจากองค์ กรต่ า อัต ราการขาดงานของพนั กงานต่ า ผลการ
ปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2542) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ได้ แ ก่ การหมุ น เวี ย นงาน การให้ ค าปรึ ก ษาในเรื่ อ งอาชี พ การให้ ข้ อ มู ล จริ ง ของงาน การจั ด ท า
แบบจาลองและแนวทางอาชีพ การมอบหมายงานที่ท้าทาย การให้ข้อมูลย้อนกลับกับบุคลากร การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แสดงให้เห็นว่า การวางแผน

104
และให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพเป็นปัจ จัยที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้พนักงานรับทราบถึงอนาคต
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนกาลังปฏิบัติอยู่ พนักงานที่รับทราบเส้นทางอาชีพของตนเองย่อมทาให้มีความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้ ซึ่งการได้รับการวางแผนและ
ให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทาให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงานและเกิด
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ความตั้งใจที่จะลาออกหรือการขาดงานจะลดต่าลง เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชามีความไว้วางใจและพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น ขณะ
เดียวกันพนักงานที่มองเห็นเส้นทางอนาคตและพยายามที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายย่อมจะ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร รวมถึงพยายามที่จะ
เรียนรู้และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดย
พบว่าการวางแผนในเรื่องอาชีพ จะมีส่วนช่วยเพิ่มความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มตี ่อองค์กรได้
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษา
เรื่องอาชีพ และกิจ กรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของ
วิกันยา นนสะดู (2549) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนที่เป็นเงิน ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงิน โอกาสใน การเรียนรู้
และพัฒนา และสภาพแวดล้อมในการทางาน (หัวหน้างาน ทีมงาน งาน ผู้บริ หาร) สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความทุ่มเทต่อองค์กร ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ด้านกิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น เป็น
อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า การที่พนักงานที่ได้รับความรู้ หรือมีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมย่อมทาให้
พนักงานมีความพึงพอใจและสามารถที่จะนาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผลลั พธ์ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นย่อมสะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพในตัว
บุ ค คล การได้ รั บ ค าชมเชย รวมถึ ง การได้ รั บ การยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
นอกจากนี้องค์กรควรจัดกิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ การแสดงแบบจาลองเส้น
ทางอาชีพ การชี้ให้เห็นถึงตาแหน่งสูงสุดที่พนักงานสามารถจะดารงได้หากมีการปฏิบัติงานที่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่องค์กรกาหนด รวมถึงจะต้องมีการให้คาแนะนาแก่พนักงานอย่างถูกต้องและชัดเจน
เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้มีความเหมาะสม รวมถึงองค์กรต้องมี
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การวางแผนกิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรับรู้
ถึงความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ เมื่อพนักงานเล็งเห็นว่าอาชีพที่ตนเองปฏิบัติอยู่นั้นมีความมั่นคง
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 7 พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด
คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิมล พิมลศิริ (2555) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง พบว่า การเลื่อนตาแหน่ง
งาน การพัฒนาพนักงาน และการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความ
ผูกพันโดยรวมของพนักงาน แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพทั้งสองด้าน
คือกิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และกิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงาน ส่งผลต่อ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรให้การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพีย งพอ เพื่อให้พนั กงานสามารถที่จะนาความรู้เหล่ านั้นไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ขณะเดียวกันเมื่อพนั กงานมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพยายามปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
องค์กรจะต้องพิจารณาถึงกิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม
เพื่อเป็นกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานรวมถึงเป็นการแสดงให้พนักงานรับรู้ถึงความมั่นคงใน
อาชีพและลดความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปริญา ทอสูงเนิน (2549) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถจะส่งผลต่อความ
ทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานในด้านการรับรู้พฤติกรรม
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 8 พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ Kahn (1990) ที่กล่าวว่า ความทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์กรเกิดจาก
พฤติกรรม ความอุตสาหะของพนักงาน และความพยายามของพนักงานที่มีต่อองค์กร เมื่อพนักงาน
ได้รับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเหมาะสมย่อมทาให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และได้รับการประเมินเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งงานอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้พนักงานมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุร กิจขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ (Hewitt Associates, 2004)
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พนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรจะพูดถึงองค์กรในทิศทางบวกแก่เพื่อนร่วมงาน
และลูกค้าขององค์กร ดังนั้นกิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่พนักงานให้ความสาคัญ
เป็นอันดับแรกและมีความคิดเห็นว่าการได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีทั้งต่อตนเองและ
องค์กร หมายความว่า หากองค์กรมีการวางแผนและจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานได้
อย่างเหมาะสมและตรงกับสายงาน จะส่งผลให้พนักงานมีความประพฤติที่ดีและลดพฤติกรรมการ
ต่อต้านในการปฏิบัติงานหรือการยอมรับในเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆ ที่บังคับใช้ เมื่อพนักงานหนึ่งคนมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นย่อมส่งผลให้บุคคลใกล้ชิดมีพฤติกรรมเลียนแบบและปรับตัวให้มีความประพฤติที่ดี
ขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะที่กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นกิจกรรมหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีและมีความตั้งใจในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Saks (2006) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยเหตุและผลลัพธ์ของความผูกพันทุ่มเทของพนักงาน
โดยการศึกษาตัวแปรสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทต่องานและความผูกพันทุ่มเทต่อองค์ก ร โดย
ผลลั พธ์จากการที่พนั กงานผู กพัน ทุ่มเทต่อองค์กรได้แก่ พนักงานเกิดความพึงพอใจต่องานและมี
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 9 พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
อิทธิพลต่ออัตราการขาดงานของพนักงานต่า เมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ
กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
สอดคล้องกับ สุวิมล พิมลศิริ (2555) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ด้านการพัฒนาพนักงาน และด้านการพัฒนาสายอาชีพของ
พนักงาน มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงาน ดังนั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่า
กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ส่งผลต่ออัตราการขาดงานของพนักงานต่า เมื่อพนักงานในระดับ
เดีย วกัน มีความรู้และทักษะที่ใกล้เคียงกันย่อมก่อให้ เกิดการปฏิบัติงานร่ว มกันอย่างราบรื่น การ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี ย่อมลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน เมื่อ
พนักงานทุกคนเกิดความสุขในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้อัตราการขาดงานลดลงตามไปด้วย นอกจาก
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ยังก่อให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
พนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของทีมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขณะที่กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพส่งผลอัตราการขาดงานของ
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พนักงาน แสดงให้เห็นว่าการที่พนักงานรู้ถึงเส้นทางและความก้าวหน้าในอาชีพจะส่งผลให้พนักงานมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้ เมื่อพนักงานได้รับ
คาปรึกษาที่เหมาะสมและถูกต้อง พวกเขาเหล่านั้นจะรับรู้ได้ถึงความมั่นคงในอาชีพที่ตนเองกาลัง
ดารงอยู่ และลดความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรในที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Paradise (2008) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรของพนักงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลการศึกษาพบว่าองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมสร้างความผูกพันทุ่มเทต่อ
องค์กรจะมี 10 ปัจจัยสูงกว่าองค์กรที่ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมสร้างความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กร ซึ่งหนึ่งใน
สิบปัจจัยนั่นคือการช่วยลดอัตราเข้าออกของพนักงานและการช่วยลดอัตราการขาดงานของพนักงาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 10 พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
อิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลสูงสุด
คือ กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ ทั้งนี้การที่องค์กรสนับสนุน ให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยังเป็นกาลังสาคัญในการ
ผลักดันให้พนักงานมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงด้าน
จิตใจ สอดคล้องกับ Gutteridge and Hutcheson (1990) ที่กล่าวว่า การพัฒนาอาชีพเป็นกระบวน
การที่เกิดจากการประสานงานกันระหว่างกระบวนการวางแผนอาชีพบุคคล และกระบวน การจัดการ
อาชีพ ขององค์ การ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ พนั กงานมีค วามโอกาสก้ าวหน้ าในอาชี พในองค์ กร ดั งนั้ นเมื่ อ
พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
ขณะที่องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถในงานที่ปฏิบัติหรือแสดงความคิดเห็นจะทา
ให้พนักงานรู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่สูงขึ้น รวมถึงสามารถที่จะดึงศักยภาพภายในตนเอง
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้การที่องค์กรมีการวางแผนและให้คาปรึกษา
เรื่องอาชีพแก่พนักงาน โดยการจัดทาแบบจาลองหรือการวางแนวทางในอาชีพให้แก่พนักงานย่อมทา
ให้พนักงานเข้าใจและรับรู้ถึงเส้นทางอาชีพในอนาคต เมื่อพนักงานรู้ว่าตนเองมีความมั่นคงในอาชีพ
และมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่ง จะทาให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้ไปถึงเส้นทางอาชีพในอนาคตที่วางแผนไว้
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก คือ การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น รองลงมา คือ
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้น และการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินมีความคิดเห็นถึงเงินเดือนเป็นสาคัญ หากมีเงินเดือนที่ เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการย่อมส่งให้พนักงานเหล่านี้เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ดังนั้นเพื่อให้ผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ องค์กรควรพิจารณาถึงการปรับเงินเดือนร่วมกับการ
วางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ เพื่อชี้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงเส้นทางในอาชีพของตน
พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อโอกาสในความก้าวหน้าทาง
อาชีพและเงินเดือนที่ต้องการจะเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับความก้าวหน้าและความรับผิดชอบในตาแหน่ง
งานที่สูงขึ้น เมื่อพนักงานรับทราบเส้นทางในอาชีพของตนเอง พนักงานจะเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจที่
จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้ ขณะที่องค์กรจะได้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรควรมีการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการ
สนับ สนุ นให้มีการเรี ยนรู้ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆแก่พนักงานตามความเหมาะสมของ
ตาแหน่งงานและความรับผิชอบ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงองค์กร
ควรให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อพนักงานมีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจึงส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกันองค์กรต้องมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้แก่พนักงานที่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่องค์กรกาหนดไว้ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และที่สาคัญเป็นการแสดงออก
ให้พนักงานรับรู้ถึงความก้าวหน้าในอาชีพและการยอมรับจากองค์กร การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้นจาเป็นที่จะต้องมีการระบุเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานแต่ละคนรับทราบ
และพยายามทุ่มเทการปฏิบัติงานให้ผลการปฏิบัติงานสาเร็จตามเป้าหมายและตามเกณฑ์ที่องค์กร
กาหนดไว้ นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถแม้ว่าจะมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดใน
ทุกปัจจัย แต่องค์กรก็ไม่ควรละเลยเพราะการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์กับ
