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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในงานของ
พนักงานอานวยการบิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ปั ญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจในงานของพนักงานอานวยการบิน 2) ศึกษา
ระดับความพึ ง พอใจของปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อความพึ ง
พอใจในงานของพนักงานอานวยการบิน 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ กบั
ความพึงพอใจในงานของพนักงานอานวยการบิน ซึ่ ง
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์โดยการ
เลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จะทาการ
เลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากพนักงานอานวยการ
บินในระดับตาแหน่งที่ต่างกัน บริ ษทั ต่างกัน และได้
เลื อกสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เคยปฏิ บตั ิงานในอาชี พ พนักงาน
อ านวยการบิ น แต่ ปั จ จุ บ ัน ได้ เ ปลี่ ย นงานไปแล้ ว
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่ วนการเก็บ
ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม า ณ จ ะ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมื อ โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะเป็ นการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ งงาน อายุการทางาน

รายได้ สาขาที่จบการศึกษา และประเภทของสายการ
บินที่สังกัด
ผลการศึกษาเชิ งคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามพึ ง พอใจในด้า นลัก ษณะของงานและด้า น
ความสาเร็ จในงานมากที่ สุด โดยให้เหตุ ผ ลว่า เป็ น
งานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะความรู ้และไหวพริ บในการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า รวมถึงต้องมีความรอบคอบมาใช้
ประกอบกันเพื่ อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย แต่ก็ มี
ภาระความรับผิดชอบสู ง ต้องตัดสิ นใจโดยคานึ งถึง
ความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของลู ก เรื อ
รวมถึ งผูโ้ ดยสารเป็ นหลักสาคัญ ซึ่ งในด้านการบิน
นั้นเรื่ องของความปลอดภัย หรื อว่า “Safety” นั้น ถือ
เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญที่ สุ ดในการท างาน และในส่ วน
ของการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ ไ ด้เปลี่ ยนสายงานไปแล้วนั้น
พบว่ า ความไม่ พึ ง พอใจในด้า นค่ า ตอบแทนเป็ น
สาเหตุหลักของการตัดสิ นใจเปลี่ยนงานมากที่สุด ซึ่ ง
เมื่ อรวมกับปั จจัยอื่นๆ เช่ น อาชี พที่ ใฝ่ ฝั นในวัยเด็ก
ความต้องการความก้าวหน้า และความเครี ยด ความ
กดดันจากภาระความรับผิดชอบในงานเหล่านี้ ทาให้
พนัก งานอ านวยการบิ น ตัด สิ น ใจลาออกเพื่ อ ไป
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ท างานในอาชี พ อื่ น แทน ทั้ง นี้ ยัง พบข้อ สั ง เกตว่ า
พนักงานอานวยการบินที่มีอายุการทางานอยูใ่ นช่ วง
ระหว่าง 1-3 ปี เห็นว่าเงินเดื อนที่ได้รับไม่เหมาะสม
กับภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบทั้งชี วิตและทรัพย์สิน
ของบริ ษทั จึ งเกิ ดเป็ นความรู ้ สึกไม่พึงพอใจในงาน
ขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิ งปริ มาณที่ได้จาก
แบบสอบถาม พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ทั้ง หมด 12 ด้า นอยู่ใ นระดับ พึ ง พอใจมาก โดย
พนักงานอานวยการบินส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ด้านความสาเร็ จในงาน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.34 และมี
ความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.05 ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดในปั จจัย
ทั้งหมด 12 ด้าน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจในงาน
ทั้ง 12 ด้า น พบว่า เพศ ระดับ การศึ ก ษา อายุก าร
ทางาน รายได้ สาขาที่จบการศึกษา และประเภทของ
สายการบินที่สังกัดแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกัน เว้น แต่ อ ายุ แ ละระดับ
ตาแหน่ งงานที่ต่างกัน จะส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
งานแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

collected from the interviews with purposively
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The purposes of this independent story are 1) to
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of this change. Furthermore, most of Flight

