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บทคัดย่อ

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในคุณภาพ

การบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 2)	 ศึกษาปัจจัยสนับสนุนต่อ

แรงจูงใจในคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	3)	ศึกษา

ปัจจัยค�า้จุนต่อแรงจูงใจในคณุภาพการบรกิารของพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิส�าหรบักลุม่สายการบนิต้นทนุ

ต�า่	4)	ศกึษาแนวทางในการเสริมสร้างปัจจัยทีส่่งผลต่อคณุภาพการบรกิาร	ของพนักงานต้อนรบับนเคร่ืองบนิ

ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	จ�านวน	400	

คน	 เก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ค�านึงถึงความน่าจะเป็นโดยวิธีสุ่มตาม

ความสะดวก	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 แบบค�าถามปลายปิด	 (Closed	 Ended	 Question)	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 เพื่อหาค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ใช้สถิตอินุมาน	(InferentialStatistic)	ในการวเิคราะห์สมมติฐาน	ใช้ค่าสถิตวิเิคราะห์

ค่า	T-test	F-test	One	Way	ANOVA	และ	การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	(Multiple	Regression	

Analysis)	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	จากผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	

26-35	ปี	มีสถานภาพโสด	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	มีอายุงานระหว่าง	1-5	ปี	ผลการวิเคราะห์ระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 โดยภาพรวม	 พบว่า	 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่ม

สายการบินต้นทุนต�่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 3.34	 เมื่อพิจารณาปัจจัยสนับสนุน
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ต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในรายด้าน	พบว่า	พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	3	ด้าน	

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านลักษณะของงาน	 ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	 และด้านผลตอบแทนที่

ได้รับผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 โดยภาพรวม	 พบว่า	 พนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 2.98	 เมื่อ

พิจารณาปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในรายด้าน	 พบว่า	 พนักงานมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านความสามัคคี	 รองลงมา	คือ	ด้านเจตคติ

ในการปฏิบัติงาน	 และด้านความผูกพันกับองค์กร	 ตามล�าดับ	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

คณุภาพการให้บรกิารของพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิส�าหรับกลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่	โดยภาพรวม	พบว่า

พนักงานต้อนรบับนเครือ่งบินส�าหรบักลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่	มคีวามคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.59	

เมือ่พจิารณาความคดิเห็นเก่ียวกับคณุภาพการให้บรกิารในรายด้าน	พบว่า	พนักงานมคีวามคดิเห็นอยูใ่นระดบั

มาก	4	ด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	รองลงมา	คือ	ด้านการ

ตอบสนองต่อผู้รับบริการ	 ด้านความเห็นอกเห็นใจและด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ	 ส่วนด้าน

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	

	 2.	ผลการเปรียบเทียบปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงาน

ต้อนรบับนเครือ่งบินส�าหรบักลุม่สายการบินต้นทนุต�า่	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล	ได้แก่	เพศ	อาย	ุสถานภาพ	

ระดับการศึกษา	และอายุการท�างาน	พบว่า	เพศที่ต่างกันของพนักงานไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรม

การให้บริการ	 อายุที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมการให้บริการ	 ด้านความ

ผูกพันกับองค์กรโดยที่พนักงานที่มีอายุ	 26-35	 ปี	 จะเห็นว่าปัจจัยสนับสนุนด้านความผูกพันกับองค์กรมีผล

ต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ	 36-45	 ปี	 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน

ของพนักงานไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	 อายุการท�างานที่ต่างกันของพนักงานไม่มี

ผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

	 3.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนบัสนนุต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนกังานต้อนรับ

บนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	พบว่า	ปัจจัยสนับสนุนในด้านผลตอบแทนที่ได้รับ	ด้านความ

มั่นคงในอาชีพ	ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	ด้านโอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	และด้านโอกาสเพิ่ม

การเรียนรู้	 มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	 ส่วนปัจจัยสนับสนุนด้านลักษณะของงาน	

ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

	 4.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	พบว่า	ปัจจัยค�้าจุนในด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน	และด้าน

ความสามัคคี	มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ	ส่วนปัจจัยค�้าจุนในด้านความผูกพันกับองค์กร	ไม่มีอิทธิพล

ต่อคุณภาพการให้บริการ

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, สายการบินต้นทุนต�่า
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Abstract

 This research aimed to study 1) personal factors affecting service quality motivation 

of flight attendants for low cost airlines group, 2) supporting factors for service quality 

motivation of flight attendants for low cost airlines group, 3) factors motivating service 

quality of flight attendants for low cost airlines group, and 4) guidelines for enhancing 

factors affecting service quality of flight attendants for low cost airlines group. This study 

was a quantitative research, collecting data from 400 flight attendants of low cost airlines 

group. Random sampling technique and close-ended questionnaire were applied. Data 

analysis were through descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, 

inferential statistics t-test, and f-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis 

for hypothesis.