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ความทุ่มเทมีใจต่อองค์ กร ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการมอบหมายตาแหน่งงานที่ตรงกับความถนัดหรือ
ความชอบส่วนตัวของพนักงาน โดยการสอบถามพนักงานโดยตรงและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานแต่ละคนมีความสามารถหรือความถนัดที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
นอกจากนี้ องค์ กรควรเปิ ดโอกาสให้ พนั กงานได้ แสดงความสามารถทางด้า นการบริ ห าร เพื่อ ให้
พนักงานเกิดความท้าทายและมีความทุ่มเทจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง
การศึกษาครั้ งนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็ นเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเป็นอันดับ
แรก คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า จากการศึกษาระดับความคิดเห็นโดยจาแนกเป็นรายข้อ
พบว่า ในปัจจุบันพนักงานรู้สึกว่าการปฏิบัติงานในอาชีพดังกล่าวสามารถวางแผนการดาเนินชีวิตใน
อนาคตได้ รวมถึงสามารถที่จะเป็ นที่พึ่งและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ แสดงให้เห็นว่า
พนักงานยังคงมีความพึงพอใจในอาชีพและเงินเดือนที่ตนเองได้รับ แม้ว่าพนักงานจะมีความคิดเห็นว่า
ต้องการปรับเงินเดือนให้เพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบว่าพนักงานจะดารงอยู่ใน
องค์ ก รต่ อ ไปและไม่ มี ค วามคิ ด เกี่ ย วกั บ การลาออกจากองค์ ก ร แต่ ถ้ า องค์ ก รมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้ าในสายอาชีพ จะช่ว ยให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กาลังเผชิญอยู่ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่พบว่า กิจกรรมการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อัตราการขาดงานของพนักงานต่า และผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้นหากองค์กรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์กรควรที่จะ
สนับสนุนการเรียนรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงานในตาแหน่งต่างๆ
อย่ า งเหมาะสม เพื่อ ให้ พนั กงานมีค วามรู้ และทั กษะในการปฏิ บัติ งานที่ สู ง ขึ้น นอกจากจะท าให้
พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีต่อองค์กร ยังช่วยลดอัตราการลาออกและการขาดงานของพนักงาน ทาให้
องค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปยังเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ด้านที่
กลุ่ มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็น อันดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร จาก
การศึกษาระดับ ความคิดเห็ น โดยจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกยินดีปฎิบัติตามและยอมรับในกฎระเบียบใหม่ๆ ที่องค์กร
ออกมาบังคับใช้ เป็นข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันแม้องค์กร
จะพยายามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจและมีความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร แต่ในทางกลับกันพนักงานต้องการความก้าวหน้าและ
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เงินเดือนที่สูงขึ้น แต่กลับมีพฤติกรรมเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จึงมีความ
เป็ น ได้ ว่ า การสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รและพนั ก งานยั ง ขาดความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง พนั ก งานจึ ง ขาด
แรงผลั กดันที่จ ะสนับสนุนให้ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ดังนั้นองค์กรต้องสร้างให้
พนักงานเกิดจิตสานึกพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีความ
เข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงองค์กรควรสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้
เกิดแรงกระตุ้นในการประพฤติและปฏิบัติดี เช่น กระดานบอร์ดทาความดี การประกาศคุณงามความ
ดี การกล่าวชมเชย เป็นต้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองและพยายามที่พัฒนาตนเองให้มี
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง หน้ า ที่ นอกจากนี้องค์กรควรแสดงให้ เห็ นถึงบทลงโทษที่ ชัดเจนเมื่ อ
พนักงานกระทาความผิด และต้องกล่าวชมเชยพนักงานทันทีเมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี
เยี่ยม เพื่อจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรสาหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจ
การบิน
แนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน มีดังนี้
5.3.2.1 แนวทางการส่งเสริมความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น โดยการให้ความสาคัญใน
เรื่องของการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ และการประเมินเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น ตามลาดับ
1) สาหรับแนวทางในการสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนความ
ทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดยเรียงลาดับความสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดให้พนักงานได้ไปศึกษาดูการทางานขององค์กรอื่นเพื่อการเรียนรู้
และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
(2) มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แก้ไขปัญหาในการทางานด้วยตนเองจากการเรียน
รู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางาน
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(3) ดาเนินการสนับสนุนให้พนักงานมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไป
จากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร
(4) นอกจากนั้นควรมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการทางานของพนักงานให้สูงขึ้น
2) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ เพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนิน การโดยเรียง
ลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจน
ให้กับพนักงานได้รับทราบ
(2) ในแต่ละปีควรมีการวางแผนในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
(3) ดาเนินการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
ได้รับรู้อย่างชัดเจน
(4) นอกจากนั้นควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ารับคาปรึกษาส่วนตัวใน
เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพได้
3) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
เพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนัก งานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดย
เรียงลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการวางแผนการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจน
สาหรับพนักงานแต่ละคน
(2) หากมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นควรพิจารณาจากประสบการณ์
การทางานของพนั กงานที่ผ่ า นมาเป็น หลั ก เป็ นล าดับแรก ตามมาด้ว ยการพิจารณาจาก
ระยะเวลาปฎิบัติงานที่พนักงานทาอยู่ จากนั้นดาเนินการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้นให้แก่พนักงานที่มีตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
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5.3.2.2 แนวทางการส่งเสริมความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า โดยการให้ความสาคัญในเรื่องของ