Flight Dispatcher. The qualitative data had

dispatchers dissatisfy the compensation factor were

selected (Purposive Sampling) by choosing the
dispatchers in different positions, different
companies, including those who worked as a Flight
dispatcher but had change their jobs to be analyzed
together to obtain more accurately information. For
quantitative data had collected from the
questionnaire using a random sample (Accidental
Sampling) by sex, age, education, job positioning,
period of work, compensation, education
background and type of airlines.
The results of the quantitative data from the
interviews, most of Flight dispatchers were satisfied
with the work itself and achievement in their job.
Moreover, they had to use all of their skills,
knowledge and capabilities to make all the flights in
their responsible, including flight crews and
passengers, operate safely and to be on time which
that most of Flight dispatcher decided to change
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1-3 years of work. Related to the quantitative data,

ความได้เปรี ยบทางด้านภูมิ ศาสตร์ อีกทั้งกิ จการการ

the results from the survey showed that the overall

บินในประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตอย่างมากและมี

satisfaction of 12 factors was in a high level. Most

ความต่อเนื่ อง สายการบิ นเกิ ดขึ้ นใหม่มากมาย สาย

of Flight dispatchers were satisfied with the

การบิ น ที่ มี อ ยู่ ก็ เ พิ่ ม เส้ น ทางการบิ น เพิ่ ม จ านวน

achievement in the job with the average of 4.34,

เที่ ย วบิ น ซึ่ งเป็ นไปตามความต้อ งการของตลาด

and the compensation was the lowest average in all

แน่นอนว่าเมื่อคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น การแข่งขันก็ยิ่ง

of 12 factors, average of 3.05. When compared

เข้ม ข้น ตาม แต่ ล ะสายการบิ น ต่ า งก็ พ ยายามดึ ง ดู ด

satisfaction factors with individual factors found

ความสนใจของลู ก ค้า ด้ว ยการนาเสนอจุ ดเด่ นของ

that, sex, education, period of work, compensation,

ตั ว เองทั้ งในด้ า นชื่ อเสี ยงที่ มี ม ายาวนาน ด้ า น

education and type of airlines of work were not

ภาพลัก ษณ์ ที่ ส ะดุ ด ตา หรื อการน าเทคโนโลยี ที่

different. But age and period of work were affected

ทันสมัยมาให้บริ การกับลูกค้าเพื่อความสะดวกสบาย

different on job satisfaction of Flight dispatcher

ที่สุดในการเดิ นทางของผูโ้ ดยสาร เมื่อพูดถึ งการ

showed statically significant at .05.

เดิ นทางด้วยเครื่ องบิน คนส่ วนใหญ่ก็จะนึ กถึ งเพียง
แค่ นัก บิ น พนัก งานต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น และช่ า ง

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

ซ่อมบารุ ง เพราะเมื่อเราเดินก้าวเข้าไปในสนามบินก็

ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ การ
เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Asian Economics
Community : AEC) ซึ่ งมีการคาดการณ์วา่ จะเกิดการ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย แ ร ง ง า น อ ย่ า ง เ ส รี ค น ไ ท ย ที่ มี
ความสามารถทางภาษา และมี ศ ั ก ยภาพสู งจะ
หลัง่ ไหลไปทางานในประเทศที่ค่าเงินนั้นสู งกว่า ใน
ขณะเดี ยวกันก็จะมี แรงงานฝี มื อจากประเทศเพื่ อน
บ้า น เช่ น ประเทศลาว กัมพูช า หรื อพม่า เข้า มาค้า
แรงงานในประเทศไทยมากขึ้น
ในกลุ่มของ AEC ทั้ง 10 ประเทศนั้น ก็จะมี