 The research results showed that

 1. Most of the samples were female, aged 26-35, single, with bachelor’s degree, 

and work experience between 1-5 years. Their overall opinion about the supporting factors 

of service quality motivation was at medium level (average 3.34), when considered each 

aspect, it was found that they had high opinion in three areas: the nature of job, the team 

relationship,and the returns received. As for the factors motivating their service quality, as 

a whole, they were at medium level (average 2.98), when considered each aspect, it was 

found that their opinions were at medium level for every aspect, the highest was harmony, 

followed by work attitude, and commitment with the airline respectively. Regarding the 

service quality, their overall opinion was at a high level (average 3.59),when considered 

each aspect, it was found that their opinions were at high level, the highest was the 

giving of confidence to the passengers, followed by the prompt response, compassion and 

the service reliability. But the concrete form of service was at medium level.

 2. In comparing personal factors that affected the service quality motivation,

classified by gender, age, education and work experience, it was found that difference 

in gender did not affect the motivation, but difference in age did: flight attendants, aged 

26-35, thought that the supporting factors in relation to the airline had less effect on the 

motivation than those, aged 36-45; different education level and work experience did not 

affect the motivation.
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 3. The supporting factors of the returns received, career security, team relationship, 

advancement opportunities, especially for further learning influenced the motivation, but 

the supporting factors of job characteristics did not influence the service quality motivation.

 4. The supporting factors in working attitude and harmony influenced the service 

quality, but the factors supporting the organization engagement did not influence the 

service quality.

Keywords : Factors Affecting the Quality of Service, Flight Attendants, Low Cost Airlines
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บทน�ำ

	 ปัจจุบันผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกออกเดินทางท่องเที่ยวต่างแดนกันมากขึ้น	 อันเนื่องมาจาก

ความสะดวกสบายในการเดินทาง	แต่หากย้อนกลบัไปเมือ่ประมาณ	30	ปีก่อน	การเดินทางทางอากาศ

เคยเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่คุ้นชินเหมือนในปัจจุบัน	 ซ่ึงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ท�าให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเดินทางทางอากาศที่มีความก้าวล�้า	 พัฒนา	 และใกล้ชิดกับชีวิตความ

เป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น	เพราะปัจจุบันความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทาง

อากาศเต็มไปด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย	 และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง

ต่อเนื่องด้วยจ�านวนผู้โดยสารที่มากขึ้นบวกกับผู้ประกอบการสายการบินที่ท�าให้มีตัวเลือกในการ

เดินทางมากขึ้นและการเลือกที่จะบริโภคของเหล่านักเดินทางท�าให้สายการบินต้นทุนต�่าได้เข้ามา

มีบทบาทในธุรกิจการบินและมีอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่อง	 เพราะมีค่าโดยสารที่ถูกกว่าสายการบิน

ระดับพรเีมีย่มท่ีให้บรกิารแบบเต็มรปูแบบและเรยีกเกบ็ค่าโดยสารในราคาสงู	โดยสายการบินต้นทนุต�า่

จะมุ่งเน้นการท�าให้ต้นทุนของสายการบินต�่าที่สุดการลดการบริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ไม่

จ�าเป็นออกไปท�าให้สายการบินต้นทุนต�่ามีต้นทุนที่นั่งต่อหนึ่งหน่วยระยะทางต�่ากว่าครึ่งหน่ึงของ

สายการบินระดับพรีเมี่ยม	จนสามารถก�าหนดอัตราค่าโดยสารในราคาต�่ากว่าได้	และเมื่อเปรียบเทียบ

อัตราค่าโดยสารนี้กับการเดินทางในรูปแบบอ่ืนพบว่ามีอัตราค่าโดยสารด้วยสายการบินต้นทุนต�่านี้

มค่ีาโดยสารใกล้เคียงกับการโดยสารในรปูแบบอ่ืนแต่มคีวามสะดวก	รวดเรว็และปลอดภัยกว่า	จึงเป็น

ปัจจัยกระตุ้นให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการมากขึ้นท�าให้สายการบินต้นทุนต�่าเป็นที่นิยมและประสบ

ความส�าเรจ็เป็นอย่างมากแม้ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่และมคีวามผันผวนของราคาน�า้มนั	จนปัจจุบนั

สายการบินต้นทุนต�่าได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นร้อยละ	25	ซึ่งคิดเป็น	1	ใน	4	ของการเดินทาง

ทางอากาศทัง้หมดแนวโน้มของธรุกิจการบนิไทยน่าจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง	จากการขยายเส้นทาง

การบินที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ทั้งนี้ประเทศไทยมีจุดเด่นที่ต้ังอยู่

กึ่งหกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน	 รวมถึงมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศ	

CLMV	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งหากไทยสามารถพัฒนาให้

เป็นศูนย์กลางทางการบินเพื่อเช่ือมต่อ	 CLMV	 กับประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกได้	 ก็จะน�ามาซ่ึงโอกาส

