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ท่ีประชุมสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พิจารณาแลว้ 
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12500733: สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั: แรงจูงใจ / นกัศึกษา / สาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้จะเขา้ทาํงาน 

กกกกกกกก ยวุรัตน์  มีทรัพย์: การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี สาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา: อาจารยภ์รรตรี ควนพนูผล. 86 หนา้. 

บทคดัย่อ 

กกกกกกกก การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหน้กัศึกษาคณะวิทยาการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกท่ีจะทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินเม่ือศึกษาจบแลว้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 312 คน วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS   

กกกกกกกกผลการวิจยั 

กกกกกกกก 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีสามารถ

นาํไปใชใ้นการทาํงานได ้รวมไปถึงยงัมีความมัน่ใจในบุคลิกภาพของตนเองท่ีจะสามารถประกอบ

อาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินได ้

กกกกกกกก 2. ปัจจยัท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยากประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินคือรายไดจ้ากการทาํงานรวมไปถึงโอกาสในการท่องเท่ียว สวสัดิการท่ีจะไดรั้บจากการ

ทาํงานรวมไปถึงการไดเ้รียนรู้วฒันธรรมและภาษาจากต่างชาติ 

กกกกกกกก 3. ทศันะคติของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ต่ออาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมี

ความคิดว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียติและผูท่ี้จะประกอบอาชีพน้ีไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ได ้ดว้ยความอนุเคราะห์และการสนบัสนุนจากอาจารยท่ี์

ปรึกษา อาจารยภ์รรตรี ควนพนูผล ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือในการทาํวิจยั และ 

อาจารยสุ์ทธิมน ศรีโชติ  ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํใหค้วามรู้ในการทาํวิจยัในระยะเร่ิมตน้ รวมไปถึง

อาจารยน์พดล โตวิชยักุล ท่ีเป็นผูท้าํใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท ์หอมสุด และ 

อาจารยภ์าวิณี บรรลือพรศกัด์ิ อาจารยค์ณะกรรมการคุมสอบ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นท่ี

ทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธป์ระศาสน์วิชาใหข้า้พเจา้มีความรู้ เพ่ือ

นาํมาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี 

 นอกจากน้ียงัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ท่ีอบรมเล้ียงดู 

สนบัสนุน ใหค้าํปรึกษา และเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัโดยตลอดมา และขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนท่ีคอยให้

ความช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจใหจ้นวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ประโยชน์อนัใดท่ีพึงมีจากการวิจยัในคร้ังน้ี ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน  
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 เน่ืองจากปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในประเทศไทยนั้นถือไดว้่าเป็น

อุตสาหกรรมหลกัหน่ึงท่ีสร้างเมด็เงินเขา้สู่ประเทศต่อปีเป็นจาํนวนมาก ชาวต่างประเทศต่างก็

ประทบัใจในการบริการดว้ยความนอบนอ้มและเป็นกนัเองของคนไทย ทาํใหเ้ป็นท่ีทราบกนัว่า

อุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทยนั้นเป็นหน่ึงไม่แพช้าติใดในโลก เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรม

การบริการบนเคร่ืองบินหรือท่ีเรียกกนัติดปากว่า ”สจ๊วตและแอร์โฮสเตส”  ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการบน

เคร่ืองบิน แต่การจะไดม้าซ่ึงอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้นพนกังานจะตอ้งผา่นการ

คดัเลือกท่ียากลาํบาก รวมไปถึงตอ้งทาํการแข่งขนักบัจาํนวนผูเ้ขา้สมคัรทาํงานในตาํแหน่งพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีจาํนวนต่อปีสูงมาก และพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบนท่ีบริษทัการบิน

ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรับเขา้ทาํงานจริงนั้นไม่ถึงคร่ึงของจาํนวนผูส้มคัรจริง  ทาํใหมี้

การแข่งขนัในการเขา้ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบนต่อปีสูงมาก   

 ถึงแมว้่าอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้นจะตอ้งรับความกดดนัจากหลายๆดา้น 

รวมไปถึงตอ้งใชค้วามสามารถและความอดทนทางอารมณ์สูงมาก แต่ก็ยงัมีนิสิต, นกัศึกษา  ท่ีกาํลงั

ศึกษาอยูห่รือใกลจ้ะจบการศึกษา สนใจท่ีจะเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศอีกเป็นจาํนวนมาก แมจ้ะทราบถึงความกดดนัในการ

ทาํงานรวมไปถึงภยัท่ีแฝงมาจากการทาํงานก็ตามแต่ก็ยงัมีนิสิต, นกัศึกษาจาํนวนไม่นอ้ยท่ียงัมีความ

พยายามท่ีจะสมคัรเขา้ทาํงานท่ีตนเองรักและใฝ่ฝันท่ีจะทาํในอนาคต ไม่ว่าจะหาท่ีเรียนพิเศษเพ่ือ

เพ่ิมระดบัความสามารถในการสอบวดัความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ หรือ TOEIC ( Test 

of English for International Communication ), เรียนพิเศษเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ , เรียนเพ่ือฝึกฝน

การตอบคาํถามเวลาสอบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
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จะเห็นไดว้่าก่อนท่ีจะไดม้าเป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบนนั้นตอ้งผา่นบททดสอบต่างๆมา

มากมายรวมไปถึงตอ้งแข่งขนักบัผูส้มคัรเขา้ทาํงานคนอ่ืนอีก แมแ้ต่หลงัจากการไดรั้บคดัเลือกเขา้

ทาํงานแลว้ก็ยงัจะตอ้งขั้นการอบรมจากบริษทัการบินอีกเป็นปีจึงจะสามารถเขา้ทาํงานจริงบน

เคร่ืองบินได ้

กกกกกกกกแมว้่าอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มผูท่ี้

มีใจรักในงานสายงานบริการ แต่เม่ือเวลาการทาํงานไดผ้า่นไปในระยะหน่ึงจะเห็นไดว้่าพนกังาน

บา้งคนตอ้งการหางานอ่ืนท่ีมัน่คงและไม่ตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในการทาํงานต่างๆ รวมไปถึง

สภาพร่างกายเร่ิมไม่เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน จึงมีพนกังานบางคนตอ้งการลาออกเพ่ือไปทาํงานใน

หน่วยงานอ่ืนหรือทางบริษทัจะตอ้งออกมาตรการเพ่ือทดสอบคุณภาพในการทาํงานของพนกังาน

ใหไ้ดม้าตรฐานในการทาํงานเท่าเดิม 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให ้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเลือกทาํงานใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบน ทั้งท่ีมีปัญหาและอุปสรรคใ์นการสมคัรงาน หรือเป็นไปได้

ว่าพวกเขาส่ิงท่ีคาดว่าจะไดรั้บหลงัจากท่ีไดเ้ป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบนแลว้ รวมถึงเพ่ือให้

ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของผูท่ี้จะสมคัรเขา้ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจเพ่ือพร้อมท่ีจะทาํงานบริการ ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าวจะไดน้าํมาศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํใหค้นส่วนใหญ่ท่ีเลือกจะทาํงานดา้นการบริการ  สนใจท่ีจะทาํงานในตาํแหน่ง

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมาเป็นอนัดบัตน้ๆ ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 2. เพ่ือศึกษาการพฒันาตนเองทั้งทางดา้นภาษาและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะเขา้สมคัรงานใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 3. เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
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ขอบเขตของการวจิยั 

 1. งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะสมคัรงานใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินหลงัจากจบการศึกษาแลว้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนกัศึกษา

ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัในเขตอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี อนัไดแ้ก่ 

กกกกกกกก1.1 นกัศึกษาคณะวิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาวิชาการจดัการธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

กกกกกกกก2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

กกกกกกกก ตวัแปรอิสระ คือ ส่ิงท่ีจะนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ เพศ , อายุ, วุฒิการศึกษา , บุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมแก่การเป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน, เป้าหมายในการทาํงาน 

กกกกกกกกตวัแปรตาม คือ นกัศึกษาท่ีมีความสามารถและมีความมัน่ใจในตนเองจะสมคัรเขา้เป็น

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินหรือไม่, ส่ิงท่ีพนกังานไดรั้บจากการทาํงาน 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                          ตวัแปรอสิระ                                                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน หมายถึง พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบินทั้ง

ชาย (สจ๊วต) และหญิง (แอร์โฮสเตส)  

 บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูท่ี้จะสมคัรเขา้ทาํงานในตาํแหน่ง

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน อนัไดแ้ก่ ส่วนสูง นํ้ าหนกั สดัส่วน ความสุภาพ ความสามารถ เป็น

ตน้ 

 ลกัษณะนิสยั หมายถึง การเป็นผูมี้อุปนิสยัหรืออธัยาศยัดี มีความสุภาพ ไม่เป็นคนใจร้อน 

สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดดี้ 

 

การเลอืกทาํงาน 

- เลือก 

- ไม่เลือก 

 

ความพร้อมของผู้สมัครงาน 

- เพศ 

- อายุ 

- บุคลิกภาพ 

- ความสามารถทางภาษา 

- ลกัษณะนิสัย 

- สภาพทางอารมณ ์

- แรงจูงใจ 

- ทศันคติท่ีมีต่ออาชีพ 

การติดตามข่าวสาร 

- ประเภทของส่ือต่าง  ๆ

- ความสนใจในข่าวสาร 

ส่ิงที่ได้รับจากการทํางาน  

- เงินเดือนสูง 

- ท่องเท่ียว 

- สวสัดิการ 

- สังคม 

- ภาพลกัษณ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงการแข่งขนัในตลาดแรงงานของผูท่ี้สนใจจะสมคัรเขา้ทาํงานใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

2. ทาํใหท้ราบถึงการเตรียมตวัสมคัรเขา้ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน 

3. ทาํใหท้ราบถึงแรงกระตุน้ท่ีทาํใหบุ้คคลท่ีมีใจรักในงานบริการส่วนใหญ่สนใจท่ีจะ

เขา้ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กกกกกกกกการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัได้

ศึกษาเอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัอาชีพพนกังานตอ้รับบนเคร่ืองบิน 