สามารถพบเห็ นพวกเขาเหล่ านี้ ได้อย่างแน่ นอน แต่

จุดเด่ นแตกต่างกันไป โดยประเทศไทยมี จุดเด่ นใน

Flight Dispatcher

การเป็ นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการบิน จาก

การที่ เ ครื่ อ งบิ น จะสามารถให้ บ ริ ก ารได้ใ นแต่ ล ะ
เที่ ย วบิ น ยัง มี ค นอี ก มากมายที่ ท าหน้าที่ ส นับสนุ น
และรั บ ผิ ด ชอบงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ ครื่ องบิ น ไปยัง
จุดหมายได้อย่างปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหน้าที่ Red
Cap พนักงานยกกระเป๋ า พนักงานทาความสะอาด
แผนกจัดเตรี ยมอาหาร และอื่นๆ แต่มีอีกอาชีพหนึ่งที่
ถือได้วา่ มีความสาคัญในด้านการบินซึ่ งผูว้ ิจยั มีความ
สนใจ นั่น คื อ อาชี พ พนัก งานอ านวยการบิ น หรื อ
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พนักงานอานวยการบิน อธิ บายให้เข้าใจได้

เป็ นอี กช่ องทางหนึ่ ง ที่ ส ามารถช่ วยเหลื อในการให้

ง่ายก็เปรี ยบได้กบั ผูท้ ี่เป็ นผูช้ ่วยของนักบิน ทาหน้าที่

ข้อมูลที่จาเป็ นหากมีการร้องขอมาทั้งจากนักบินและ

ในการจัด เตรี ยมเอกสารการบิ น ส าหรั บ นั ก บิ น

หน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความ

(Flight Document or Flight Folder) โดยก่อนที่

ปลอดภัยกับเครื่ องบิน ลูกเรื อและผูโ้ ดยสารมากที่สุด

นักบินจะทาการขึ้ นบิ นในแต่ละเที่ ยวบิ น พนักงาน

พนัก งานอ านวยการบิ น ยัง เป็ นหน่ ว ยงานที่ ติ ด ต่ อ

อ านวยการบิ น จะท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ เลื อ ก

ประสานงานกับ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก

เส้ น ทางการบิ น ข้ อ มู ล ของสนามบิ น ต้ น ทาง-

ตัวอย่างเช่น หน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ (Air

ปลายทางและสนามบินสารอง สภาพอากาศของช่วง

Traffic Control : ATC) หน่วยงานบริ การเชื้ อเพลิ ง

ที่จะทาการบิน คานวณหาปริ มาณน้ ามันเชื้ อเพลิ งที่

(BAFS/PTT) และกรมการบินพลเรื อน และหากเกิ ด

เหมาะสม และนาข้อมูลเอกสารเหล่านั้นมาบรรยาย

กรณี ฉุกเฉิ นขณะทาการบิน (Emergency Situation)

สรุ ป (Brief) ให้กบั นักบินต่อไป ซึ่ งหลักการของการ

พนั ก งานอ านวยการบิ น ก็ เ ป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ งที่

วางแผนการบิน (Flight Planning) คือการคานวณให้

สามารถช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นหากมีการ

เครื่ องบินสามารถบรรทุกน้ าหนัก (Payload) ได้มาก

ร้ อ งขอ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภัย กับ เครื่ องบิ น

ที่ สุ ด โ ด ย ใ ช้ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ ห้ น้ อ ย ที่ สุ ด

ลู ก เรื อ และผู้โ ดยสารมากที่ สุ ด แต่ ปั จ จุ บ ัน อาชี พ

ขณะเดี ยวกัน การวางแผนนั้นจะต้องอยูภ่ ายใต้ความ

พนัก งานอานวยการบิ นนั้นไม่ ค่อยมี ค นรู ้ จกั ท าให้

ปลอดภัย เป็ นไปตามมาตรฐานขององค์ก รการบิ น

หลายสายการบิ นประสบกับ ปั ญหาการขาดแคลน

ระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation

บุคลากรด้านการอานวยการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Organization : ICAO) และข้อบังคับของกรมการบิน