ทางเศรษฐกจิอีกมาก	อย่างไรกดี็ยังคงเป็นประเด็นทีน่่าสงัเกตส�าหรบัสนามบนิในกลุม่ทีเ่กดิความแออัด

และมีแนวโน้มที่จะเต็มความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คาดว่าในช่วง

6	ปีข้างหน้าผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการยังสนามบินในสังกัดของ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	(6	แห่ง)	และกรมท่าอากาศยาน	(7	แห่ง)	รวม	13	แห่งจะมีจ�านวนแตะ	238.4	ล้านคนใน

ปี	2565	หรอืเติบโตเฉลีย่ร้อยละ	9.5	ต่อปี	เกินกว่าความสามารถในการรองรบัผู้โดยสารในปีเดียวกนั

ของสนามบินทั้ง	13	แห่งที่	192.7	ล้านคนต่อปี	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	(2560)
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	 ธุรกิจการบินในไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แต่ละสายการบินต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

ทีห่ลากหลายในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด	ในขณะทีผู้่บรโิภคก็หนัมาให้ความสนใจกบัเทีย่วบนิ

ต้นทุนต�่ามากขึ้นอีกทั้งผู้บริโภคยังเห็นข้อดีของการเดินทางโดยเครื่องบินที่สามารถเดินทางได้รวดเร็ว

และสะดวกกว่าพาหนะประเภทอื่น	ๆ 	ส�าหรับการเดินทางระยะไกลข้ามหลายจังหวัดหรือข้ามประเทศ	

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลส�าคัญที่มักเกิดการจราจรติดขัดอย่างมาก	 เป็นอุปสรรคส�าคัญ

ที่ท�าให้เสียเวลาและหมดสนุกได้	 ประการต่อมาคือปัจจุบันตั๋วเครื่องบินมีหลายระดับราคา	 รวมไปถึง

แบบราคาประหยัดจากสายการบินต้นทุนต�่า	 เป็นผลให้นักเดินทางตัดสินใจเลือกเดินทางด้วย

เครื่องบินมีจ�านวนเพิ่มขึ้นและเดินทางบ่อยขึ้น	 นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการบิน	 การเติบโตของ

เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ในปี	 2558	 ก็เป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้มีนักเดินทางด้วยเครื่องบิน

เช่นกัน	 โดยความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มข้ึนดังกล่าวประกอบกับจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่เดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 (2560)	 กล่าวถึงปริมาณผู้โดยสารที่เดินทาง

มายังสนามบินในสังกัดของ	 บมจ.ท่าอากาศยานไทยและกรมท่าอากาศยานรวม	 31	 แห่งทั่วประเทศ

ในช่วงปี	พ.ศ.2555-2558	ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	15.2	ต่อปี	ซึ่งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของ

ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินในไทยที่มุ่งเพิ่มขนาดฝูงบินและขยายเส้นทางการบิน	 ซ่ึงการเติบโต

ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก	 ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ได้มีการพยากรณ์ว่าในปี	 2578	

จะมีผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า	 2,360	 ล้านคน	 หรือเติบโต

เฉลี่ยร้อยละ	 6.0	 ต่อปี	 ซ่ึงสูงกว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	

4.8	ต่อปี	ซ่ึงจะส่งผลให้ขนาดตลาดธรุกจิการบนิในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้เติบโตขึน้จากเดิม

	 จ�านวนผู้โดยสารเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึการเติบโตของอุตสาหกรรมการบนิสายการบนิต้นทนุ

ต�่าได้เป็นอย่างดี	และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ	ผู้เดินทางค�านึงถึงราคา	การถึงจุดหมายปลายทางตรงต่อเวลา	

และความปลอดภัย	มากกว่าการบรกิารเต็มรปูแบบในแบบเดิม	ๆ 	กลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่ต่าง	ๆ 	น�าวิธี

การบรหิารต้นทนุอย่างมปีระสทิธภิาพมาใช้อย่างเต็มรปูแบบ	ด้วยการตัดทอนค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น	และ

มาสู้กันในด้านอื่นแทน	ดังนั้นการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นส่วนส�าคัญเนื่องจาก

เป็นผู้ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชิดกบัผู้โดยสาร	ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนบรษัิทและยงัสามารถส่งผ่านความน่าเช่ือถือ

และสร้างความเช่ือมั่นให้กับสายการบินอีกด้วย	 เปรียบเสมือนนักการตลาดที่ส่งเสริมภาพลักษณ์

ให้กับสายการบิน	 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

สายการบนินัน้	ๆ 	ส่งผลต่อการพจิารณาการกลบัมาใช้บรกิารซ�า้และบอกต่อเพือ่มาใช้บรกิาร	พนักงานจะ

ต้องได้รบัการฝึกอบรมเพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถ	ทกัษะ	และช่วยกนัพฒันาองค์กรจากหน้าทีค่วาม