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ และการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ ตามลาดับ
1) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ เพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดยเรียง
ลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนให้
กับพนักงานได้รับทราบ
(2) ในแต่ละปีควรมีการวางแผนในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
(3) ดาเนินการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
ได้รับรู้อย่างชัดเจน
(4) นอกจากนั้นควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ารับคาปรึกษาส่วนตัวใน
เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพได้
2) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดยเรียง
ลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดให้พนักงานได้ไปศึกษาดูการทางานขององค์กรอื่นเพื่อการเรียนรู้
และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
(2) มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แก้ไขปัญหาในการทางานด้วยตนเองจากการ
เรียนรู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางาน
(3) ดาเนินการสนับสนุนให้พนักงานมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไป
จากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร
(4) นอกจากนั้นควรมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการทางานของพนักงานให้สูงขึ้น
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5.3.2.3 แนวทางการส่งเสริมความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร โดยการให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น ตามลาดับ
1) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดยเรียง
ลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดให้พนักงานได้ไปศึกษาดูการทางานขององค์กรอื่นเพื่อการเรียนรู้
และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
(2) มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แก้ไขปัญหาในการทางานด้วยตนเองจากการ
เรียนรู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางาน
(3) ดาเนินการสนับสนุนให้พนักงานมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไป
จากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร
(4) นอกจากนั้นควรมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการทางานของพนักงานให้สูงขึ้น
2) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการประเมินเพื่อเลื่ อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
เพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดย
เรียงลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการวางแผนการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจน
สาหรับพนักงานแต่ละคน
(2) หากมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นองค์กรควรพิจารณาจาก
ประสบการณ์ การทางานของพนักงานที่ผ่ านมาเป็ นหลั กเป็นล าดับแรก ตามมาด้ว ยการ
พิจารณาจากระยะเวลาปฎิบัติงานที่พนักงานทาอยู่ จากนั้นดาเนินการกาหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นให้แก่พนักงานที่มีตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
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5.3.2.4 แนวทางการส่งเสริมความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านอัตราการขาดงานของพนักงานต่าและด้านผลการปฎิบัติงานขององค์กร
เพิ่มสูงขึ้นโดยการให้ความสาคัญเหมือนกันในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และการวางแผน
และให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ ตามลาดับ
1) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดยเรียง
ลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดให้พนักงานได้ไปศึกษาดูการทางานขององค์กรอื่นเพื่อการเรียนรู้
และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
(2) มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แก้ไขปัญหาในการทางานด้วยตนเองจากการ
เรียนรู้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางาน
(3) ดาเนินการสนับสนุนให้พนักงานมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไป
จากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร
(4) นอกจากนั้นควรมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการทางานของพนักงานให้สูงขึ้น
2) สาหรับแนวทางปฎิบัติในเรื่องของการวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ เพื่อ
สนับสนุนความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ควรดาเนินการโดยเรียง
ลาดับความสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนให้
กับพนักงานได้รับทราบ
(2) ในแต่ละปีควรมีการวางแผนในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
(3) ดาเนินการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
ได้รับรู้อย่างชัดเจน
(4) นอกจากนั้นควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ารับคาปรึกษาส่วนตัวใน
เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพได้
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5.3.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ในการศึกษาวิจั ย ครั้งต่อไปควรศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์
เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไร และสามารถที่จะนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีและสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน นอกจากนั้นควรมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยอาจมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากฝ่าย
บริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในธุรกิจการบินหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจการบินร่วมด้วย เพื่อศึกษาประเด็นหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรในเชิงลึก และนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมและความเต็มใจที่
จะทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์กรและเพื่อเป็นแนวทางในการธารงรักษาและการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของพนักงานให้มีคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในธุรกิจการบิน
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
1. ดร.นนลฉัตร วีรานุวัตติ์
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
2. คุณนิจลาวัณย์ ไทรสาขา
ผู้อานวยการส่วนการพัฒนาองค์กร บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
อาจารย์ประจา คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทาเพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โปรด
ตอบแบบสอบถามทุกข้อในแต่ละตอนเพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการศึกษา ผู้วิจัยขอ
รับ รองว่าข้อมูล ที่ได้จ ากการตอบแบบสอบถามไปใช้ประโยชน์เชิงวิช าการเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่ งผล
กระทบต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน หรือเติม
ข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ

 1) เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 - พ.ศ.2540 (Generation Y)
 2) เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2508 - พ.ศ.2522 (Generation X)
 3) เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2489 - พ.ศ.2507 (Generation Baby Boomer)
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3.วุฒิการศึกษาสูงสุด

 1) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  2) ปริญญาตรี
 3) ปริญญาโท
 4) ปริญญาเอก
 5) อื่นๆโปรดระบุ……………....................................

4. ตาแหน่งงาน

 1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 2) หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 3) ผู้จัดการเที่ยวบิน

5. สถานที่ทางาน

 1) บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
 2) บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

6. ระยะเวลาปฎิบัติงาน  1) ต่ากว่า 1 ปี
 3) 5-10 ปี
 5) 15-20 ปี
 7) มากกว่า 25 ปีขึ้นไป

 2) 1-5 ปี
 4) 10-15 ปี
 6) 20-25 ปี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นายภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล (ผู้วิจัย)
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เบอร์ติดต่อ: 088-8825888
Email: Booboo_vee@hotmail.com
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความที่ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่งผลให้
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร โดยกรุณาตอบข้อคาถามแต่ละข้อเพี ยง 1
คาตอบ จากคาตอบที่เป็นไปได้ 5 คาตอบ ดังนี้
5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง เห็นด้วย
3
หมายถึง เฉยๆ
2
หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
นิยามศัพท์เชิงปฎิบัติการ
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร หมายถึง การที่บุคลากรมีสมรรถนะในการทางานเพิ่มสูงขึ้น โดย
แสดงออกถึงการขาดงานและความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า รวมทั้งการมีพฤติกรรมในการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร

130
ประเด็นคาถาม

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เฉยๆ เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
1
2
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

3

4

5

7. ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละ
คน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

8. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงาน
ให้ สู ง ขึ้ น โดยการก าหนดให้ ท่ า นมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

9. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงาน
ให้ สู งขึ้น โดยพิจ ารณาจากประสบการณ์การทางานของ
ท่านที่ผ่านมาเป็นหลัก จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

10. ถ้าองค์กรของท่านมีการประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้สูงขึ้นโดยพิจารณาจากระยะเวลาปฎิบัติงานที่ท่าน
ทาอยู่ เ ป็ น หลั ก จะส่ ง ผลให้ ท่า นเกิด ความทุ่ม เทมีใ จต่ อ
องค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

3

4

5

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
11. ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อการ
ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่
ละคนและมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการปรับเงินเดือน
ให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

2
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12. ถ้าองค์กรของท่านมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้นตามผลกาไรขององค์กรในแต่ละปี จะส่งผลให้ท่าน
เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

13. ถ้าองค์กรของท่านมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้นในรอบวาระพิเศษ โดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปี จะส่งผลให้
ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

14. ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารประเมิ น เพื่ อ การปรั บ
เงินเดือนให้สูงขึ้นโดยการกาหนดให้ท่านมีหน้าที่ในการ
ประเมิ น ตัว เอง จะส่ งผลให้ ท่า นเกิดความทุ่ มเทมีใ จต่ อ
องค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
15. ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ให้แก่ท่านเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน จะส่ งผลให้ท่าน
เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

16. ถ้าองค์กรของท่านมีการสนับสนุนให้ท่านมีการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมที่จัด
ขึ้ น โดยองค์ ก ร จะส่ ง ผลให้ ท่ า นเกิ ด ความทุ่ ม เทมี ใ จต่ อ
องค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

17. ถ้าองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้แก้ไขปัญหาใน
การท างานด้ว ยตนเองจากการเรี ย นรู้ปัญหาหรื อ ข้อผิ ด
พลาดในขณะทางาน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

18. ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดให้ท่านได้ไปศึกษาดูการ 1
2
ท างานขององค์ ก รอื่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการสร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ๆ จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรมากขึ้น
การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

3

4

5

19. ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายตาแหน่งงานที่ตรง
กับความถนัดหรือความชอบส่วนตัวของท่าน จะส่งผลให้

3

4

5

1

2
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ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
20. ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายงานที่นอกเหนือ
ไปจากความรับผิดชอบหลักของท่าน จะส่งผลให้ท่านเกิด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

21. ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายงานที่ยากหรืองาน
ที่มีความท้าทาย จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อ
องค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

22. ถ้าองค์กรของท่านเปิ ดโอกาสให้ ท่านได้แสดงความ
สามารถทางด้านการบริหารองค์กร จะส่งผลให้ท่านเกิด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
23. ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารวางแผนในเรื่ อ งความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ท่านอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกปี จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

24. ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดทาเส้นทางความ ก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนให้กับท่าน จะส่งผล
ให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

25. ถ้าองค์กรของท่านมีการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ท่านได้รับรู้อย่างชัดเจน
จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

26. ถ้าองค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเข้า
รับคาปรึกษาส่ วนตัวในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ
จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
นิยามศัพท์เชิงปฎิบัติการ
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1) การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
2) การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
3) การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
4) การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
5) การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
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ระดับความคิดเห็น
ไม่ เฉยๆ เห็น เห็น
เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
1
2
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น

3

4

5

27. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชี พ ท่ า นจะรู้ สึ ก ว่ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารปรั บ
เงินเดือนอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่สูงขึ้นของท่าน

1

2

3

4

5

28. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึ กว่าองค์กรของท่านมีการจัดหลั ก
สูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานของท่าน

1

2

3

4

5

29. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองความต้อง
การในเรื่องต่างๆที่ตัวเองพึงประสงค์มากขึ้น

1

2

3

4

5

30. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกพึงพอใจในการปฎิบัติงานและจะ
ตั้งใจพัฒนาความสามารถในการปฎิบัติงานมากขึ้น

1

2

3

4

5

ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า
31. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่า นจะสามารถวางแผนการดาเนิน ชี วิต ใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี

1

2

3

4

5

32. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้ สึ กว่าองค์กรสามารถเป็นที่พึ่งและ
สามารถช่วยให้ท่านเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

1

2

3

4

5

135
33. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่ท่านกาลังเผชิญอยู่ได้

1

2

3

4

5

34. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะดารงอยู่ในองค์กรของท่านต่อไปและไม่
มีความคิดเกี่ยวกับการลาออกจากองค์กรเลย