บุคลากรที่มีประสบการณ์ เนื่องจากมีการลาออกเพื่อ

พลเรื อนแห่งประเทศไทย

โยกย้ายบริ ษทั หรื อเปลี่ ยนไปทาในอาชี พ อื่น ด้วย

นอกจากนี้ พนัก งานอานวยการบิ นยัง เป็ น

เหตุ น้ ี ผูศ้ ึ กษาจึงต้องการที่ จะหาสาเหตุ ว่ามี ปัจจัยใด

หน่ วยงานที่จะติดต่อประสานงานกับฝ่ ายซ่ อมบารุ ง

ในงานที่ส่งผลให้พนักงานอานวยการบินรู ้สึกไม่พึง

ฝ่ ายบริ ก ารภาคพื้ น หน่ ว ยงานควบคุ ม จราจรทาง

พอใจกับงานที่ทา และมีปัจจัยใดบ้างที่สร้างความพึง

อากาศ (Air Traffic Control : ATC) หน่ วยงาน

พอใจในงานให้กบั พนักงานอานวยการบิน เพื่อที่จะ

บริ ก ารเชื้ อเพลิ ง (BAFS/PTT) เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม

นาไปเป็ นแนวทางในการลดปั ญหาการขาดแคลน

สาหรับเที่ยวบิน และหากเกิดกรณี ฉุกเฉิ นขณะทาการ

บุคลากรและลดการลาออกจากงานได้

บิน (Emergency Situation) พนักงานอานวยการบินก็
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความไม่พงึ พอใจในงานของพนักงานอานวยการบิน
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
อานวยการบิน

ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานอานวยการบิน
ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
พนักงานอานวยการบิน หมายถึ ง “ผูป้ ระจาหน้าที่ ”
ซึ่ งหมายรวมถึ ง “นักบิ น ต้นหน นายช่ าง พนักงาน
วิทยุ พนัก งานควบคุ มจราจรทางอากาศ พนัก งาน
อานวยการบิ น และผูท้ าหน้าที่ อื่นตามที่ กาหนดใน
ข้ อ บั ง คั บ ” โดยผู้ ที่ จะท าหน้ า ที่ เ ป็ นพนั ก งาน

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทาง

อานวยการบินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้น้ นั จะต้อง

ประชากรศาสตร์ ก ั บ ความพึ ง พอใจในงานของ

ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ป ระ จ าห น้ า ที่ หรื อ Flight

พนักงานอานวยการบิน

Operation Officer License จากหน่ วยงานผูม้ ีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรา 42 ที่กล่าวว่า “ห้ามมิให้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

ผูใ้ ดเป็ นผูป้ ระจาหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจาก

ผลการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ...” ซึ่ งการ

พนักงานอานวยการบิน ที่ไ ด้สามารถนาไปใช้เป็ น

ขอรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระจาหน้าที่ ตอ้ งมีคุณสมบัติ

แนวทางในการพัฒ นาการบริ หารจัดการงาน การ

ตามที่กาหนดไว้ในประกาศราชกิจจานุ เบกษา ข้อ 14

พัฒ นาคนให้ ท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ

(เล่ ม 130 ตอนพิเศษ 40 ง หน้า 53 ลงวันที่ 27

พิจารณาให้ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมและเป็ น

มีนาคม 2556)

ที่ พ อใจของพนัก งานมากขึ้ น รวมถึ ง เป็ นการสร้ าง
ความตระหนักให้องค์กรในการให้ค วามสาคัญกับ

ความหมายของความพึงพอใจในงาน

ตาแหน่งพนักงานอานวยการบินให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ

Morse (1955) ได้ให้ความหมายว่าความพึง

ลดการขาดงาน ลดการลาออกของพนั ก งาน

พอใจในการทางาน คือ ทุกสิ่ งที่ลดความตึงเครี ยดใน

อ านวยการบิ น ซึ่ งจะท าให้ อ งค์ก รสามารถบรรลุ

การทางานของพนักงานให้นอ้ ยลง อธิ บายเพิ่มเติมว่า

เป้ าหมายของการดาเนิ นธุ รกิ จได้ ในขณะเดี ยวกันที่

ความเครี ยดนั้นเกิ ดจากความต้องการความอยากได้

พนัก งานก็จะรู ้ สึก ว่าตนเองประสบความส าเร็ จใน

ของมนุ ษ ย์ เมื่ อ มนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการ จะเกิ ด การ