กกกกกกกกนิยามอาชีพ 

กกกกกกกกหนา้ท่ีและลกัษณะของงาน 

กกกกกกกกสภาพการจา้งงาน 

กกกกกกกกสภาพการทาํงาน 

กกกกกกกกคุณสมบติัของผูป้ระกอบอาชีพ 

กกกกกกกกโอกาสในการทาํงาน 

กกกกกกกกโอกาสในการกา้วหนา้ 

กกกกกกกกทฤษฎีแรงจูงใจ 

กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีทางสงัคม 

กกกกกกกกทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม 

กกกกกกกกวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัอาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

กกกกกกกกนิยามอาชีพ   ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ี ทาํหนา้ท่ีตอ้นรับบนเคร่ืองบินโดยสาร โดยใหก้าร

ตอ้นรับ และใหก้ารบริการตั้งแต่เสิร์ฟอาหาร ดูแลความเรียบร้อย อาํนวยความสะดวกสบาย ให้

ความช่วยเหลือ ตลอดจนใหค้วาม รับผดิชอบต่อความปลอดภยัของทั้งผูโ้ดยสาร และตนเอง

ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานอยูบ่นเคร่ืองบิน  

3หน้าท่ีการทาํงาน3ของแอร์โฮสเตส 

กกกกกกกกคนส่วนใหญ่มกัคิดว่า งานของแอร์โฮสเตส คือ การเสริฟอาหารบนเคร่ืองบินเพียงอยา่ง

เดียว หนา้ท่ีหลกัของอาชีพแอร์โฮสเตส คือ การอาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารทั้งในเร่ืองความ

ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นระหว่างการเดินทาง และงานบริการเพ่ือความสะดวกสบายบน

เคร่ืองบิน 

ลกัษณะของงานที่ทํา    

กกกกกกกกงานในสายการบินโดยทัว่ไปทั้งใน และนอกประเทศจะมีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ชายและหญิงท่ีแบ่งหนา้ท่ีความ รับผดิชอบค่อนขา้งชดัเจน มีหนา้ท่ีหลกั สรุปไดด้งัน้ี  

กกกกกกกก1. พนกังานตอ้นรับทั้งชาย และหญิงตอ้งข้ึนเคร่ืองบินก่อนผูโ้ดยสารประมาณ 30 นาที

ถึง 1 ชัว่โมง เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบกบัระบบเคร่ืองบิน ตาํแหน่งท่ีตอ้งประจาํบนเคร่ือง อุปกรณ์ท่ี

ตอ้งใชเ้พ่ือความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร( No go Items) เช่น เส้ือชูชีพ ดบัเพลิง ไฟฉาย เคร่ืองช่วย

หายใจ และตอ้งทราบว่าพนกังานตอ้นรับผูใ้ดทาํหนา้ท่ีตอ้นรับผูโ้ดยสารบริเวณหนา้ประต ู 

กกกกกกกก2. พนกังานตอ้นรับชาย(Steward)อาจทาํหนา้ท่ีดูแลในครัว ตรวจสอบจาํนวนอาหาร 

และอาหารพิเศษใหค้รบ และตรงกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร อุ่นอาหารใหค้รบ และเตรียมอาหารพิเศษ

ออกบริการก่อน  

กกกกกกกก3. พนกังานตอ้นรับหญิง ( Air Hostess) อาจตรวจสอบหอ้งนํ้ า อุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวก ความเรียบร้อย และความสะอาดในหอ้งนํ้ า ตรวจสอบระบบกาํจดัของเสียในหอ้งนํ้ าทุก

หอ้งถา้มีปัญหาขดัขอ้งตอ้งแจง้ใหช่้าง จดัการแกไ้ขเพราะถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

เรียบร้อย เคร่ืองบินจะไม่ออกทาํการบิน นอกจากน้ี ถา้เป็นการเดินทางระยะยาว ตอ้งตรวจสอบ

ความเรียบร้อย และจาํนวนของหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่างๆ หูฟัง ถุงเทา้ และส่ิงอาํนวยความ
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สะดวกอ่ืนๆ ท่ีตอ้งบริการแก่ผูโ้ดยสาร ชั้นธุรกิจ จากนั้นเตรียมจดัตั้งชุดชาหรือกาแฟใหพ้ร้อมท่ีจะ

บริการ  

กกกกกกกก4. เม่ือผูโ้ดยสารข้ึนนัง่ประจาํท่ีเรียบร้อย ทาํหนา้ท่ีแจง้ และสาธิตใหผู้โ้ดยสารทราบถึง

การใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัในภาวะฉุกเฉินตรวจด ูความเรียบร้อย และความปลอดภยัของ 

ผูโ้ดยสารก่อนเคร่ืองข้ึน และเคร่ืองลงจึงสามารถเขา้นัง่ประจาํท่ีได ้ 

กกกกกกกก5. ถา้เป็นการบินระยะยาว ทางสายการบินจะบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามเวลา

บริการท่ีกาํหนดไวโ้ดยพนกังานตอ้นรับหญิงมีหนา้ท่ี บริการเคร่ืองด่ืม และอาหาร ตลอดจนทาํ

ความสะอาดบริเวณท่ีนัง่ของ ผูโ้ดยสารใหเ้รียบร้อยและใหบ้ริการอ่ืนๆ ตามท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการ 

โดยพนกังานตอ้นรับชายอาจคอยช่วยเข็นรถอุปกรณ์การบริการ และใหบ้ริการเสริมต่างๆ  

สภาพการจ้างงาน    

กกกกกกกกผูป้ระกอบอาชีพน้ี ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีกาํหนดในการ 

รับสมคัรเท่านั้น เม่ือผูต้อ้งการประกอบอาชีพน้ีผา่นการรับคดัเลือกจะตอ้งเขา้รับการอบรม วิธีการ

ใหบ้ริการเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนปฏิบติังานบนเคร่ืองบิน อาจเขา้รับการฝึกในต่างประเทศหรือใน

ประเทศ แลว้แต่นโยบายของแต่ละสายการบิน  

เม่ือผา่นการฝึกเป็นพนกังานตอ้นรับบน เคร่ืองบินแลว้จะไดรั้บการปรับเงินเดือน และมีค่าเบ้ียเล้ียง

ในการเดินทาง ซ่ึงข้ึนอยูแ่ต่ละแถบพ้ืนท่ีการบิน ระยะเวลา และค่าครองชีพ ตลอดจนค่าของเงิน

ในช่วงท่ี ทาํการปฏิบติังานในเท่ียวบินนั้นๆ มีสวสัดิการ ส่วนสิทธิพิเศษอ่ืนๆ และโบนสัจะไดรั้บ

ประมาณ1-3 เท่าของเงินเดือน ซ่ึงแลว้แต่ผลกาํไรของการประกอบการ และสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศ เช่น ถา้ปฏิบติัการบินในโซนเอเชียท่ีนบัจากการข้ึนเคร่ืองบินจนถึงเคร่ืองบินลง จอด ณ 

สนามบินปลายทาง ใชเ้วลาเดินทาง 24 ชัว่โมงจะไดค่้าเบ้ียเล้ียง (per diem) ประมาณ 3,500 บาทต่อ

เท่ียว เป็นตน้  

ชัว่โมงการทาํงาน และการพกัจะปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน โดยทัว่ไปแลว้ถา้ปฏิบติัหนา้ท่ีใน 

ประเทศ ซ่ึงเป็นเสน้ทางการบินระยะสั้นๆ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง จะไม่มีวนัหยดุหลงัจาก

ปฏิบติังานแลว้เสร็จ แต่ถา้บินระยะยาว 1 คืน 1 วนั จะไดว้นัหยดุพกัผอ่น 1 - 2 วนั และในหน่ึงเดือน

จะไดว้นัหยดุพกั 9 - 10 วนั 
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 สภาพการทํางาน    

กกกกกกกกผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ี จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งกลางวนั และกลางคืนตามกาํหนดตาราง

การบิน สภาพการทาํงานจะมีความกดดนัสูงสาํหรับ เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับใหม่ เพราะตอ้งปรับตวั และ

ตอ้งทาํความคุน้เคย กบังานบริการท่ีตอ้งปฏิบติัตนใหค้รบถว้น และถกูตอ้งตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน

บนเคร่ืองบิน ซ่ึงส่วนมากเป็นงานท่ีตอ้งเสริฟอาหาร เดินบริการ ดูแลความสะดวกสบายของ

ผูโ้ดยสารตลอดเวลา พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ แก่ผูโ้ดยสารตลอดเวลา และทาํความสะอาดหอ้งนํ้ า

ตลอดเวลาขณะอยูบ่นเคร่ืองบิน ดงันั้น ทางฝ่ายบริหารของสายการบินแต่ละแห่งจะทาํการ

ตรวจสอบ ทดสอบความสามารถ และอบรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ และศกัยภาพของพนกังาน

ตอ้นรับเป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

คุณสมบัตขิองผู้ประกอบอาชีพ   ผูป้ระกอบอาชีพน้ี ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. สาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือสูงกว่า  

2. ถา้เป็นหญิงควรมีความสูงประมาณ 156 - 165 เซนติเมตร อาย ุ20-26 ปี  

3. ถา้เป็นชายไทย ตอ้งผา่นการเกณฑท์หารอายไุม่เกิน 28 ปี สูง 165 เซนติเมตรข้ึนไป สดัส่วน

นํ้ าหนกัพอดีกบัความสูง  

4. พดูอ่านเขียนภาษาองักฤษไดดี้มาก จะตอ้งนาํผลคะแนนสอบ ไม่ตํ่า กว่า 500 คะแนน ของ 

TOEIC / TOFEL มาแสดง  

5. มีความสามารถว่ายนํ้ าฟรีสไตลโ์ดยไม่หยดุ หญิง 50 เมตร , ชาย 100 เมตร  

6. มีบุคลิกดี และมีมนุษยสมัพนัธดี์  

7. มีไหวพริบ และปฏิภาณดี สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด  

กกกกกกกกนอกจากน้ี คุณสมบติัทัว่ไปท่ีควรมี คือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนโสด สายตาดี 

มีความอดทน มีความพร้อมของร่างกาย และจิตใจทางดา้นบริการ ตอ้งเรียนรู้ และทาํความเขา้ใจกบั 

วฒันธรรมท่ีแตกต่างของผูโ้ดยสารแต่ละประเทศ การใชภ้าษาต่างประเทศภาษาท่ี 3 นอกเหนือจาก