1

2

3

4

5

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
35. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะพูดถึงองค์กรของท่านในทางที่ดี รวมทั้ง
การแก้ ต่ า งให้ กั บ องค์ ก รหากมี ใ ครมาพู ด ในทางที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือทางลบ

1

2

3

4

5

36. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชี พ ท่ า นจะรู้ สึ ก ยิ น ดี ป ฎิ บั ติ ต ามและยอมรั บ ใน
กฎระเบียบใหม่ๆที่องค์กรออกมาบังคับใช้

1

2

3

4

5

37. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วม
กาหนดนโยบายหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ และท่านจะ
รู้สึกว่าองค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นของท่านมากขึ้น

1

2

3

4

5

38. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กร
มากขึ้น

1

2

3

4

5

อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
39. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะมีความกระตือรือร้นในการทางานและ
มีความอุตสาหะในการทางานมากขึ้น

1

2

3

4

5

40. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชี พ ท่ า นจะรู้ สึ ก เต็ ม ใจปฎิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายมากขึ้นและรู้สึกเต็มใจปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จ

1

2

3

4

5
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ถึงแม้จะเลยเวลาปฏิบัติงาน
41. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนให้กับองค์กร
ของท่านมากขึ้น

1

2

3

4

5

42. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชี พ ท่ า นจะยิ น ดี เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม รวมทั้งไปศึกษาดูงานตามที่ได้รับมอบหมายมาก
ขึ้น

1

2

3

4

5

ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
43. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้ สึ กว่าตาแหน่ งงานของท่านมีความ
สาคัญต่อองค์กร

1

2

3

4

5

44. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่ านจะรู้ สึ ก ว่า ตนเองมี ส่ ว นทาให้ ลู ก ค้า เกิ ด
ความพึงพอใจมากขึ้น

1

2

3

4

5

45. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนทาให้ผลประกอบ
การขององค์กรมากขึ้น

1

2

3

4

5

46. ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสาเร็จ
ขององค์กร

1

2

3

4

5

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ เหมาะ
สม………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและแผนภาพอินโฟกราฟฟิกสสรุปผล
การศึกษา
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การตรวจสอบความตรงของเนื้อหารายข้อ (Item Content Validity)
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหารายข้อ (Item Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอด
คล้องของแบบสอบถามเรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เป็นไปตามตาราง ดังนี้
ข้อ

ประเด็นการดาเนินงาน

ความคิดเห็น
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

ค่า
รวม
IOC

ความหมาย

7 ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับ
พนั ก งานแต่ ล ะคน จะส่ ง ผลให้ ท่ า นเกิ ด ความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

8 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ น
ตาแหน่ งงานให้สู งขึ้น โดยการกาหนดให้ ท่านมี
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผล
ให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

9 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ น
ตาแหน่งงานให้ สูงขึ้นโดยพิจารณาจากประสบ
การณ์การทางานของท่านที่ผ่านมาเป็นหลัก จะ
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

10 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ น
ตาแหน่งงานให้สูงขึ้นโดยพิจารณาจากระยะเวลา
ปฎิบัติงานที่ท่านทาอยู่เป็นหลัก จะส่งผลให้ท่าน

1

0

1

0.66

สอดคล้อง
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เกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น
11 ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนการประเมินเพื่อ
การปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นไว้อย่างชัดเจนสาหรับ
พนักงานแต่ละคนและมีการประกาศหลักเกณฑ์
ในการปรั บ เงิ น เดือ นให้ สู ง ขึ้น อย่ างชัด เจน จะ
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

12 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารพิ จ ารณาการปรั บ
เงินเดือนให้สูงขึ้นตามผลกาไรขององค์กรในแต่
ละปี จะส่ ง ผลให้ ท่ า นเกิ ด ความทุ่ ม เทมี ใ จต่ อ
องค์กรมากขึ้น

1

0

1

0.66

สอดคล้อง

13 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารพิ จ ารณาการปรั บ
เงินเดือนให้สูงขึ้นในรอบวาระพิเศษ โดยไม่ต้อง
รอถึงสิ้ นปี จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

14 ถ้าองค์ก รของท่ านมีการประเมินเพื่อ การปรั บ
เงินเดือนให้สูงขึ้นโดยการกาหนดให้ท่านมีหน้าที่
ในการประเมินตัวเอง จะส่งผลให้ท่านเกิดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

0

1

0.66

สอดคล้อง

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
15 ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆให้แก่ท่านเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน จะ
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

16 ถ้าองค์กรของท่านมีการสนับสนุนให้ท่านมีการ

1

1

1

1

สอดคล้อง
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ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการ
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร จะส่งผลให้ท่านเกิด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น
17 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นเปิ ด โอกาสให้ ท่ า นได้ แ ก้ ไ ข
ปัญหาในการทางานด้วยตนเองจากการเรียนรู้
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในขณะทางาน จะส่งผล
ให้ทา่ นเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

18 ถ้าองค์กรของท่านมีการจัดให้ท่านได้ไปศึกษาดู
การทางานขององค์กรอื่นเพื่อการเรียนรู้และการ
สร้ า งประสบการณ์ใหม่ๆ จะส่ ง ผลให้ ท่ านเกิ ด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
19 ถ้าองค์กรของท่านมีการมอบหมายตาแหน่งงาน
ที่ตรงกับ ความถนั ดหรื อความชอบส่ ว นตัว ของ
ท่ า น จะส่ ง ผลให้ ท่ า นเกิ ด ความทุ่ ม เทมี ใ จต่ อ
องค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