อาชีพการทางานด้วยเช่นกัน

เรี ยกร้อง ซึ่ งเมื่อได้รับการตอบสนอง ความเครี ยดนั้น
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ก็จะลดลงหรื อหมดไปซึ่ งทาให้เกิดความพึงพอใจใน
การทางานได้

ปั จ จัย จูง ใจ ได้แ ก่ ลัก ษณะของงาน ความ
รั บ ผิด ชอบ ความส าเร็ จในงาน การยอมรั บนับถื อ

ภารณี กีรติบุตร (2529) ได้กล่าวถึงลักษณะผู ้

ความก้าวหน้า และปั จจัยค้ าจุ น ได้แก่ นโยบายและ

ที่มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้วา่ องค์กรใดก็

การบริ หารงาน ก ารนิ เทศงาน ค่ า ตอบแทน

ตาม หากบุคคลในองค์กรไม่พอใจในการทางาน ก็จะ

ความสัม พันธ์ กบั ผูบ้ งั คับ บัญชาและเพื่ อนร่ วมงาน

เป็ นมู ล เหตุ ห นึ่ งที่ ท าให้ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านตกต่ า

สภาพการทางาน ความมัน่ คงในงาน และสถานะของ

คุ ณ ภาพงานลดลง มี ก ารขาดงาน ลาออกจากงาน

อาชีพ รวมทั้งหมด 12 ด้าน

หรื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย แต่
ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรมีบุคคลที่ มีความพึง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

พอใจในการทางานสู งจะมีผลบวกต่อการปฏิบตั ิงาน

ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่าง

นอกจากนั้น ความพึงพอใจในการทางานนี้ ยังเป็ น

ของพนักงานอานวยการบินในตาแหน่ งต่างกัน สาย

เครื่ องหมายแสดงให้เห็ นถึ งการบริ หารที่ดีและผล

การบินต่างกันจานวน 20 คน และผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงาน

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพด้วย

เป็ นพนัก งานอ านวยการบิ น แต่ ปั จ จุ บ ัน ไม่ ไ ด้ ท า
อาชี พ นี้ แล้วด้วยอี ก 5 คน รวมทั้ง หมด 25 คน

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ ซเบิร์ก

สาหรั บประชากรที่ใ ช้ในการศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณ

(Herzberg’s Two-Factor Theory)

จะใช้พนักงานอานวยการบิ นของสายการบิ น แบบ

Frederick Herzberg ได้แบ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อ

เที่ยวบินประจา (Scheduled Airlines) และบริ ษทั

ความพึงพอใจในงานไว้ 2 ปัจจัยหลัก คือ ปั จจัยจูงใจ

ให้ บ ริ การเครื่ องบิ น แบบเช่ า เหมาล าส่ ว นบุ ค คล

(Motivator Factors) หรื อปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความ

(Charter or Private Airlines) ที่ปฏิ บตั ิงานอยู่ที่ท่า

พอใจในงานซึ่ งจะสัมพันธ์กบั ลักษณะของงานที่ทา

อากาศดอนเมือง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่าอากาศ

โดยตรง และ ปั จ จั ย สุ ข อนามั ย หรื อ ปั จ จั ย ค้ า จุ น

ยานเชี ย งใหม่ และสถานี ข นส่ ง ทางอากาศบริ ษ ัท

(Hygiene or Maintenance Factors) เป็ นปั จจัย

เชฟรอนประเทศไทย จัง หวัด นครศรี ธรรมราช

เกี่ ยวกับคนรอบข้าง สภาพแวดล้อม และสิ่ งที่ได้รับ

จานวน 100 คน

มัก เป็ นปั จ จัย ที่ ส ร้ า งความรู ้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี แ ละเกิ ด เป็ น
ความไม่พึงพอใจในงานได้ ซึ่ งทั้งสองปั จจัยยังแบ่ง
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ผูว้ ิจยั เลื อกใช้การสัมภาษณ์โดยใช้อุปกรณ์