รบัผิดชอบพนกังานบรกิารบนเครือ่งบนิจะต้องเป็นผู้ทีม่คีวามอดทน	อดกลัน้และในขณะเดียวกนักต้็อง

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีความรับผิดชอบ	มีน�้าใจ	และมีจิตส�านึกในการให้บริการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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กลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่ทีจ่ะต้องมวีสิยัทศัน์ทีชั่ดเจนให้กบัพนกังานต้อนรบัเพือ่เป็นแนวทางปฏิบติัใน

ทิศทางเดียวกันหัวใจส�าคัญ	คือความมุ่งมั่น	ทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงาน	เน้นความเป็นมืออาชีพ

และมปีระสทิธภิาพสงูสดุและเพือ่รกัษาระดับพฤติกรรมในการปฏิบติังานด้วยวธิกีารสร้างความพงึพอใจ

และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความทุ่มเทและรักษาระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพ

	 หากจะกล่าวถึงหัวใจส�าคัญเรื่องความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ทุ่มเททั้งกายและใจ	อันเกิดจากแรงจูงใจ

ในการท�างานของพนกังาน	คือการตอบสนองความต้องการให้กับพนักงาน	และเป็นสิง่ทีผู้่บรหิารไม่ควร

มองข้ามเพราะความพอใจของพนกังานในการปฏิบติังานให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามรบัผิดชอบ	โดย

เฉพาะในบรกิารงานสายการบนิต้นทนุต�า่สายการบนิเหล่านีจ้ะเน้นสร้างความประทับใจให้กบัลกูค้าเพือ่

การกลับมาใช้ซ�า้	ท�าให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องมีความรู้ทักษะและความพร้อมก่อนบริการ	ฉะนั้น

จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ควรทราบถึงความพึงพอใจของพนักงาน	 มีความคิดเป็นอย่างไรและเพื่อส�ารวจ

ความพร้อมของตัวพนักงานเองว่าจะท�างานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวในฐานะผู้เขียนจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการ

ที่มีคุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสายการบินต้นทุนต�่า	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผล

ต่อแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน	 และแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานบน

เครื่องบินต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในคุณภาพการบริการ	 ของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจในคุณภาพการบริการ	 ของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า

	 3.	เพือ่ศึกษาปัจจยัค�า้จนุต่อแรงจูงใจในคุณภาพการบรกิาร	ของพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบิน	

ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า

	 4.	เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	 ของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับ

สายการบินต้นทุนต�่า	เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดยผู้ศึกษาได้ด�าเนินการ

ตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากร	 คือ	 พนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่ม

สายการบินต้นทุนต�่าในประเทศไทย	การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยเลือกใช้ตารางส�าเร็จรูปของ	

Krejcieและ	Morgan	 (1970)	 จ�านวน	400	คนและแผนการสุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

แบบไม่ค�านึงถึงความน่าจะเป็นโดยวิธีสุ่มตามความสะดวก

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการศึกษาครัง้นี	้เป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	

แบบค�าถามปลายปิด	 (Closed	 Ended	 Question)	 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ได้มีการน�าแบบสอบถามมาปรับใช้	 จ�านวน	1	ชุด	 เป็นเครื่องมือในการวิจัย

และให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อละ	 1	 ตัวเลือกเท่านั้น	 ซ่ึงประกอบไปด้วยค�าถามประเภทต่างๆโดย

แบ่งออกเป็น	5	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	โดยเป็นแบบให้เลือกตอบ	(Check	List)	มี	1	ข้อค�าถาม	

ที่ถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดบัการศกึษา	และอายุการท�างาน

	 ส่วนที	่2	เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเหน็เกีย่วกบัปัจจัยสนบัสนนุต่อแรงจูงใจทีส่่งผลต่อ

คุณภาพการบรกิารของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบินส�าหรบักลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่	ใน	6	ด้าน	ได้แก่	

ด้านลักษณะของงาน	ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ	ด้านความมั่นคงในอาชีพ	ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	และด้านโอกาสเพิม่การเรยีนรูโ้ดยจะเป็นแบบสอบถามแบบ

ใช้มาตรวัดแบบจัดอันดับ	(Rating	Scale)	ตามแนวทางของลิเคอร์ท	(Likert’s	Scale)	

	 ส่วนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 ใน	 3	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านความผูกพันกับองค์กร	 ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน	 และ	 ด้านความสามัคคี	 โดยจะเป็น

แบบสอบถามแบบใช้มาตรวัดแบบจัดอันดับ	 (Rating	 Scale)	 ตามแนวทางของลิเคอร์ท	 (Likert’s	

Scale)	

	 ส่วนที่	 4	 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าใน	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บรกิารด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในบรกิารด้านการตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร	ด้านการให้ความมัน่ใจแก่

ผู้รับบริการ	ด้านความเห็นอกเห็นใจ	โดยจะเป็นแบบสอบถามแบบใช้มาตรวัดแบบจัดอันดับ	(Rating	