20 ถ้าองค์ กรของท่ านมีก ารมอบหมายงานที่ นอก
เหนื อไปจากความรับ ผิดชอบหลั กของท่าน จะ
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก
ขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

21 ถ้า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารมอบหมายงานที่ ย าก
หรื องานที่มี ความท้าทาย จะส่ งผลให้ ท่า นเกิ ด
ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

22 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นเปิ ด โอกาสให้ ท่ า นได้ แ สดง
ความสามารถทางด้ า นการบริ ห ารองค์ ก ร จะ
ส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมาก

1

1

1

1

สอดคล้อง
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ขึ้น
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ
23 ถ้าองค์กรของท่านมีการวางแผนในเรื่องความ
ก้าวหน้ าในสายอาชี พให้ แ ก่ท่านอย่างต่ อเนื่อ ง
เป็นประจาทุกปี จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเท
มีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

24 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารจั ด ท าเส้ น ทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจน
ให้กับท่าน จะส่งผลให้ ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

25 ถ้าองค์กรของท่านมีการประกาศหลักเกณฑ์ใน
เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ท่านได้รับรู้
อย่างชัดเจน จะส่งผลให้ท่านเกิดความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

26 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ท่ า น
สามารถเข้ารั บ คาปรึ กษาส่ ว นตัว ในเรื่องความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ จะส่งผลให้ท่านเกิดความ
ทุ่มเทมีใจต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
27 ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าว
หน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรของท่าน
มีการปรับเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับตาแหน่ง
งานที่สูงขึ้นของท่าน

1

1

1

1

สอดคล้อง

28 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรของ
ท่านมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ

1

1

1

1

สอดคล้อง
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ตาแหน่งงานของท่าน
29 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆที่ตัวเองพึง
ประสงค์มากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

30 ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าว
หน้ าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึ กพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานและจะตั้งใจพัฒนาความ สามารถใน
การปฎิบัติงานมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า
31 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะสามารถวางแผน
การดาเนินชีวิตในอนาคตได้เป็นอย่างดี

1

1

1

1

สอดคล้อง

32 ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าว
หน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรสามารถ
เป็นที่พึ่งและสามารถช่วยให้ท่านเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้

1

1

1

1

สอดคล้อง

33 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ท่ า นจะรู้ สึ ก ว่ า องค์ ก ร
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านกาลังเผชิญ
อยู่ได้

1

1

1

1

สอดคล้อง

34 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะดารงอยู่ในองค์กร
ของท่ า นต่ อ ไปและไม่ มี ค วามคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
ลาออกจากองค์กรเลย

1

1

1

1

สอดคล้อง
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
35 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะพูดถึงองค์กรของ
ท่านในทางที่ดี รวมทั้งการแก้ต่างให้กับองค์กร
หากมี ใ ครมาพู ด ในทางที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายหรือทางลบ

1

1

1

1

สอดคล้อง

36 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกยินดีปฎิบัติ
ตามและยอมรั บ ในกฎระเบียบใหม่ๆที่ องค์ก ร
ออกมาบังคับใช้

1

0

1

0.66

สอดคล้อง

37 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าองค์กรได้
เปิดโอกาสให้ท่านร่วมกาหนดนโยบายหรือเสนอ
ความคิดเห็ น ต่างๆ และท่านจะรู้สึ กว่าองค์กร
ยอมรับฟังความคิดเห็นของท่านมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

38 ถ้าองค์กรของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมความก้าว
หน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตนเองมีความ
สาคัญต่อองค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

สอดคล้อง

อัตราการขาดงานของพนักงานต่า
39 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้า วหน้ า ในสายอาชี พ ท่ า นจะมี ค วามกระตื อ
รือร้นในการทางานและมีความอุตสาหะในการ
ทางานมากขึ้น

1

1
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40 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ท่ า นจะรู้ สึ ก เต็ ม ใจ
ปฎิบั ติง านตามที่ ได้ รั บ มอบหมายมากขึ้น และ
รู้สึกเต็มใจปฎิบั ติงานให้แล้วเสร็จถึงแม้จะเลย
เวลาปฏิบัติงาน

1

1

1

1

สอดคล้อง

41 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะมีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนให้กับองค์กรของท่านมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

42 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ ท่านจะยินดีเข้ารับการ
ฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งไปศึกษาดูงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
43 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึกว่าตา แหน่ง
งานของท่านมีความสาคัญต่อองค์กร

1

1

1

1

สอดคล้อง

44 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึ กว่าตนเองมี
ส่วนทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

45 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึ กว่าตนเองมี
ส่วนทาให้ผลประกอบการขององค์กรมากขึ้น

1

1

1

1

สอดคล้อง

46 ถ้ า องค์ ก รของท่ า นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ ท่านจะรู้สึ กว่าตนเองมี
ส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์กร

1

1

1

1

สอดคล้อง
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การตรวจสอบความเชื่อมั่นรายข้อของแบบสอบถามเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(Reliability)
การตรวจสอบความเชื่อมั่นรายข้อเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Reliability)
ของแบบสอบถาม เรื่องรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมี
ใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน เป็นไปตามตาราง ดังนี้
Item