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

เครื่ อ งอัด เสี ย งและกระดาษส าหรั บ การศึ ก ษาเชิ ง

ในการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้วิจ ัย ได้ท าการ

คุ ณภาพ ในส่ วนของการศึ กษาเชิ ง ปริ มาณผูว้ ิจยั ใช้

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามประเภทของของ

แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยสร้ างขึ้น

สายการบิ น ระดับตาแหน่ งงาน รวมถึ งเลื อกผูท้ ี่ เคย

ตามแนวความคิด และทฤษฎีที่ ได้จากการศึกษาจาก

ปฏิ บตั ิงานเป็ นพนักงานอานวยการบินแต่ได้เปลี่ ยน

งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน แบ่ง

อาชี พ อื่ น แล้ว โดยค าถามที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ มี

ออกได้เป็ น 3 ตอน

แนวทางเช่ นเดี ยวกับแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น

ตอนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลือกตอบจานวน 8 ข้อ
ถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง
งาน อายุการทางาน รายได้ สาขาที่จบการศึกษา และ
ประเภทของสายการบินที่สังกัด
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานจานวน 43 ข้อ โดย
คาถามครอบคลุ มเนื้ อหาที่ ต้องการวัดแยกเป็ นราย
ด้าน 12 ด้าน
ตอนที่ 3

การเก็บข้อมูล หลังจากนั้นนามาวิเคราะห์ และสรุ ป
ออกมาในภาพรวมถึงประเด็นที่น่าสนใจ
ส่ วนการศึกษาเชิ งปริ มาณผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
แจกจ่ายแบบสอบถามให้กบั พนักงานอานวยการบิน
โดยชี้ แจงวัตถุ ประสงค์และขอความร่ วมมื อในการ
ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ห ลั ง จ า ก นั้ น ร ว บ ร ว ม
แบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS

ค าถามลัก ษณะตอบบรรยาย

สาหรับความคิดเห็นเพิม่ เติมหรื อมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ
โดยถามเกี่ยวกับสิ่ งที่ทาให้พึงพอใจในอาชี พ สิ่ งที่ทา
ให้ไม่พึงพอใจในอาชีพ และสิ่ งที่คิดว่าองค์กรควรจะ
ท าเพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ พนั ก งาน รวม
จานวน 3 ข้อ

ซึ่ งผูว้ ิจยั จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสี ยงใน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิ จ ัย น ามา
รวบรวมและวิเคราะห์ที่สาคัญและส่ งผลต่อความพึง
พอใจในงานของพนัก งานอานวยการบินมากที่สุ ด
แ ล้ ว น า ม า อ ภิ ป ร า ย ผ ล ร่ ว ม กั บ ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถาม และสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งปริ มาณ ข้อมูลลักษณะส่ วนบุ คคลและความพึง
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พอใจในงานแต่ละด้านของผูต้ อบแบบสอบถามจะ
ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาที่วิเคราะห์ด้วยวิธี การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Mean) มาหาค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามระดับการวัด
ของตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึ งนาข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็ น
ข้อมูลในการสรุ ปผลการทาวิจยั

2.

ระดับความพึ งพอใจของพนัก งาน

อานวยการบิน
ระดับ ความพึ งพอใจในงานของพนัก งาน
อานวยการบิน พบว่าความพึงพอใจในงานโดยรวม
ทั้ง 12 ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.76
แบ่งเป็ นความพึงพอใจในปัจจัยจูงใจ เท่ากับ 4.03 ซึ่ ง
อยู่ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณา
แบบรายด้าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

สรุ ปผลการศึกษา

ด้านความสาเร็ จในงานอยูใ่ นระดับมากที่สุดในปั จจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของประชากร
จากแบบสอบถามทั้งหมด 99 ฉบับ พบว่า

ทั้งหมด 12 ด้าน ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.3 รองลงมา

ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายจานวน 49 (ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.09 ตามลาดับ และปั จจัย