Scale)	ตามแนวทางของลิเคอร์ท	(Likert’s	Scale)	
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	 ส่วนที่	5	เป็นค�าถามปลายเปิด	เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น	และข้อเสนอ

แนะอื่น	ๆ	เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่ม

สายการบินต้นทุนต�่า

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์

ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการจัดท�าวิจัย	 ไปยังหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในกลุ่ม

สายการบินต้นทุนต�่า	โดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่าง	วันที่	1-30	เมษายน	พ.ศ.	2562	

โดยส่งแบบสอบถามให้กลุม่เป้าหมาย	ซ่ึงเป็นพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบินในกลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่	

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ค�านึงถึงความน่าจะเป็นโดยวิธีสุ่มตามความสะดวก	

	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า	และ	รวบรวมจาก

บทความ	 ข่าวสารต่าง	 ๆ	 จากเว็บไซต์	 ต�ารา	 งานเขียน	 และงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ทั้งของหน่วยงาน	 และ

สถานศึกษา	 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�าการศึกษานี้	 แล้วน�าข้อมูลที่ได้มา	 วิเคราะห์เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษาจนงานค้นคว้าอิสระออกมาส�าเร็จสมบูรณ์

 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การศึกษาครั้งนี้	ผู้ศึกษาได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	for	

Windows	 ในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณและหาค่าสถิติต่าง	 ๆ	 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่

	 1.	ใช้สถติิเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	วเิคราะห์ข้อมลูดังนี	้ค่าความถี	่(Frequency)	

ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่	1	ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ

สมรส	ระดับการศึกษา	และอายกุารท�างาน	ใช้ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลีย่	(Mean)	ส�าหรบัวเิคราะห์

ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่	 2	 เก่ียวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจ

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	

ส่วนที่	 3	 เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

	 2.	ใช้สถิติอนุมาน	 (Inferential	 Statistic)	 ในการวิเคราะห์สมมติฐาน	 ดังน้ี	 สมมติฐาน

การวิจัยข้อที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าแตกต่างกัน	จะทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ

วเิคราะห์ค่า	T-test	(Independent	Sample	T-test)	เพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่กลุม่ตัวอย่าง	2	กลุม่ทีเ่ป็น
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อสิระต่อกัน	และจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตวิเิคราะห์ค่า	F-test	(Independent	Sample	F-test)	

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	OneWayANOVA	(One	Way	Analysisof	Variance)	

เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า	 2	 กลุ่ม	 เพื่อทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัย

ส่วนบุคคล	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 2	 ปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจแตกต่างกัน	 มีผลต่อคุณภาพ

การบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าแตกต่างกัน	จะทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	Analysis)	 เพื่อ

วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าใน	5	สมมติฐานการวิจัยข้อที่	3	ปัจจัยแรงจูงใจแตกต่างกัน	มีผลต่อ

คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าแตกต่างกัน

จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหคูุณ	(Multiple	Regression	Analysis)	

เพือ่วเิคราะห์แรงจงูใจทีส่่งผลต่อคุณภาพการบรกิารของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิส�าหรบักลุม่สาย

การบินต้นทุนต�่า	ใน	3	ด้าน	

สรุปผลกำรศึกษำ

	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม	ประกอบด้วย	เพศ	อำยุ	สถำนภำพ	ระดับ

กำรศึกษำ	และอำยุงำน		จากผลการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	มีอายุระหว่าง	26-35	ปี	มากที่สุด	รองลงมา	อายุระหว่าง	36-45	ปี	อายุต�่ากว่าหรือเท่ากับ	

25	ปี	และอายุ	46	ปีขึ้นไปตามล�าดับ	มีสถานภาพโสด	รองลงมา	สมรสแล้ว	และหย่าร้าง	ตามล�าดับ	

มีระดับการศึกษาปริญญาโท	 รองลงมา	 การศึกษาระดับปริญญาเอก	 และการศึกษาระดับปริญญาตร	ี

ตามล�าดับ	มีอายุงานระหว่าง	1-5	ปี	มากที่สุด	รองลงมา	มีอายุงานระหว่าง	6-10	ปี	อายุงานมากกว่า	

10	ปี	และอายุงานต�่ากว่าง	1	ปี	ตามล�าดับ

	 2.	ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรบริกำร

ของพนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบินส�ำหรับกลุ่มสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ	 ผลการวิเคราะห์ระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน	ส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	โดยภาพรวม	พบว่า	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับ

กลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 3.34	 เมื่อพิจารณาปัจจัย

สนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในรายด้านทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านลักษณะของงาน	

ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ	 ด้านความมั่นคงในอาชีพ	 ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	 ด้านโอกาสความ

ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	 และด้านโอกาสเพิ่มการเรียนรู้	 พบว่า	 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก	 3	 ด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านลักษณะของงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.74)	 รองลงมา	 คือ
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ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.53)	 และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ	 (ค่าเฉลี่ย	 3.42)	