ภาษาองักฤษ จึงอาจเป็นเร่ืองจาํเป็นพอสมควร ผูท่ี้จะประกอบอาชีพน้ี ควรเตรียมความพร้อม
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ดงัต่อไปน้ี : ตอ้งติดต่อกบัสายการบินต่าง  ๆเพราะบางสายการบินรับสมคัรผูส้าํเร็จชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพหรือสาย สามญัเขา้ปฏิบติังานและควรเรียนภาษาองักฤษ ในสถาบนัท่ีมีการ

สอบเทียบคะแนน ทั้ง TOEIC และ TOFEL ตามท่ีทาง สายการบินกาํหนดไว ้ถา้มีสายตาสั้นควรทาํ

การศลัยกรรมช่วย เพราะบางสายการบินระบุในการประกาศรับสมคัรไวเ้ช่นนั้น บางสายการบิน

อาจประกาศรับสมคัรแต่พนกังานตอ้นรับหญิงเท่านั้น และการกาํหนดส่วนสูงอาจแตกต่างกนั  

โอกาสในการทํางาน    

กกกกกกกกปัจจุบนัสายการบินหลายสายรับพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นคนไทย 

นอกเหนือจาก บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) และสายการบิน แองเจิลแอร์ไลนส์ ซ่ึงมีพนกังาน

ตอ้นรับ รวมทั้งหมดประมาณกว่า 4,000 คน นอกจากน้ี ยงัมีสายการบินต่างประเทศ เช่น JAL, 

CATHEY PACIFIC, QUANTAS เป็นตน้ สายการบินเหล่าน้ีจะรับสมคัรพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินทุกปี  

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ    

กกกกกกกกสาํหรับ ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ี จะไดรั้บการอบรมใหบ้ริการผูโ้ดยสารระดบัต่าง  ๆจนถึง

บริการ ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึง และถือเป็นการเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน โดยจะมีค่าตาํแหน่งเพ่ิมให ้และใน

บางตาํแหน่งตอ้งมีการสอบ เช่น ตาํแหน่ง Purser ครูสอน(Instructor ) In-flight Manager และผู ้

กาํหนดตารางปฏิบติังานการบินของพนกังานตอ้นรับ 

อาชีพที่เกีย่วเนื่อง    

กกกกกกกกเม่ือผูป้ระกอบอาชีพน้ีตอ้งการเปล่ียนงานสามารถเปล่ียนสายการทาํงานตาม

ความสามารถของตน ในภาคพ้ืนดิน โดยตอ้งทาํการสอบแข่งขนัเหมือนผูส้มคัรอ่ืนๆ หรือไป

ประกอบอาชีพอ่ืน คือนกัธุรกิจ ตามสาขาท่ีถนดั และมีประสบการณ์เจา้ของร้านอาหาร เจา้ของร้าน

ขายของท่ีระลึกจากต่างประเทศ นกัเขียนสารคดีท่องเท่ียว พิธีกร บนเคร่ืองบินทั้งหมด  

แรงจูงใจ  (MOTIVATION) 

3ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ3 (Definition of motive and motivation) 

กกกกกกกกแรงจูงใจ (motive) เป็นคาํท่ีไดค้วามหมายมาจากคาํภาษาละตินท่ีว่า movere ซ่ึงหมายถึง 

"เคล่ือนไหว (move) " ดงันั้น คาํว่าแรงจูงใจจึงมีการใหค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
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1. แรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลทาํใหบุ้คคลตอ้งกระทาํ หรือ

เคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" กล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล

ของการกระทาํนัน่เอง 

2. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัของผูบ้ริโภคท่ีเป็นพลงัทาํใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหว

ไปในทิศทางท่ีมีเป็าหมายท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยูน่ภาวะส่ิงแวดลอ้ม" จาก

ความหมายน้ีจะเห็นไดว้่า แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  

(1) เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กิดการกระทาํ และ  

(2) เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระทาํอยา่งมีทิศทาง ส่วนการจูงใจ (motivation) เป็น

เง่ือนไขของการไดรั้บการกระตุน้โดยมีการใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. การจูงใจ หมายถึง "แรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในของบุคคลท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีการ

กระทาํ"  

กกกกกกกก2. การจูงใจ หมายถึง "แรงขบัเคล่ือนท่ีมีมากและรุนแรง หรือมีความจาํเป็นท่ีจะลด

สภาวะความเครียดท่ีมีอยูภ่ายในตวัของมนุษย"์  การท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บการจูงใจไดจ้ะตอ้งอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไข 3 ประการ คือ (1) ตอ้งมีการตระหนกัถึงความตอ้งการ การจูงใจจะเป็นตวักาํหนดให้

ผูบ้ริโภคตอ้งมีการกระทาํอะไรบางอยา่งในลกัษณะของการตอบสนองถึงส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการ การ

ตระหนกัถึงความตอ้งการ (need recognition) เป็นสภาวะภายในของจิตใจท่ีสมัพนัธก์บัการจูงใจ 

ดงันั้น ตวักระตุน้สาํหรับการจูงใจจึงอาจเกิดจากภายในตวัของบุคคล เช่น เม่ือบุคคลรุ้สึกหิว หรือ

อาจเกิดมาจากการตอบสนองต่อความเครียดท่ีอยูภ่ายนอก เช่น การอิจฉาเพ่ือนท่ีไดเ้ส้ือผา้ชุดใหม่ 

เป็นตน้ (2) ตอ้งมีพลงัขบัเคล่ือนท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความอยากท่ีจะกระทาํบางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบั

ความเคร่ียดของผูบ้ริโภค พลงัขบัเคล่ือนน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในตวัของบุคคล และ       3. ตอ้งมี

เป้าหมายท่ีรับรู้ไดบ้างส่วนท่ีทาํใหพ้ลงัขบัเคล่ือนของผูบ้ริโภคมีทิศทางท่ีจะมุ่งไปสู่ได ้ปกติ

เป้าหมายของบุคคลจะอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑท่ี์ธุรกิจไดมี้การเสนอขายต่อตลาด ดงัน้ีจะเห็นไดว้่า 

เง่ือนไขขอบการเกิดการจูงใจจะมีเพียง 1-2 อยา่งนั้นไม่ ไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยทั้ง 3 ปัจจยัจึงจะ

เพียงพอใหเ้กิดการจูงใจ ฉะนั้น การจูงใจจึงเป็นสภาวะของจิตใจท่ีกาํหนดทิศทางของพลงั

ขบัเคล่ือนของผูบ้ริโภคท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายทางการตลาดเฉพาะแบบใดแบบหน่ึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

3ความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม3 (Needs, motives, and behavior) 

กกกกกกกกความตอ้งการของผูบ้ริโภค แรงจูงใจ และพฤติกรรมต่างมีคาํจาํกดัความและสามารถ

กาํหนดใหเ้ห็นความสมัพนัธก์นัไดด้งัรูปท่ี 5.1 หลกัทัว่ไป 3 ประการท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างความตอ้งการ แรงจูงใจและพฤติกรรมมีดงัน้ี 

1.พฤติกรรมของมนุษยท์ั้งหมดตอ้งไดรั้บการจูงใจหรือถกูกระตุน้ 

2.สภาวะของการจูงใจทั้งหมดไม่จาํเป็นจะตอ้งนาํไปสู่การเกิดพฤติกรรม 

3.พฤติกรรมท่ีไดรี้บการจูงใจอาจเกิดข้ึนจากการเรียนรู้หรือไม่ไดเ้รียนรู้ก็ได้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกก3ประการท่ี 1 เม่ือไรก็ตามท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมถือว่าบุคคลไดรั้บการ

จูงใจ แรงจูงใจต่างๆ จะนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการใหเ้ป็นท่ีพอใจ ตวัอยา่งเช่น 

ร่างกายตอ้งการแสวงหาอาหาร ดงันั้นเม่ือบุคคลเกิดหิวข้ึนมาจะเกดความรู้สึกทรมานเป็นเหตุให้

บุคคลตอ้งแสวงหาอาหารนัน่คือถา้ปราศจากความหิวก็ไม่มีเหตุผลอนัใดท่ีบุคคลจะตอ้งรู้ตวัถึง

ความขาดของร่างกาย ดงันั้น แรงจูงใจจึงเป็นตวัเช่ือมระหว่างความตอ้งการกบัพฤติกรรม 

กกกกกกกก3ประการท่ี 2 การจูงใจท่ีเป็นอยูใ่นเวลาน้ีสามารถนาํไปสู่การไม่เกิดพฤติกรรมได ้เม่ือ

ไม่มีการกระทาํใดๆ ผูบ้ริโภคจะไม่กระทาํการใดๆ เม่ือไม่มีโอกาสท่ีจะกระทาํ หรือแรงจูงใจไม่ได้

รับการกระตุน้ใหเ้กิดการกระทาํ ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคอาจไดรั้บการจูงใจใหอ้ยากไดร้ถยนตห์รือ

เส้ือผา้ราคาแพง แต่ไม่สามารจะคาดหวงัว่าจะมีเงินมาซ้ือไดท้าํใหไ้ม่เกิดการซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการนั้น

ได ้ฉะนั้น จึงไม่เกิดพฤติกรรม 

 กกกกกกกก3ประการท่ี 3 พฤติกรรมท่ีเกดจากการจูงใจสามารถเป็นไดท้ั้งพฤติกรรมท่ีมีการเรียนรู้

หรือไม่มีการเรียนรู้ก็ได ้

กกกกกกกกการกระทาํใด  ๆท่ีมีมาตั้งแต่เกิดไม่จาํเป็นตอ้งคิดหรือมีประสบการณ์มาก่อนจะถือว่า

เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งเรียนรู้ ประเภทขอแงพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งเรียนรู้มีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ คือ (1) 

การกระทาํแบบสะทอ้นมาจากประสาทโดยอตัโนมติั (reflex action) ซ่ึงการกระทาํแบบสะทอ้น

กลบัมาจากประสาทโดยอตัโนมติั หมายถึง "การกระทาํใด  ๆท่ีไม่ไดต้ั้งใจ หรือเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั

อนัเน่ืองจากการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้" เช่น การกะพริบตา การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ ส่วนการ

กระทาํแบบสญัชาตญาณ หมายถึง"อะไรก็ตามท่ีมีมาแต่กาํเนิดท่ีมีแนวโนม้จะใหเ้กิดพฤติกรรมใน
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ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเป็นพิเศษ" ตวัอยา่งเช่น การร้องไหข้องเด็กเม่ือหิวเป็นสญัชาตญาณท่ีเกิด