49.5) เพศหญิง จานวน 50 คน (ร้อยละ 50.5) มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จานวน 61 คน (ร้อยละ 61.6) มี

ค้ าจุน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก เมื่ อ พิ จ ารณาแบบรายด้า น ผู้ต อบ

ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 84

แบบสอบถามมีความพึ งพอใจในด้านความสัมพันธ์

คน (ร้ อยละ 84.8) ท างานในตาแหน่ ง Dispatcher

กั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น แ ล ะ

(License) จานวน 35 คน (ร้อยละ 35.4) อายุการ

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามากที่สุดในปั จจัยค้ าจุน และพบว่า

ทางานระหว่าง 1-5 ปี จานวน 49 คน (ร้อยละ 49.5)

ด้านค่ า ตอบแทนมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปาน

มีรายได้ระหว่าง 20,000-25,000 บาท จานวน 37 คน

กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจาก

(ร้อยละ 37.4) และรายได้ 25,000-30,000 บาทขึ้นไป

ทั้งหมด 12 ด้าน

จานวน 37 คน (ร้อยละ 37.4) จบการศึกษาเกี่ ยวกับ
การจัดการการบิ นหรื อสาขาที่ เกี่ ย วข้องกับการบิ น
จานวน 82 คน (ร้อยละ 82.8) และสังกัดในสายการ
บินแบบเที่ ย วบิ นประจา จานวน 54 คน (ร้ อยละ
54.5)

คื อ ด้า นความรั บ ผิ ด และด้า นความส าเร็ จ ในงาน

3. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงาน
จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์
การเปรี ยบเที ย บความพึ ง พอใจในงาน
จาแนกตามปั จจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบ
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แบบสอบถามที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น และต าแหน่ ง งาน

ใหญ่พนักงานอานวยการบินที่มีอายุงานระหว่าง 1-3

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่าง

ปี รู ้ สึ ก ว่า เงิ นเดื อนที่ ไ ด้รับ น้อยเกิ นไปเมื่ อเที ย บกับ

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ส่ วนปั จจัยเรื่ องเพศ ระดับ

งานอื่ น จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ต ัดสิ นใจเปลี่ ย นงานและ

การศึกษา อายุการทางาน รายได้ สาขาที่จบการศึกษา

ลาออกไปยัง บริ ษ ทั อื่ น ในทางกลับ กัน คนที่ มี อายุ

และประเภทของสายการบิ นที่ สั งกัดที่ ต่างกันนั้นมี

งานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไปรู ้ สึกว่าเงิ นเดื อนที่ได้อยู่ใน

ความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน

ระดับที่เป็ นที่พอใจแล้ว แต่สาเหตุการย้ายนั้น เพราะ

4. ผลสรุ ปจากการสัมภาษณ์

ได้รับข้อเสนอในตาแหน่ งที่ สูงกว่าและเงิ นเดื อนที่
ดีกว่านัน่ เอง

การสั ม ภาษณ์ พ นั ก งานอ านวยการบิ น
จานวน 25 คน ผลสรุ ปที่ ไ ด้สอดคล้องกับผลการ
ส ารวจที่ ไ ด้ จ าก แบบส อบถ ามที่ ว่ า พนั ก งาน
อานวยการบินมีความพึงพอใจในงานของพวกเขาอยู่
ในระดับมาก พวกเขาชอบที่รู้สึกว่างานมีความยาก
ต้องมีการเรี ยนรู ้ ต้องอาศัยประสบการณ์ประกอบกับ
ความรู ้ หลายด้าน แต่ก็ตอ้ งสามารถจัดการกับปั ญหา
และรู ้จกั วิธีรับมือกับความกดดันที่มีในการทางาน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า องค์กรและผูบ้ ริ หารควร
จะเสริ มสร้ างและหาวิธีการส่ งเสริ มสนับสนุ น เพื่อ
ลดความไม่ พึ ง พอใจที่ เกิ ดขึ้ นจากปั จ จัย ค้ า จุ น ตาม
ทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก เพราะถึ ง แม้ ปั จ จัย ด้ า น
ค่าตอบแทน ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้าน