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted
Scale

คาถามข้อที่ 7
คาถามข้อที่ 8
คาถามข้อที่ 9
คาถามข้อที่ 10
คาถามข้อที่ 11
คาถามข้อที่ 12
คาถามข้อที่ 13
คาถามข้อที่ 14
คาถามข้อที่ 15
คาถามข้อที่ 16
คาถามข้อที่ 17
คาถามข้อที่ 18
คาถามข้อที่ 19
คาถามข้อที่ 20
คาถามข้อที่ 21
คาถามข้อที่ 22
คาถามข้อที่ 23
คาถามข้อที่ 24
คาถามข้อที่ 25
คาถามข้อที่ 26
*N = 30

76.9667
77.2000
76.9000
77.3000
76.7000
76.7667
76.6667
77.1667
77.2000
77.2000
77.1667
77.1667
76.8333
78.0000
77.6667
77.2667
76.6333
76.7333
76.8667
77.1333

82.654
82.510
85.266
81.803
87.114
85.702
81.954
81.040
76.924
79.269
81.385
78.833
83.316
82.207
83.333
80.340
82.861
82.616
80.120
79.016

Corrected
Item-Total
Correlation

.616
.541
.337
.491
.217
.337
.641
.559
.755
.666
.605
.803
.471
.426
.398
.569
.617
.592
.643
.719

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

.903
.904
.909
.906
.911
.908
.902
.904
.898
.901
.902
.898
.906
.908
.908
.903
.903
.903
.901
.899

146
การตรวจสอบความเชื่อมั่นรายข้อเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Reliability) (ต่อ)
Item

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted
Scale

คาถามข้อที่ 27
คาถามข้อที่ 28
คาถามข้อที่ 29
คาถามข้อที่ 30
คาถามข้อที่ 31
คาถามข้อที่ 32
คาถามข้อที่ 33
คาถามข้อที่ 34
คาถามข้อที่ 35
คาถามข้อที่ 36
คาถามข้อที่ 37
คาถามข้อที่ 38
คาถามข้อที่ 39
คาถามข้อที่ 40
คาถามข้อที่ 41
คาถามข้อที่ 42
คาถามข้อที่ 43
คาถามข้อที่ 44
คาถามข้อที่ 45
คาถามข้อที่ 46
*N = 30

75.6667
75.9000
76.0333
75.8667
75.8333
75.7667
75.8667
75.8667
75.9333
76.1667
75.9667
76.1000
76.0333
75.9667
76.1000
76.0333
76.1333
76.0667
76.0667
76.0000

125.195
121.266
123.275
121.775
124.213
119.564
121.775
117.913
117.375
119.661
123.413
120.852
120.378
119.826
117.059
118.930
117.223
117.995
117.444
117.103

Corrected
Item-Total
Correlation

.492
.631
.641
.724
.534
.675
.669
.734
.798
.754
.627
.664
.731
.763
.850
.730
.782
.811
.799
.813

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

.958
.957
.956
.956
.958
.956
.956
.955
.954
.955
.957
.956
.955
.955
.954
.955
.955
.954
.954
.954
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แผนภาพอินโฟกราฟฟิกส์สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
138 คน
ช่วงอายุ

57.2 %
42.8 %
79 คน
59 คน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
85 คน 61.6%

98 คน
71 %

40 คน
29 %

ปริญญาเอก
3 คน 2.2%
สถานที่ทางาน

ตาแหน่งงาน
133 คน 96.4%
4 คน 2.9%
1 คน 0.7%

ปริญญาโท
50 คน 36.2%

พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้จัดการเที่ยวบิน

125 คน
90.6 %

13 คน
9.4 %

148
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
5-10 ปี

11 คน
7.9 %

10-15 ปี

110 คน
79.7%

15-20 ปี

7 คน
5.1%

20-25 ปี

6 คน
4.3%

มากกว่า 25
ปีขึ้นไป

4 คน
2.9%

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
มาก

3.913

การประเมินเพื่อการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

มากที่สุด

4.366

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้

มาก

3.951

การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

มาก

3.708

การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่องอาชีพ

มากที่สุด

4.332

ภาพรวม

มาก

4.054

ข้อมูลเกี่ยวกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น

มาก

4.111

ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่า

มาก

4.127

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

มาก

3.980

อัตราการขาดงานของพนักงานต่า

มาก

3.935

ผลการปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น

มาก

4.033

ภาพรวม

มาก

4.037
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
ของตัวแปรต้น คือ กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของ
ลาดับที่ 1
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้าน
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น มีจานวน 3 ลาดับที่ 2
องค์ประกอบ
ลาดับที่ 3
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้าน
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรต่่า มีจานวน 2
องค์ประกอบ

ลาดับที่ 1
เรื่อง

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีจานวน 2
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้าน
อัตราการขาดงานของพนักงานต่่า มีจานวน 2
องค์ประกอบ

ลาดับที่ 1
เรียนรู้
ลาดับที่ 2

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน ด้านผล
การปฎิบัติงานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น มีจานวน 2
องค์ประกอบ

ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
เรื่อง
ลาดับที่ 1
เรียนรู้
ลาดับที่ 2

การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงาน
ให้สูงขึ้น
การวางแผนและให้คาปรึกษา
อาชีพ
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
การสนับสนุนให้มีการ
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้
สูงขึ้น
การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
การวางแผนและให้คาปรึกษา
อาชีพ
การสนับสนุนให้มีการ
การวางแผนและให้คาปรึกษาเรื่อง
อาชีพ
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ภาคผนวก ง
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม

151

152

153

154

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาวิจัย
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