โดยธรรมชาติแต่ถา้การร้องไหข้องเด็กนั้นเพ่ือท่ีจะไดข้องเล่นหรือกินขนมท่ีชอบถือว่าเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 

 

 

ประเภทของแรงจูงใจ 

กกกกกกกก3การจาํแนกประเภทของแรงจูงใจ (Classification of motives) 

กกกกกกกกแรงจูงใจสามารถจาํแนกประเภทไดห้ลายวิธีท่ีมีความสาํคญัมากไดแ้ก่ การจาํแนก

ประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 5 ลกัษณะดงัน้ี (1) แรงจูงใจทัว่ไป (2) แรงจูงใจดา้นร่างกายกบัดา้น

จิตวิทยา (3) แรงจูงใจท่ีรีบด่วน (4) แรงจูงใจลาํดบัแรกกบัแรงจูงใจลาํดบัสอง และ (5) แรงจูงใจท่ี

รู้สึกตวักบัแรงจูงในท่ีไม่รู้สึกตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกก3แรงจูงใจท่ัวไป (Generic motives) 

กกกกกกกกปกติจะหมายถึงแรงจูงใจท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทาง

เพศการต่อสูเ้พ่ือการดาํรงชีวิต ความภาคภูมิใจ ความสามารถเขา้สงัคมได ้ความอยากรู้อยากเห็น 

ความกลวั และการปกป้องตวัเอง เป็นตน้ วิธีการจดักลุ่มของแรงจูงใจใด  ๆปกติมกัจะใหข้อ้มลูท่ี

มากกว่าความเป็นลกัษณะทัว่ไปอยา่งง่ายๆ เช่น การจดักลุ่มแรงจูงใจเป็นแรงจูงใดดา้นร่างกาย และ

แรงจูงใจดา้นจิตวิทยา 

3แรงจูงใจด้านร่างกาย (Physiological motives) 

กกกกกกกกจะเป็นแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการทาํหนา้ท่ีพ้ืนฐานของร่างกายดา้นกายภาพ เช่น ความหิว 

ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ การขจดัของเสียออกจากร่างกาย การพกัผอ่น การทาํงาน และ

ความสุขสบายทางร่างกาย เป็นตน้ 

 แรงจูงใจด้านจติวทิยา (Psychological motives) 

กกกกกกกกคือ แรงจูงใจทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นจิตใจ (mind) เช่น ความปลอดภยั ความรัก การบรรลุ

ความปรารถนา ความภาคภูมิใจ การสร้างช่ือเสียงใหก้บัตวัเอง การแสวงหาสถานภาพ การเป็นท่ี
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ยอมรับของบุคคลอ่ืนๆ ความสุ่ข ความเศร้า และการมีอาํนาจ เป็นตน้ 

แมว้่าแรงจูงใจจะไม่มีแรงจูงใจท่ีพิจารณาในแง่ของการท่ีตอ้งตอบสนองทนัทีทนัใด หรือไม่

สามารถเล่ือนการตอบสนองออกไปได ้โดยแรงจูงใจท่ีรีบด่วนเป็นแรงจูงใจท่ีตอ้งมีการตอบสนอง

ในทนัทีคอยไม่ได ้เราไม่อาจจะระบุชนิดของแรงจูงใจท่ีเป็นแบบรีบด่วนได ้เพราะข้ึนอยูก่บั

ผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัและในช่วงของเวลาของบุคคลแต่ละคนท่ีต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ความ

หิวอาจมีความสาํคญัมากกว่าความภาคภูมิใจในขณะเวลาหน่ึง แต่ในเวลาอ่ืนอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได ้

 

3แรงจูงใจลําดับแรก (Primary motives) 

กกกกกกกกเป็นการจาํแนกประเภทของแรงจูงใจท่ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความสาํคญัเป็นหลกั โดย

แรงจูงใจเบ้ืองตน้จะเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการยงัชีพของบุคคล 

3แรงจูงใจลําดับสอง (Secondary motives) 

กกกกกกกกเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการดา้นสงัคม และดา้นจิตวิทยา โดยปกติแลว้ 

แรงจูงใจลาํดบัสองจะเร่ิมมีความสาํคญัไดก้็ต่อเม่ือแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการลาํดบัแรกไดรั้บ

การตอบสนองใหเ้ป็นท่ีพอใจแลว้เท่านั้น นัน่คือแรงจูงใจลาํดบัสองจะเป็นแรงจูงใจท่ีต่อ

เน่ืองมาจากแรงจูงใจลาํดบัแรก ไดมี้การกล่าวว่า แรงจูงใจลาํดบัแรกเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงท่ี

ตอ้งการพ้ืนฐานดา้นร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ

ดา้นร่างกาย ส่วนแรงจูงใจลาํดบัสองก็เป็นแรงจูงใจท่ีมาจากแรงจูงใจดา้นจิตวิทยา เช่น ความ

ภาคภูมิใจ การต่อสูเ้พ่ือดาํรงชีพ ความรัก เป็นตน้ ในประเทศท่ีเจริญมาก  ๆจะใหค้วามสนใจเก่ียวกบั

แรงจูงใจลาํกบัสองเป็นสาํคญั เน่ืองจากแรงจูงใจลาํดบัแรกมกัไดรั้บการตอบสอนงใหเ้ป็นท่ีพอใจ

แลว้ 

3แรงจูงในท่ีรู้สึกตัวกับแรงจูงใจท่ีไม่รู้สึกตัว (Conscious and unconscious motives) 

กกกกกกกกเป็นการจาํแนกแรงจูงใจวิธีหาค่าท่ีคาํนึงถึงสภาวะของความรู้สึกตวัในการกระทาํการ

ซ้ือหรือไม่บุคคลส่วนนอ้ยท่ีจะรู้สึกตวัถึงแรงจูงใจในการซ้ือของตน ทาํใหก้ารวิจยัการจูงใจของ

ผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองท่ีทาํไดย้ากดว้ย โดยทัว่ไปความตอ้งการท่ีมีอยูข่องบุคคลมกัจะเก่ียวขอ้งกบัแรตง
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จูงใจหลายชนิด และผูบ้ริโภคอาจจะรู้ถึงแรงจูงใจดงักล่าวเพียง 1-2 อยา่งเท่านั้นในขณะเวลาใดเวลา

หน่ึง นอกจากน้ี บุคคลก็อาจไม่รู้ถึงแรงจูงใจท่ีแทจ้ริงของเขาเองดว้ย 

แรงจูงใจปฐมภูม ิ

แรงจูงใจปฐมภูมิเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการมีวุฒิภาวะ  ซ่ึงจดัว่าเป็นแรงจูงใจท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก

สภาพทางร่างกาย  ไม่ไดเ้กิดมาจากการเรียนรู้  แรงจูงใจปฐมภูมิสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2  ประเภท  

คือ 

กกกกกกกกแรงจูงใจด้านสรีระ  แจงจูงใจทางดา้นศีรษะจะเกิดข้ึนเม่ือร่างกายอยูใ่นภาวะไม่สมดุล

ร่างกายจะเกิดความตอ้งการเพ่ือทาํใหร่้างกายอยูใ่นภาวะท่ีสมดุลใหไ้ด ้เช่น 

ความหิว  มนุษยแ์ละสตัวจ์ะมีการรักษาความสมดุลภายในร่างกายได ้ เช่น  หญิงมีครรภช์อบ

รับประทานอาหารบ่อยคร้ัง  เพราะขาดสารอาหารบางอยา่ง  เป็นตน้ 

ความกระหาย  โดยปกติแลว้มนุษยม์กัจะสูญเสียนํ้ าภายในร่างกายตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นทาง

ผวิหนงั  ปาก  หรือการถ่ายปัสสาวะ  จะทาํใหร่้างกายขาดนํ้ า  มีความรู้สึกกระหาย  เม่ือไดน้ํ้ าจะทาํ

ใหค้วามกระหายหมดไปได ้ความตอ้งการทางเพศ   ลกัษณะความตอ้งการทางเพศเป็นแรงขบัท่ี

เกิดข้ึนภายในตวับุคคล  จะมีผลทาํใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการทางเพศ  

เช่น  เม่ือเกิดความตอ้งการทางเพศทาํใหฉุ้ดหญิงสาวไปข่มขืน ความตอ้งการอากาศ  ความตอ้งการ

อากาศจดัว่าเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ เม่ือบุคคลขาดอากาศเม่ือใดก็ตามจะเกิด

แรงจูงใจท่ีมีความรุนแรงมาก  ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอากาศหายใจ การนอน

หลบั การนอนหลบัจดัว่าเป็นความตอ้งการทางดา้นสรีระประการหน่ึงเม่ือบุคคลมีการพกัผอ่นนอน

หลบัไม่เพียงพอจะมีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดลง  ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน ความ

อบอุ่นและความเยน็  สภาพความร้อนและความเยน็ของอุณหภูมิจะเป็นตวัเร้า (แรงจูงใจ)  ประการ

หน่ึงท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได ้ความเจ็บปวด เม่ือร่างกายของบุคคลเกิดความเจ็บปวด 

เป็นแผลบาดเจ็บบุคคลจะมีพฤติกรรมดว้ยไปหาแพทยเ์พ่ือทาํการรักษาใหห้ายจากความเจ็บปวดนั้น 

กกกกกกกกแรงจูงใจทั่วไป แรงจูงใจทัว่ไปน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากลกัษณะทางดา้นสรีระ

มากนกั  และมิไดเ้ป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทุก ๆ เร่ือง  เช่น การเคล่ือนไหวและกระทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ  แรงจูงใจ ประเภทน้ีเกิดข้ึนเพราะมีความตอ้งการท่ีจะมีการเคล่ือนไหวไปมา  และมี
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ความรู้สึกท่ีอยากจะกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ความกลวั  เม่ือเกิดความรู้สึกกลวัข้ึนมา  ทาํใหบุ้คคลมี

พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น  การหลีกหนีหรือต่อสูก้บัสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความกลวันั้น ความอยากรู้

อยากเห็น   เป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์ตอ้งมีความอยากรู้อยากเห็นเพ่ือใหบุ้คคลไดมี้การกระทาํ

พฤติกรรมต่าง ๆ จดัว่าเป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีทาํใหบุ้คคลสามารถทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ความ

สนใจ  ความสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมีผลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย   จึงจดัว่า

ความสนใจเป็นตวักระตุน้ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนมา 

แรงจูงใจทุตยิภูม ิ

กกกกกกกกแรงจูงใจทุติยภูมิเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการเรียนรู้  และทาํใหเ้กิดพฤติกรรม

ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์  เช่น ในเด็กเลก็ ๆ เด็กจะมีแรงจูงใจเพ่ือการมีชีวิตรอด  แต่

ในวยัผูใ้หญ่จะถกูจูงใจดว้ยส่ิงเร้าท่ีนอกเหนือจากแรงจูงใจปฐมภูมิ  เป็นตน้ว่าไดรั้บการเร้าจาก

อาํนาจเงิน   ความสาํเร็จในการทาํงาน  ชีวิตในครอบครัว  ฯลฯ  ฉะนั้นแรงจูงใจทุติยภูมิ   จึงเป็น

ส่ิงจูงใจค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นซ่ึงจะตอ้งมีการเรียนรู้  แรงจูงใจทุติยภูมิ  เช่น   ความตอ้งการท่ี

ยอมรับของสงัคม   ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของสงัคมน้ีทาํใหบุ้คคลมีความคลอ้ยตามและมี

การทาํพฤติกรรมตามสภาพของสงัคมแต่ละแห่ง  เช่น  กลุ่มเพ่ือนมีมาตรฐานของกลุ่มอยา่งไร   

บุคคลซ่ึงมีความตอ้งการใหส้งัคมยอมรับจะกระทาํพฤติกรรมตามมาตรฐานในกลุ่มนั้น ๆ เป็นตน้ 

ขั้นตอนของการเกดิแรงจูงใจ (THE FOUR STAGE OF MOTIVATION) 

1. ขั้นความตอ้งการ 

2 ขั้นแรงขบั 

3. ขั้นพฤติกรรม 

4. ขั้นลดแรงขบั 

กกกกกกกก1. ขั้นความตอ้งการ (Need Stage)  ความตอ้งการเป็นภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดข้ึน  เม่ือ

บุคคลขาดส่ิงท่ีจะทาํใหส่้วนต่าง ๆ ภายในร่างกายดาํเนินหนา้ท่ีไปตามปกติ  ส่ิงท่ีขาดนั้นอาจเป็น

ส่ิงจาํเป็นต่อชีวิตอยา่งมหนัต ์เช่น อาหาร หรืออาจเป็นส่ิงสาํคญัต่อความสุขความทุกขข์องจิตใจ 

เช่น ความรัก หรืออาจเป็นส่ิงจาํเป็นเลก็นอ้ยสาํหรับบางคน เช่น หนงัสือพิมพร์ายวนั เป็นตน้ 
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บางคร้ังความตอ้งการอาจเกิดข้ึนจากภาวะท่ีมาคุกคามสุขภาพของบุคคล เช่น เจ็บปวด จะทาํให้

บุคคลเกิดความตอ้งการแสดงพฤติกรรมท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเจ็บปวดนั้น ๆ ข้ึน 

 2.  ขั้นแรงขบั (Drive Stage) ความตอ้งการขั้นแรกนั้นกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัคือ เม่ือเกิด

ความตอ้งการแลว้ บุคคลจะน่ิงเฉยอยูไ่ม่ไดอ้าจมีความกระวนกระวายไม่เป็นสุข  ภาวะท่ีบุคคลเกิด

ความกระวนกระวายอยูเ่ฉย ๆ ไม่ไดน้ี้ เรียกว่า เกิดแรงขบั ซ่ึงระดบัความกระวนกระวายจะมีมาก

นอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการดว้ย  ถา้ตอ้งการมากก็กระวนกระวายมาก เช่น เม่ือ

ร่างกายขาดนํ้ าจะเกิดอาการคอแหง้กระหายนํ้ า เกิดความรู้สึกกระวนกระวายอยูไ่ม่สุข 

 3. ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage) เม่ือเกิดความกระวนกระวายข้ึน ความกระวนกระวาย

นั้นจะผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา  แรงขบัจะเป็นพลงัใหแ้สดงพฤติกรรมไดรุ้นแรง

หรือมากนอ้ยต่างกนั เช่น คนท่ีกระหายนํ้ ามาก  กบัคนท่ีกระหายนํ้ าเพียงเลก็นอ้ยยอ่มมีพฤติกรรม

ในการหานํ้ าด่ืมต่างกนั  คนกระหายนํ้ ามากอาจหาทั้งนํ้ าเยน็ นํ้ ามะพร้าว นํ้ าออ้ย มาด่ืมพร้อม กนั  

ในขณะท่ีคนกระหายนํ้ านอ้ยหาเพียงนํ้ าเยน็แกว้เดียวเท่านั้น 

 4.  ขั้นลดแรงขบั (Drive Reduction Stage) เป็นขั้นสุดทา้ยคือ แรงขบัจะลดลงภายหลงัการ

เกิดพฤติกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการแลว้ 

 สรุปกระบวนการของแรงจูงใจทั้ง 4 ขั้น รวมกนัจากตวัอยา่ง เช่น คนขาดอาหารมกัเกิด

ความหิว (Need) ซ่ึงจะมีอาการทางกายปรากฏเพียงเลก็นอ้ย เช่น ทอ้งร้องหรืออาจมีอาการรุนแรง

จนถึงแสบทอ้ง ปวดทอ้ง ปวดศีรษะ ทาํใหก้ระวนกระวาย หงุดหงิด (Drive) จึงหาอาหารเท่าท่ีจะ

พอหาไดห้รือพยายามหาอาหารหลาย ๆ อยา่งมารับประทาน (Behavior) เม่ือรับประทานอ่ิมแลว้ก็

หายหิว (Drive Reduction) 

 แรงขบัและการลดแรงขบัน้ีไม่ใช่จะสมัพนัธก์นัเสมอไปคือ การลดแรงขบัจะไม่หมดส้ินใน

ทุกคร้ัง เป็นตน้ว่าส่ิงท่ีเคยสนองความตอ้งการของคนในคร้ังหน่ึง อาจจะไม่ทาํใหพ้อใจในคร้ัง

ต่อไปอีกก็ได ้หรือส่ิงท่ีสนองความตอ้งการของคนหน่ึงจะไม่สนองความตอ้งการของคนอ่ืน  การ

เรียนรู้และรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลจะมีอิทธิพลต่อผลของการตอบสนองท่ีทาํใหพ้อใจ

หรือไม่พอใจได ้และความตอ้งการท่ีขดัแยง้กนัภายในตวับุคคลก็จะมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง ทาํ

ใหแ้ต่ละคนตอบสนองดว้ยวิธีการและระดบัความมากนอ้ยต่างกนัไป 
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รูปแบบของแรงจูงใจ 

 บุคคลแต่ละคนมีรูปแบบแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ซึงนกัจิตวิทยาไดแ้บ่งรูปแบบ แรงจูงใจ

ของมนุษยอ์อกเป็นหลายรูปแบบท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขบัใหบุ้คคล

พยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบสมัฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of 

Excellence) ท่ีตนตั้งไว ้บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะไม่ทาํงานเพราะหวงัรางวลั แต่ทาํเพ่ือจะ

ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ◌้ ผูมี้แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

1. มุ่งหาความสาํเร็จ (Hope of Success) และกลวัความลม้เหลว (Fear of Failure)  

2. มีความทะเยอทะยานสูง  

3. ตั้งเป้าหมายสูง  

4. มีความรับผดิชอบในการงานดี  

5. มีความอดทนในการทาํงาน  

6. รู้ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง  

7. เป็นผูท่ี้ทาํงานอยา่งมีการวางแผน  

8. เป็นผูท่ี้ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง  

กกกกกกกกแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliative Motive) ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ ์มกัจะเป็นผูท่ี้โอบ

ออ้มอารี เป็นท่ีรักของเพ่ือน มีลกัษณะเห็นใจผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ือศึกษาจากสภาพครอบครัวแลว้ผูท่ี้มี

แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธม์กัจะเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น บรรยากาศในบา้นปราศจาก การแข่งขนั พ่อแม่ไม่

มีลกัษณะข่มขู่ พ่ีนอ้งมีความรักสามคัคีกนัดี ผูมี้แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธจ์ะมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี เม่ือทาํ

ส่ิงใด เป้าหมายก็เพ่ือไดรั้บการยอมรับจากกล่ม ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กลา้

แสดงออก ตั้งเป้าหมายตํ่า หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้มกัจะคลอ้ยตามผูอ่ื้น  แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Power 

Motive) สาํหรับผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจนั้น พบว่า ผูท่ี้มีแรงจูงใจแบบน้ีส่วนมากมกัจะพฒันามา

จากความรู้สึกว่า ตนเอง "ขาด" ในบางส่ิงบางอยา่งท่ีตอ้งการ อาจจะเป็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ไดท้าํให้

เกิดมีความรู้สึกเป็น "ปมดอ้ย" เม่ือมีปมดว้ยจึงพยายามสร้าง "ปมเด่น" ข้ึนมาเพ่ือชดเชยกบัส่ิงท่ี
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ตนเองขาด ผูมี้แรงจูงใจใฝ่อาํนาจจะมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี ชอบมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น ซ่ึงบางคร้ัง

อาจจะออกมาในลกัษณะการกา้วร้าว มกัจะต่อตา้นสงัคม แสวงหาช่ือเสียง ชอบเส่ียง ทั้งในดา้นของ

การทาํงาน ร่างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ ชอบเป็นผูน้าํ แรงจูงใจใฝ่กา้วร้าว (Aggression Motive)ผูท่ี้

มีลกัษณะแรงจูงใจแบบน้ีมกัเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเล้ียงดูแบบเขม้งวดมากเกินไป บางคร้ังพ่อแม่อาจจะ

ใชว้ิธีการลงโทษท่ีรุนแรงเกินไป ดงันั้นเด็กจึงหาทางระบายออกกบัผูอ่ื้น หรืออาจจะเน่ืองมาจาก

การเลียนแบบ บุคคลหรือจากส่ือต่าง ๆ ผูมี้แรงจูงใจใฝ่กา้วร้าว จะมีลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี ถือความ

คิดเห็นหรือความสาํคญัของตนเป็นใหญ่ ชอบทาํร้ายผูอ่ื้น ทั้งการทาํร้ายดว้ยกายหรือวาจา  

 แรงจูงใจใฝ่พึง่พา (Dependency Motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบน้ีก็เพราะการเล้ียง

ดูท่ีพ่อแม่ทะนุถนอมมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดช่้วยเหลือตนเอง ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่ พ่ึงพา 

จะมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี ไม่มัน่ใจในตนเอง ไม่กลา้ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยตนเอง มกัจะลงัเล 

ไม่กลา้เส่ียง ตอ้งการความช่วยเหลือและกาํลงัใจจากผูอ่ื้น รากฐานของการจูงใจ 

กกกกกกกกโดยทัว่ไปผลการปฏิบติังานของบุคคลจะถกูกาํหนดโดยแรงจูงใจ (ความปรารถนาท่ีจะ

ทาํงาน) ความสามารถ  (ความสามารถท่ีจะทาํงาน) สภาพแวดลอ้มของงาน (เคร่ืองมือและขอ้มลูท่ี

ตอ้งใชท้าํงาน)  ดงันั้น การจูงใจจะมีความสาํคญัเพราะว่าการจูงใจจะกระทบต่อการปฏิบติังาน ผล

การปฏิบติังานจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 อยา่ง ความสามารถ สภาพแวดลอ้ม แรงจูงใจ กระบวนการจูงใจ 

การรับรู้ความตอ้งการ การพิจารณาวิถีทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ การมีพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่

เป้าหมาย การประเมินรางวลั 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจแบ่งออกไดเ้ป็นทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral 

View of Motivation) ทฤษฎี น้ี ใหค้วามสาํคญักบัประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผล

ต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็นอยา่งมาก ดงันั้นทุกพฤติกรรมของมนุษยถ์า้วิเคราะห์ดูแลว้จะเห็นว่า

ไดรั้บอิทธิพลท่ีเป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ใน อดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดี

และกลายเป็นแรงจูงใจทางบวกท่ีส่งผลเร้าใหม้นุษยมี์ความตอ้ง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้น

มากยิง่ข้ึนทฤษฎีน้ีเนน้ความสาํคญัของส่ิงเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation)  
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 ทฤษฎีน้ีเห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้าง

เอกลกัษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลท่ีตนเองช่ืนชม หรือคนท่ีมี

ช่ือเสียงในสงัคมจะเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation)  

 ทฤษฎีน้ีเห็นว่าแรงจูงใจในการกระทาํพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นข้ึนอยูก่บัการรับรู้ 

(Perceive) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั โดยอาศยัความสามารถทางปัญญาเป็นสาํคญั มนุษยจ์ะไดรั้บ

แรงผลกัดนัจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงในสภาพเช่นน้ี มนุษยจ์ะเกิดสภาพความไม่

สมดุล (Disequilibrium) ข้ึน เม่ือเกิดสภาพเช่นว่าน้ีมนุษยจ์ะตอ้ง อาศยัขบวนการดูดซึม 

(Assimilation) และการปรับ (Accomodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ท่ีไดรั้บใหม่ให ้◌้เขา้

กบัประสบการณ์เดิมของตนซ่ึงการจะทาํไดจ้ะตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัทฤษฎีน้ีเนน้

เร่ืองแรงจูง ใจภายใน(intrinsic Motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีน้ียงัใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์และการวางแผน ทฤษฎีน้ีใหค้วามสาํคญักบัระดบัของความคาดหวงั (Level of 

Aspiration) โดยท่ีเขากล่าวว่าคนเรามีแนวโนม้ท่ีจะตั้ง ความคาดหวงัของตนเองใหสู้งข้ึน เม่ือเขา

ทาํงานหน่ึงสาํเร็จ และตรงกนั ขา้มคือจะตั้งความตาดหวงัของตนเองตํ่าลง เม่ือเขาทาํงานหน่ึงแลว้

ลม้เหลว 

ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation)  

กกกกกกกกแนวความคิดน้ีเป็นของมาสโลว ์(Maslow) ท่ีไดอ้ธิบายถึงลาํดบัความตอ้งการของ

มนุษย ์โดยท่ีความตอ้งการจะเป็น ตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความตอ้งการนั้น 

ดงัน้ีถา้เขา้ใจความตอ้งการของมนุษยก์็สามารถ อธิบายถึงเร่ืองแรงจูงใจของมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg 

 Frederick Herzberg ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง

กวา้งขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป คือ “motivation-

maintenance theory” หรือ“dual factor theory”หรือ “the motivation-hygiene theory”  

 ในการเร่ิมตน้คน้ควา้เพ่ือสร้างทฤษฎี Herzberg ไดด้าํเนินการสมัภาษณ์นกัวิศวกรและนกั

บญัชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการคน้ควา้ เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีเก่ียวกบังานเพ่ือท่ีจะใหมี้หนทางเพ่ิม
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ผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสมัพนัธอ์นัดีในการทาํงาน และเพ่ือประโยชน์ทัว่ไปสาํหรับ

ทุกๆคนก็คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวญั และกาํลงัใจ ท่ี

จะส่งผลใหทุ้กคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

 จากการวิเคราะห์คาํตอบจากขอ้ความท่ีผูถ้กูสมัภาษณ์ตอบมา ปรากฏว่า ปัจจยัหลายๆ

อยา่งท่ีแตกต่างกนัมีส่วนสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี

สามารถแยกออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีและมีผลเก่ียวกบั

ความพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีทาํก็คือ ความสาํเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความ

รับผดิชอบ ความกา้วหนา้ และคุณลกัษณะของงานท่ีทาํอยู ่คือ ฐานะ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

กบัหวัหนา้งาน กบัเพ่ือนร่วมงานกบัลกูนอ้ง เทคนิคในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและการ

บริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน เงือนเดือน และเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถกูกระทบโดยสภาพ

ของงาน Herzberg ใหช่ื้อปัจจยักลุ่มหลงัน้ีว่า “ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาจิตใจ” (hygiene or 

maintenance factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ีเพราะปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ในทางป้องกนัเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจยัเหล่าน้ีจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่อาจป้องกนัมิ

ใหแ้รงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้การตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจาํเป็นเพ่ือการรักษาจิตใจน้ี จึงนบัว่าเป็น

เร่ืองท่ีจาํเป็น แต่ปัจจยักลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียวยอ่มไม่เป็นการเพียงพอ สาํหรับท่ีจะใหเ้ป็นเง่ือนไข

สาํหรับการสร้างแรงจูงใจ 

กกกกกกกกสาํหรับปัจจยักลุ่มแรกนั้นเรียกว่า “ปัจจยัท่ีใชจู้งใจ”(motivators)ปัจจยักลุ่มน้ีส่วนมาก

จะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีทาํ Herzberg ย ํ้าว่า ปัจจยักลุ่มน้ีจะตอ้งถกูยกข้ึนมาใชเ้พ่ือสาํหรับการ

สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดมีข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม มิไดบ้อกใหท้ราบว่า ปัจจยัท่ีใชบ้าํรุงจิตใจนั้นจะละท้ิง

ไปเลยไดห้รือไม่ แต่ก็ไดย้ ํ้าใหต้ระหนกัว่าปัจจยัท่ีใชบ้าํรุงจิตใจยงัคงตอ้งรักษาเอาไว ้เพราะถา้-

ไม่เช่นนั้นจะทาํใหผ้ลของการมุ่งเร่งเสริมปัจจยัท่ีใชจู้งใจลม้เหลวลงได ้

 โดยสรุป Herzberg ไดใ้หค้วามเขา้ใจว่า แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากแต่คนและจะ

มิใช่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารโดยตรง และปัจจยัท่ีใชใ้นการบาํรุงจิตใจนั้นอยา่งดีท่ีสุดก็คือ จะสามารถช่วย

ขจดัความไม่พอใจต่างๆได ้แต่จะไม่สามารถสร้างความพ่ึงพอใจได ้ดงันั้น ในกระบวนการจูงใจท่ี
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ตอ้งการสร้างใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีดี จึงจาํเป็นตอ้งจดัและกาํหนดปัจจยัต่างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจยัท่ี

ใชบ้าํรุงจิตใจ (สภาพแวดลอ้ม) และปัจจยัท่ีใชจู้ง 

ใจได ้(ของงานท่ีทาํ) ทั้งสองอยา่งพร้อมกนั 

 

ปัจจยัที่ใช้บํารุงรักษาจติใจ 

(ที่เกีย่วกบัสภาพแวดล้อม) 

ปัจจยัที่ใช้จูงใจได้ 

(ที่เกีย่วกบังานที่ทํา) 

นโยบายและการใหบ้ริการ 

การบงัคบับญัชา 

สภาพการทาํงาน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

เร่ืองราวส่วนตวั 

เงิน ฐานะ ความมัน่คง 

ความสาํเร็จในงานท่ีทาํ 

การยอมรับ 

ความทา้ทายของงาน 

ความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความกา้วหนา้ 

การเติบโตของแต่ละบุคคล 

รูปแสดงปัจจยัสองกลุ่มที่เปรียบเทียบกนั 

ท่ีมา : จาํลอง ดิษยวณิช. คลายเครียด. เชียงใหม่ : ดารารัตน์การพิมพ.์ 2535. 

 

กกกกกกกกในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจูงใจน้ี Herzberg ไดเ้ร่ิมตน้พฒันาวิธีการเพิ่มพนูเน้ือหาของ

งาน (job enrichment) เพ่ือใหค่้าของงานสูงข้ึนและมีเน้ือหามากข้ึน เพ่ือใหมี้ปัจจยัท่ีใชจู้งใจไดเ้พ่ิม

มากข้ึนในตวังาน การออกแบบงานเสียใหม่ใหมี้คุณค่าเน้ือหาสูงข้ึนน้ีเอง ท่ีงานต่างจะมีความหมาย

มากยิง่ข้ึน มีความสาํเร็จในงานมากข้ึน มีทั้งการยอมรับ ทั้งความรับผดิชอบสูงข้ึน กา้วหนา้มากข้ึน 

และส่งเสริมการเติบโตใหแ้ก่แต่ละคนได ้ซ่ึงจะมีผลต่อการจูงใจเป็นอนัมาก 

กกกกกกกกจะเห็นไดว้่าทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดและคลา้ยกบัทฤษฎี

การจูงใจของ Maslow เป็นอนัมาก ซ่ึงในทางปฏิบติัจากการพิสูจน์ยนืยนัว่า ทฤษฎีทั้งสองเป็นความ

จริงและใชไ้ดก้บักลุ่มอาชีพท่ีมีฐานะตาํแหน่งสูง เช่น วิศวกรหรือนกับญัชี ดงัท่ีกล่าวมา แต่อยา่งไร
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ก็ตาม กรณีการนาํไปใชก้บัพนกังานระดบัตํ่าลงไปหรือพนกังานสตรี และ ณ ระดบัของพนกังาน

ประจาํวนั ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวทีเดียวนกั และใหผ้ลผลิตเพ้ียนไปไดเ้สมอ 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) 

กกกกกกกกมาสโลวA์braham Maslow ซ่ึงเป็นผูน้าํท่ีสาํคญัคนหน่ึงของนกัจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม 

ไดจ้าํแนกแรงจูงใจของคนเรา โดยมีการจดัลาํดบัขั้นของแรงจูงใจจากความตอ้งการพ้ืนฐานทาง

ชีวภาพ (basic biological needs) ซ่ึงมีมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทัง่ถึงแรงจูงใจทางจิตใจท่ีซบัซอ้น

มากกว่า แรงจูงใจประเภทหลงัน้ีจะมีความสาํคญัก็ต่อเม่ือความตอ้งการพ้ืนฐานไดรั้บการตอบสนอง

จนเป็นท่ีพอใจแลว้  

        ท่ีมา : ศิริลกัษณ์ ไทรหอมหวน. การจูงใจ ในเอกสารคาํสอนกระบวนวิชา สุขภาพจิต. ภาควชิา

จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลเัชียงใหม่. 2550. 