ส าหรั บ สิ่ งที่ ท าให้ พึ ง พอใจในการเป็ น

ความมัน่ คงในงานที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

พนักงานอานวยการบินนั้นเนื่ องจากชอบในลักษณะ

น้อยที่สุดใน 12 ด้าน แม้จะไม่ก่อให้เกิดการจูงใจใน

ของงานที่ทาที่ตอ้ งใช้ความคิด ใช้การวางแผน การ

การทางาน แต่ก็เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่ ส่งผลให้

คานวณ ทาให้รู้สึกว่างานไม่น่าเบื่อ และยังทาให้รู้สึก

คนพึ งพอใจในงานที่ ทาอยู่ไ ด้ หากองค์กรสามารถ

มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเอง ที่เป็ น

หาแนวทางพัฒนาบุคลากรและแก้ปัญหาการลาออก

ส่ วนหนึ่ งที่ ท าให้ ก ารเดิ น ทางของลู ก เรื อและ

ขอกพนักงานได้ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วมักจะเน้นการ

ผูโ้ ดยสารเป็ นไปได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ยงั มี สิ่งที่ทา

แก้ที่โครงสร้ างค่าตอบแทน แต่อาจแก้ไขปั ญหาได้

ให้รู้สึกไม่ชอบใจ หรื ออยากให้มีการปรับเปลี่ยนนัน่

เพียงในระยะสั้นเท่านั้น ถึงแม้เงิ นจะเป็ นปั จจัยที่ทุก

คือเรื่ องของเงิ นเดื อน จากการเก็บข้อมูลพบว่าส่ วน

คนให้ค วามส าคัญในอัน ดับ ต้นๆ แต่ หากเที ย บกับ
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การได้รับเงิ นเดื อนสู ง แต่รู้สึกว่างานที่ทานั้นน่ าเบื่อ

ส่ วนที่บกพร่ องไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีข้ ึนเพื่อ

มีปัญหาทะเลาะกันกับเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างานไม่

ตัวของพนักงานเองและองค์กรในภาพรวม

ใส่ ใจลู กน้อง เกิ ดเป็ นความเครี ยดจากการทางาน ก็
สามารถเป็ นสาเหตุใ ห้พ นัก งานต้องการลาออกได้
เช่ นกัน ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อองค์กรควรเริ่ มจากการ
พัฒ นาปั จ จัย ที่ จ ะกระตุ ้น ให้ พ นั ก งานรู้ สึ กอยาก
ทางานก่อน เมื่อสามารถกระตุน้ ให้พนักงานพึงพอใจ
ในงานได้แล้ว ก็ อย่า ลื ม ที่ จะดู แลปั จจัยค้ าจุ นที่ อาจ
ก่ อให้เกิ ดความไม่พึ งพอใจในงานได้ ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องค่าตอบแทน สภาพการทางาน ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเพื่อนร่ วมงาน เมื่อปั จจัยต่างๆ มี
ความสมบูรณ์พร้อม ก็จะสามารถลดการลาออกหรื อ
ขาดงานได้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั เสนอให้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงาน
เปรี ย บเที ย บกับ ความตั้ง ใจในการเปลี่ ย นงาน และ
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลให้ พ นั ก งานเกิ ด ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์ก ร หรื อศึ ก ษาปั จจัย และผลของความเครี ย ดที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อจะได้
นามาวิ เ คราะห์ ว่า ปั จ จัย ใดที่ นอกจากจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความไม่ พึ ง พอใจแล้ว ยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด การตัด สิ น ใจ
เปลี่ยนงาน สิ่ งใดที่องค์กรสามารถสร้างความผูกพัน
ให้เกิดขึ้นกับองค์กรเพื่อลดการลาออกจากงาน และ
ปั จจัยอะไรทาให้พนักงานเกิ ดความเครี ยดจนส่ งผล
ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งองค์ก รจะได้น าไปแก้ไ ขใน
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