ส่วนด้านความมั่นคงในอาชีพ(ค่าเฉลี่ย	 3.19)	 ด้านโอกาสเพิ่มการเรียนรู้(ค่าเฉลี่ย	 3.14)	 และ

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	 (ค่าเฉลี่ย	 3.00)	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตาม

ล�าดับ	

	 3.	ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค�้ำจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรบริกำรของ

พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินส�ำหรับกลุ่มสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ	ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น

เกีย่วกบัปัจจัยค�า้จุนต่อแรงจงูใจทีส่่งผลต่อคุณภาพการบรกิารของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบินส�าหรบั

กลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 โดยภาพรวม	พบว่า	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบิน

ต้นทุนต�่า	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	2.98	เมื่อพิจารณาปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจ

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในรายด้านทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านความผูกพันกับองค์กร	ด้านเจตคติใน

การปฏิบติังาน	และด้านความสามคัคี	พบว่า	พนกังานมคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดับปานกลางทกุด้าน	โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านความสามัคคี	(ค่าเฉลี่ย	3.10)	รองลงมา	คือ	ด้านเจตคติในการปฏิบัติ

งาน	(ค่าเฉลี่ย	3.01)	และด้านความผูกพันกับองค์กร	(ค่าเฉลี่ย	2.83)	ตามล�าดับ	

	 4.	ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของพนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบิน

ส�ำหรับกลุ่มสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 โดยภาพรวม	 พบว่า	 พนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.59	

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการในรายด้านทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ	 ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในบริการ	 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	และด้านความเห็นอกเห็นใจ	พบว่า	พนักงานมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก	4	ด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	(ค่าเฉลี่ย	

3.78)	 รองลงมา	 คือ	 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ	 (ค่าเฉลี่ย	 3.72)	 ด้านความเห็นอกเห็นใจ

(ค่าเฉลี่ย	 3.59)	 และด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในบริการ	 (ค่าเฉลี่ย	 3.48)	 ส่วนด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	3.39)	

อภิปรำยผล

 ผลการศึกษาเรื่อง	 “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ส�าหรบัสายการบนิต้นทนุต�า่”	เป็นการศึกษาและได้ข้อมลูจากพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบิน	ทีป่ฏิบติังาน

อยูใ่นสายการบนิต้นทนุต�า่	ในด้านของการเปรยีบเทยีบปัจจัยสนบัสนุนต่อแรงจูงใจทีส่่งผลต่อคุณภาพ

การบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่า	 จ�าแนกตามปัจจัยส่วน
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บุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	และอายุการท�างาน	พบว่า	เพศ	สถานภาพ	ระดับ

การศึกษา	และอายุการท�างานที่ต่างกันของพนักงานไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	

ยกเว้นด้านอายทุีพ่บว่า	พนกังานทีม่อีาย	ุ26-35	ปี	จะเหน็ว่าปัจจัยสนบัสนนุด้านความผูกพนักับองค์กร	

มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ	 36-45	 ปี	 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ	 ยศนันท์	 อ่อนสันทัด	 (2560)	 ท�าการศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจที่มีผลต่อ

การปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดับ	4	ดาว	ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล	พบว่า	ปัจจัยส่วนบคุคล

ด้านอายท่ีุแตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน	และสอดคล้อง

กบั	เรณู	สขุกฤษกิจ	(2554)	ได้ท�าการศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานของบคุลากร

ในบรษิทัท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	พบว่าปัจจยัส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกันมผีลต่อความพงึพอใจทีแ่ตกต่าง

กันออกไปซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก	 (Herzberg	 Two-Factor	 Theory)

ทีไ่ด้อธิบายเกี่ยวกับปัจจยัทีก่่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท�างาน	คอื	การประสบความส�าเร็จในหน้าที่

การงาน	 (Achievement)	 การได้รับการยอมรับ	 (Recognition)	 ลักษณะของงาน	 (Work-itself)	

ความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	 ความก้าวหน้า	 (Advancement)	 และการมีโอกาสเจริญเติบโต	

(Possibility	of	Growth)	ปัจจัยจูงใจนีจ้ะช่วยท�าให้คนอุทศิตัวให้องค์กร	อันจะท�าให้เกิดประสทิธภิาพ

ในทีส่ดุ	(ตุลา	มหาพสธุานนท์	อ้างถงึใน	พฒันพงศ์	หนูพนัธ์,	2537:	23-24)	โดยเฉพาะพนักงานต้อนรบั

บนเครือ่งบนิซ่ึงจะต้องปฏิบติังานทีม่คีวามรบัผิดชอบสงู	เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ

สูงสุด	ต้องการมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน	ได้รับการยอมรับทางสังคมและต้องการประสบ

ความส�าเรจ็ในชีวิต	ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีล�าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์	(Maslow’s	Hierarchy	

of	Needs	Theory)	และทฤษฎีแรงจูงใจ	ERG	ของแอลเดอร์เฟอร์	(Alderfer	ERG	Theory)	อีกด้วย	