 

มาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัขั้นของความตอ้งการไวด้งัน้ี 

กกกกกกกก1. ความตอ้งการทางสรีรวิทยา (physiological needs) : ความหิว ความกระหาย เป็นตน้ 

กกกกกกกก2. ความตอ้งการทางความปลอดภยั (sefty needs) : การรู้สึกมัน่คงปลอดภยั ปราศจาก

อนัตราย  
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กกกกกกกก3. ความตอ้งการทางความเป็นเจา้ของและความรัก (Belongingness and love need) : 

การผกูพนักบัคนอ่ืน การไดรั้บการยอมรับและการเป็นเจา้ของ  

กกกกกกกก4. ความตอ้งการทางการยกยอ่ง (esteem needs) : การบรรลุผลสาํเร็จ การมี

ความสามารถ การไดรั้บการยอมรับและการรู้จกัจากคนอ่ืน  

กกกกกกกก5. ความตอ้งการทางการรู้ (cognitive needs) : การรู้ การเขา้ใจและการสาํรวจ  

กกกกกกกก6. ความตอ้งการทางสุนทรียภาพ(aesthetic needs) : สมมาตรความมีระเบียบและความ

งาม  

กกกกกกกก7. ความตอ้งการทางความจริงแทแ้ห่งตน (self-actualization needs) : การพบ

ความสาํเร็จแห่งตนและการเขา้ใจศกัยภาพของตน 

กกกกกกกก มีความเห็นว่าอยา่งนอ้ยท่ีสุดความตอ้งการในระดบัตํ่าจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองจน

เกิดความพอใจเสียก่อน ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนมา จึงสามารถกลายเป็นแหล่งกาํเนิดอนั

สาํคญัของการจูงใจได ้

กกกกกกกกตั้งแต่ปี 1930 เป็นตน้มา แนวความคิดของนกัมนุษยสมัพนัธใ์นการจดัการ ไดแ้สดง

ความคิดเห็นโตต้อบความเช่ือถือสมยัเดิมดงัน้ี คือ ในสมยัเดิมเช่ือกนัว่า พนกังานมุ่งแต่จะหาความ

ตอ้งการทางเศรษฐกิจหรือตวัเงินเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น และเช่ือกนัว่าคนจะมีพฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผล 

นัน่คือ จะพยายามทาํงานใหดี้เพ่ือตอ้งการส่ิงตอบแทนในรูปตวัเงินใหม้ากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนั

ขา้มการคน้พบของนกัมนุษยสมัพนัธไ์ดห้ลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า แทท่ี้จริงคนจะมีพฤติกรรมท่ีไม่

เป็นเหตุเป็นผลนกั หรือเป็นคนท่ีมีความรู้สึกมีอารมณ์ มากกว่า คนจะมิใช่ทาํงานเพ่ือตอ้งการเงินแต่

เพียงอยา่งเดียว  หากแต่มีความตอ้งการทางดา้นจิตใจดว้ย และดว้ยเหตุผลของความตอ้งการ

ทางดา้นจิตใจดงักล่าวน่ีเอง จึงทาํใหน้กัมนุษยสมัพนัธมุ่์งความสนใจไปสู่เร่ืองของความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลต่างๆและกลุ่มท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการ(interpersonal relationships and informal 

groups)เป็นอยา่งมากในปัจจุบนัการศึกษาของมนุษยดี์ข้ึน ชีวิตความเป็นอยูข่องคนก็ยิง่ดีข้ึนอีก 

ความตอ้งการของคนจึงมีมากข้ึนกว่าเดิมมาก ดว้ยเหตุน้ี  ฝ่ายบริหารเพ่ือท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่

คนในองคก์รก็จะตอ้งหาทางตอบสนองความพอใจของพนกังานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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เพ่ือใหบุ้คคลต่างๆไดรั้บความพอใจ และจะกระตือรือร้นในการทาํงานดีข้ึน หนา้ท่ีของผูบ้ริหารใน

ท่ีน้ีคือ ตอ้งตอบสนองความตอ้งการใหดี้หรือสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงอาจทาํไดด้งัน้ี  

กกกกกกกกในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเป็นความตอ้งการดา้นร่างกายนั้น ก็โดยการจ่าย

ผลตอบแทน(pay) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นตวัเงิน เพ่ือใหค้นงานสามารถจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือความ

ตอ้งการเบ้ืองแรก  นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้งหาทางสนองความตอ้งการในขั้นต่อไป  คือ จดัใหมี้ความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน เพ่ือเป็นการคํ้าประกนัต่อคนงานว่า พนกังานจะไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการพ้ืนฐานไดใ้นระยะยาวต่อเน่ืองกนัไป เช่น จะไดรั้บการจา้งงานสมํ่าเสมอ หรือไล่ออกโดย

ไม่มีเหตุผล 

กกกกกกกกในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเป็นความตอ้งการทางสงัคม ผูบ้ริหารจะสามารถทาํได้

โดยใหค้วามสาํคญัแก่พนกังานมากข้ึน ใหเ้ขารู้สึกว่า เขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และไดรั้บความ

อบอุ่นทั้งจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ในการน้ีผูบ้ริหารอาจตอ้งหาวิธีการต่างๆ เช่น การจดั

ปฐมนิเทศตั้งแต่ขั้นแรกท่ีพนกังานเร่ิมเขา้มา การจดัใหมี้ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคนท่ีอยูใ่น

สงัคม จากความตอ้งการขั้นน้ีข้ึนไปก็คือ ความตอ้งการอยากเป็นคนเด่น(Esteem need) ผูบ้ริหารจะ

ตอบสนองไดโ้ดยจดัใหมี้ส่ิงเหล่าน้ีตามมา เช่น การพิจารณาถึงการเล่ือนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไป 

สมํ่าเสมอพอควร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับความสามารถท่ีเขามีอยู ่นอกจากน้ีก็อาจเปล่ียนช่ือ

เรียกใหเ้ป็นไปทาํนองท่ีมีความสาํคญัข้ึน การสงวนท่ีจอดรถ ทาํป้ายช่ือ เป็นตน้ 

กกกกกกกกในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเป็นความตอ้งการท่ีสูง หรือทางดา้นความนึกคิด(Self-

actualization) เช่น จดัใหพ้นกังานภาคภูมิใจ ท่ีไดมี้โอกาสออกความคิดเห็นต่อฝ่ายบริหาร ใหเ้ขามี

โอกาสรู้สึกว่ามีอาํนาจบา้ง มีการชมเชยความสามารถ และมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นตน้  

กกกกกกกกอบัราแฮม  มาสโลว ์เป็นนกัจิตวิทยาอยูท่ี่มหาวิทยาลบัแบรนดีส์ ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจูง

ใจท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา  มาสโลวร์ะบุว่าบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีเรียงลาํดบัจาก

ระดบัพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด  ขอบข่ายของมาสโลวจ์ะอยูบ่นพ้ืนฐานของสมมุติฐาน

รากฐานสามขอ้ คือ 

 1.ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการทางร่างกายจะอยูล่าํดบัตํ่า

ท่ีสุด  ความตอ้งการพ้ืนฐานมากท่ีสุดท่ีระบบโดยมาสโลว ์ ความตอ้งการเหล่าน้ีจะหมายถึง
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แรงผลกัดนัทางชีววิทยาพ้ืนฐาน เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ นํ้ า และท่ีอยูอ่าศยั  เพ่ือการ

ตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี  บริษทัจะตอ้งใหเ้งินเดือนอยา่งเพียงพอแก่บุคคลท่ีพวกเขาจะ

รับภาระสภาพการดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้(เช่น อาหารและท่ีอยูอ่าศยั)  ในทาํนองเดียวกนัเวลาพกัจะเป็น

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของงานดว้ยท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลตอบสนองความตอ้งการทาง

ร่างกายของพวกเขาได ้ บริษทัมากข้ึนทุกทีกาํลงัมีโครงการออกกาํลงักายน้ีจะช่วยใหพ้นกังานมี

สุขภาพดีดว้ยการตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายของพวกเขา  บุคคลท่ีหิวจนเกินไปหรือ

เจ็บป่วยจนเกินไปยากท่ีจะมีส่วนช่วยต่อบริษทัของพวกเขาไดอ้ยา่งเต็มท่ี  โดยทัว่ไปความตอ้งการ

ทางร่างกายจะถกูตอบสนองดว้ยรายไดท่ี้เพียงพอและสภาพแวดลอ้มของงานท่ีดี เช่น หอ้งนํ้ า

สะอาด แสงสว่างท่ีเพียงพอ อุณหภูมิท่ีสบายและการระบายอากาศท่ีดี 

 2.ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการความปลอดภยัความตอ้งการ

ลาํดบัท่ีสองของมาสโลว ์จะถกูกระตุน้ภายหลงัจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายถกูตอบสนองแลว้  

ความตอ้งการความปลอดภยัจะหมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัปราศจากอนัตราย

ทางร่างกายและจิตใจ บริษทัสามารถทาํไดห้ลายส่ิงหลายอยา่งเพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ

ความปลอดภยั ตวัอยา่งเช่น บริษทัอาจจะใหก้ารประกนัชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอ้มการทาํงาน