ด้านปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	 (Motivation	Factors)	ของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าใน	 5	 ด้านประกอบด้วยด้านลักษณะของงาน

ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ	 ด้านความมั่นคงในอาชีพ	 ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	 ด้านโอกาสความ

ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าพบว่า	 ปัจจัยสนับสนุนในด้าน

ผลตอบแทนที่ได้รับ	ด้านความม่ันคงในอาชีพ	ด้านความสัมพันธ์กับทีมงาน	ด้านโอกาสความก้าวหน้า

ในสายงานอาชีพ	และด้านโอกาสเพิ่มการเรียนรู้	 มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	

ส่วนปัจจัยสนับสนุนด้านลักษณะของงาน	 ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ณัฏกฤตา	 อภิโชติภพนิพิฐ	 (2550)	 ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	:	ศึกษาเฉพาะ

กรณีพนักงานของบริษัท	ไทยตาบูช	ิอเิล็คทริค	จ�ากัด	พบว่า	วิธีการจงูใจมีอยู่	3	วิธี	ได้แก่	การจูงใจด้วย

ผลตอบแทนที่เป็นเงิน	การจูงใจด้วยสิ่งจูงใจที่ไม่เป็นเงิน	และการจูงใจด้วยงาน	ซึ่งการเลื่อนต�าแหน่ง	
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การเลือ่นขัน้	การเลือ่นเงินเดือน	สามารถน�าไปใช้เป็นสิง่จูงใจให้เกิดความขยันและทุม่เทในการท�างาน	

และการได้รับการยกย่องชมเลย	ตลอดจนการให้เกียรติจากผู้บังคับบัญชา	หรือเพื่อนร่วมงาน	ช่วยให้

มีก�าลังใจที่จะกระท�าความดีต่อไป	และสอดคล้องกับการศึกษาของ	นุชนภา	โกมารทัต	(2553)	ที่ได้

ศึกษาถึงแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรฝ่ายสารสนเทศในโรงพยาบาลศิริราช	พบว่า	การท�างานที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ส�าหรับบางคนเครื่องล่อใจหรือสิ่งจูงใจที่ต้องการอาจอยู่ในรูปของ

ตัวเงิน	(Fianancial	Incentives)	เช่น	โบนัส	ค่านายหน้า	ส่วนแบ่งจากก�าไร	เป็นต้น	แต่กับบุคลากร

บางกลุ่มอาจต้องการสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน	(Non-Fianancial	Incentives)	เช่น	การยกย่อง	การยอมรับ	

การมช่ืีอเสยีง	เป็นต้น	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของอับราฮัม	มาสโลว์	(Abraham	Maslow,	1970	

อ้างในจิราวรรณ	บุญมี,	2549)	ที่กล่าวว่า	ผู้บังคับบัญชาสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการค้นหา

ความต้องการของบุคคล	แล้วน�าความต้องการนั้นมาจูงใจ	หลังจากปฏิบัติงานส�าเร็จก็จะตอบสนองสิ่ง

ทีต้่องการแก่ผู้ปฏิบติังาน	ซ่ึงต้องตอบสนองความต้องการในระดับสงู	และเมือ่พจิารณาจะเหน็ว่าความ

ต้องการในขัน้ที	่3-5	เป็นความต้องการด้านจติใจ	ซ่ึงมคีวามเกีย่วข้องกบัขวญัและก�าลงัใจ	เพราะถ้าคน

นั้นมีขวัญและก�าลังใจดี	 รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานย่อมสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า

และมีประสิทธิภาพ	โดยความต้องการการประสบความส�าเร็จตามความนึกคิด	(Selfe-actualization	

Needs)	เป็นล�าดับขั้นความต้องการสูงสุดซึ่งมนุษย์แต่ละคนย่อมมีความใฝ่ฝันอันสูงสุดของแต่ละคน	

ดังนั้นองค์กรจึงต้องค�านึงถึงปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมการให้บริการของพนักงาน

ในด้านต่าง	ๆ 	เพือ่เสรมิแรงจูงใจให้พนกังานได้สามารถปฏิบติังานในหน้าทีข่องตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล

 ด้านปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ส�าหรบักลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่ใน	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านความผูกพนักับองค์กร	ด้านเจตคติในการปฏิบติั

งาน	และด้านความสามัคคี	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส�าหรับกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าพบว่า	ปัจจัยค�้าจุนในด้านเจตคติในการ

ปฏิบัติงาน	 และด้านความสามัคคี	 มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ	 ส่วนปัจจัยค�้าจุนในด้าน

ความผูกพันกับองค์กร	 ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ณัฏกฤตา	

อภิโชติภพนิพิฐ	 (2550)	 ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับแรงจูงใจ

ในการท�างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท	 ไทยตาบูชิ	

อิเล็คทริค	จ�ากัด	พบว่า	ปัจจัยค�้าจุนในการปฏิบัติงาน	คือ	การสร้างบรรยากาศในการท�างานให้มีความ

ครึกครื้น	สดชื่น	ร่าเริง	ไม่เคร่งเครียด	ช่วยให้สมาชิกมีความสุข	มีสุขภาพจิตที่ดี	ส่งผลโดยตรงต่อการ

ท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	สอดคล้องกบัทฤษฎีสองปัจจัย	(Two-Factors	Theory)	หรอื

ทฤษฎีปัจจัยจูงใจและปัจจัยบ�ารุงรักษา	(Motivation-Hygiene	Theory)	ของเฟรเดอริก	 เฮิร์ซเบิร์ก	
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(Frederick	 Herzberg)	 (2003)	 ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ	

หรือเกิดความไม่พึงพอใจในงานของแต่ละบุคคล	โดยในปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยบ�ารุงรักษา	เฟรเดอริก	

เฮิร์ซเบร์ิก	กล่าวว่า	ปัจจัยค�า้จุนให้แรงจูงใจในการท�างานของบุคคลมอียู่ตลอดเวลา	ถ้าไม่มใีนลกัษณะ

ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร	 บุคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น	 นอกจากนี้	 เฟรเดอริก	

เฮิร์ซเบิร์ก	ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า	องค์ประกอบทางด้านจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้น	จึงจะท�าให้

บุคคลมีความพึงพอใจในงานอย่างใด	 ส่วนองค์ประกอบทางด้านค�้าจุนหรือสุขอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบ	

บุคคลจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน	 เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยค�้าจุนหรือสุขอนามัยมี

หน้าที่ค�้าจุนหรือบ�ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว	 สรุปได้ว่าทั้งสองปัจจัยต้องมีใน

เชิงบวกเท่านั้น	จึงจะท�าให้ความพึงพอใจในงานของบุคคลเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้นจากทฤษฎสีองปัจจัยของ	

เฟรเดอริก	 เฮิร์ซเบิร์ก	 ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยค�้าจุนต่อแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมการให้บริการที่มีความ

ส�าคัญในการท�าให้เกิดงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 อีกทั้งยังสร้างความสุขในการท�างาน

ให้เกิดขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ

	 1.	ด้านปัจจัยสนับสนุนต่อแรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 ในกลุ่มสายการบิน

ต้นทุนต�่าผู้บริหารควรพิจารณาระบบบริหารค่าตอบแทน	 และสวัสดิการต่าง	 ๆ	 ให้มีความสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	และควรที่จะเหมาะสมกับความสามารถ	ประสบการณ์	และ

ภาระหน้าทีง่านของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบินแต่ละคน	และควรมกีารวางแผนความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ	(Career	Path)	ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ละคน	เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน	รวมถึงการวางแผนการพัฒนาศักยภาพในการท�างานในด้านต่าง	ๆ	

ให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ด้านปัจจัยค�า้จนุต่อแรงจงูใจของพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิในกลุม่สายการบนิต้นทนุต�า่

เป็นตัวแปรทีส่�าคัญในการทีจ่ะพยากรณ์ขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน	หากผู้บรหิารองค์กร

ให้ความส�าคัญในการเพิ่มขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น	ก็จะเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน	และท�าให้หน่วยงานมีความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป

	 1.	ควรท�าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการที่มีคุณภาพของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินโดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	เพื่อให้
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ได้ข้อมลูเชิงลกึทีส่ามารถน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์มากยิง่ขึน้	แล้วน�ามาเปรยีบเทยีบกบัการศึกษาครัง้นี้

ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการที่มีคุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 มีความเหมือนหรือ

ต่างกันหรือไม่อย่างไร	ทั้งนี้อาจจะศึกษาลงลึกในแต่ละสายการบินเพื่อการพัฒนาต่อไป

	 2.	ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการที่มีคุณภาพของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 เช่น	 แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจ	 โดยการเจาะลึกเข้าไปถึงปัจจัย

ส�าคัญทีส่ามารถส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏิบติังานมากขึน้	และก�าหนดขอบเขตของ

การศึกษาทีแ่ตกต่างไป	เพือ่เปรยีบเทยีบผลทีไ่ด้และเพือ่เป็นข้อมลูให้ผู้บรหิารของสายการบิน	น�าไปใช้

ในการวางแผน	พัฒนาการบริหารในองค์กร	ให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท�างานดียิ่งขึ้นไป

	 3.	ควรมกีารศึกษาวจัิยในเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อการให้บรกิารทีม่คุีณภาพของพนักงานต้อนรบั

บนเครื่องบินซ�้าทุก	1-2	ปี	 เนื่องจากเป็นเรื่องของความคิดเห็น	ความรู้สึก	และทัศนคติ	ของบุคคล	

ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ	ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของสายการบินในการปรับปรุงการบริหาร	

งานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	
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