ท่ีปลอดภยั กฎและขอ้บงัคบัท่ียติุธรรมและสมควร และการยอมใหมี้สภาพแรงงาน 

กกกกกกกก3.ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) ความตอ้งการทางสงัคมคือ ความตอ้งการ

ระดบัสามท่ีระบุโดยมาสโลว ์ ความตอ้งการทางสงัคมจะหมายถึงความตอ้งการท่ีจะเก่ียวพนัการมี

เพ่ือนและการถกูยอมรับโดยบุคคลอ่ืน  เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม บริษทัอาจจะ

กระตุน้การมีส่วนร่วมภายในกิจกรรมทางสงัคม เช่น งานเล้ียงของสาํนกังาน ทีมฟุตบอลหรือ

โบวล่ิ์งของบริษทัจะใหโ้อกาสของการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมดว้ย  การเป็นสมาชิก

สโมสรของบริษทัจะใหโ้อกาสท่ีดีแก่ผูบ้ริหารเพ่ือ “การสร้างเครือข่าย” กบัผูบ้ริหารคนอ่ืน  ในขณะ

ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมของพวกเขาไดด้ว้ย  ก่อนหนา้น้ีเราไดก้ล่าวถึงโครงการสุขภาพ

จะช่วยตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายได ้ โครงการสุขภาพน้ีสามารถช่วยตอบสนองความ

ตอ้งการทางสงัคมไดด้ว้ย  ความจริงแลว้การทาํงานหรือการเล่นกีฬากบัเพ่ือนร่วมงานจะใหโ้อกาส

ท่ีดีเยีย่มต่อการมีเพ่ือน  การวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าความตอ้งการทางสงัคมจะถกูกระตุน้ภายใตส้ภาวะ
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ท่ี “ความไม่แน่นอนทางองคก์ร” มีอยู ่เช่น เม่ือความเป็นไปไดข้องการรวมบริษทัไดคุ้กคามความ

มัน่คงของงาน ภายใตส้ภาวะเช่นน้ีบุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจากเพ่ือนร่วมงาน  เพ่ือท่ีจะ

รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงท่ีกาํลงัเป็นไปอยู ่ 

 4.ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงคือ ความ

ตอ้งการระดบัท่ีส่ี  ความตอ้งการเหล่าน้ีหมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะสร้างการเคารพ

ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน  ความตอ้งการช่ือเสียงและการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนจะเป็นความ

ตอ้งการประเภทน้ี  ตวัอยา่งเช่น พวกเขาอาจจะไดรั้บเชิญงานเล้ียงเพ่ือท่ีจะยกยอ่งความสาํเร็จท่ี

ดีเด่น การพิมพเ์ร่ืองราวภายในจดหมายข่าวของบริษทั เพ่ือท่ีจะพรรณนาความสาํเร็จของบุคคล การ

ใหกุ้ญแจหอ้งนํ้ าแก่ผูบ้ริการ การใหท่ี้จอดรถยนตส่์วนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเด่น” 

ประจาํเดือน ลว้นแต่เป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีสามารถกระทาํเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการเกียรติยศ

ช่ือเสียง การใหร้างวลัเป็นนาฬิกาและเพชรแก่การบริการท่ีดีและรางวลัราคาถกู เช่น ที-เช้ิต และ

เหยอืกเบียร์จะมีประโยชน์ต่อการยกยอ่งดว้ย  

 5.ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตอ้งการความ

สมหวงัของชีวิตคือ ความตอ้งการระดบัสูงสุด บุคคลมกัจะตอ้งการโอกาสท่ีจะคิดสร้างสรรคภ์ายใน

งาน หรือพวกเขาอาจจะตอ้งการความเป็นอิสระและความรับผดิชอบ บริษทัไดพ้ยายามจูงใจบุคคล

เหล่าน้ีดว้ยการเสนอตาํแหน่งท่ีทา้ทายแก่พวกเขา ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตคือ ความ

ตอ้งการท่ีจะบรรลุความสมหวงัของตนเองดว้ยการใชค้วามสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพอยา่งเต็มท่ี 

บุคคลท่ีถกูจูงใจดว้ยความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตจะแสวงหางานท่ีทา้ทายคามสามารถของ

พวกเขา การเปิดโอกาสใหพ้วกเขาใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือการคิดคน้ส่ิงใหม่ 

กกกกกกกกมาสโลวเ์ช่ือว่าความตอ้งการเหล่าน้ีจะถกูเรียงลาํดบัจาก “ตํ่าสุด” ไปยงั “สูงสุด”  มาส

โลวก์ล่าวว่า เม่ือตอ้งการ ณ ระดบั “ตํ่าสุด” ร่างกายไดถ้กูตอบสนองแลว้  ความตอ้งการ ณ ระดบั 

“สูงข้ึน” ต่อไป  ความปลอดภยั  จะมีความสาํคญัมากท่ีสุดและต่อไปตามลาํดบั 

 ตามทฤษฎีของมาสโลวแ์ลว้ บุคคลจะถกูจูงใจใหต้อบสนองความตอ้งการระดบัตํ่าก่อนท่ี

พวกเขาจะพยายามตอบสนองความตอ้งการระดบัสูง ยิง่กว่านั้นเม่ือความตอ้งการอยา่งหน่ึงถกู

ตอบสนองแลว้ความตอ้งการน้ีจะไม่เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีพลงัต่อไปอีก 
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 ทฤษฎีของมาสโลวจ์ะถกูสร้างข้ึนมาบนพ้ืนฐานท่ีว่าความตอ้งการท่ียงัไม่ไดถ้กู

ตอบสนองจะเป็นปัจจยัท่ีปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล  เม่ือความตอ้งการไดถ้กูตอบสนองตาม

สมควรแลว้ความตอ้งการเหล่าน้ีจะหยดุเป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรม ในการนาํทฤษฎีลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการของมาสโลวไ์ปใชใ้นหน่วยงาน  ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงหลกัของการสร้างแรงจูงใจ  ความ

ตอ้งการในระดบัตํ่าอาจไดรั้บการตอบสนองเพียงบางส่วนและในส่วนท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้

จะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานท่ีจดัใหมี้รายไดพ้อสมควรแลว้และ

สภาพแวดลอ้มของงานดีแลว้  การปรับปรุงส่ิงเหล่าน้ีใหดี้ข้ึนจะไม่เพ่ิมแรงจูงใจเลยเน่ืองจากบุคคล

ส่วนใหญ่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

ข้อสมมุตฐิานของผู้บริหารที่เกีย่วข้องกบัคน 

 เน่ืองจากโอกาสท่ีผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา หรือคนงานจะไดรั้บการตอบสนองส่ิงจูงใจจะมี

มากมายนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัผูบ้งัคบับญัชาหรือตวัผูบ้ริหารของตนเป็นสาํคญั ดงันั้น จึงเป็น

การสมควรท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัคนในทรรศนะของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเพราะการท่ี

ผูบ้ริหารจะเปิดโอกาสใหค้นงานมีโอกาสตอบสนองส่ิงจูงใจมากนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของขอ้สมมุติฐานหรือความเช่ือของผูบ้ริหารท่ีมีต่อตวัคนเป็นสาํคญั 

 ศาสตราจารยท์างการบริหารท่ีมีช่ือเสียงของ M.I.T. Douglas ช่ือ McGregor ไดส้รุปขอ้

สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัคนในหนงัสือ ช่ือ “The Human Side of Enterprise” ขอ้สมมุติฐานทั้งสอง 

คือ Theory X และ Theory Y ซ่ึงแสดงเปรียบเทียบลกัษณะของคนใหเ้ห็นในสองทรรศนะท่ี

แตกต่างกนัดงัน้ี 

Theory X 

McGregor ไดต้ั้งสมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัคนว่าจะมีลกัษณะดงัน้ี คือ  

ลกัษณะของคนโดยทัว่ไปจะไม่ชอบการทาํงาน และจะพยายามหลีกเล่ียงหรือบิดพล้ิวเม่ือมีโอกาส 

ดว้ยเหตุท่ีคนไม่ชอบงานดงักล่าว ดงันั้น เพ่ือท่ีจะใหค้นปฏิบติังานใหอ้งคก์รสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ด ้จึงตอ้งใชว้ิธีการบงัคบั(coerced) ควบคุม(controlled) กาํกบั(directed) หรือ ข่มขู่

(threatened)ดว้ยวิธี การลงโทษต่าง  ๆ
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คนทัว่ไปมกัจะชอบวิธีการดงักล่าว และอยากท่ีจะใหมี้การบงัคบัสัง่การโดยตวั ผูบ้ริหารเท่านั้น 

ทั้งน้ีเพ่ือจะไดห้ลีกเล่ียงการรับผดิชอบต่างๆ คนทัว่ไปจะไม่มีความกระตือรือร้นหรือใฝ่สูง และมี

ความตอ้งการในเร่ืองความมัน่คงเป็นสาํคญัเท่านั้น 

Theory Y 

ภายหลงัจากท่ีวิชาการความรู้ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยไ์ดรั้บการศึกษาและคน้ควา้อยา่งกวา้งขวาง

มีผลใหเ้กิดขอ้สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัคนข้ึนมาใหม่ McGregor ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

กกกกกกกกในขณะท่ีคนกาํลงัปฏิบติังานโดยใชแ้รงกาํลงัความคิดในหนา้ท่ีต่างๆนั้น คนงานอาจถือ

ว่างานเป็นเร่ืองท่ีสนุกสนานและเป็นส่ิงท่ีใหค้วามเพลิดเพลินไดด้ว้ย แต่งานต่างๆจะดีหรือไม่ดี

สาํหรับคนงานหรือไม่ ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพของความควบคุม ถา้หากงานนั้นไดรั้บการจดัอยา่ง

เหมาะสม ก็อาจเป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอบสนองส่ิงจูงใจของคนงานได ้ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากงานนั้น

เป็นไปลกัษณะบงัคบัจะทาํใหค้นไม่ชอบท่ีจะทาํงาน 

ดงันั้น การควบคุมและข่มขู่ดว้ยวิธีการลงโทษต่างๆ จึงไม่ใช่วิธีท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ด ้แต่ท่ีถกูตอ้งควรจะเปิดโอกาสใหค้นมีโอกาสใชดุ้ลพินิจของตนเอง(self-

direction)และสามารถรับผดิชอบควบคุมตนเอง (self-control)ในขณะท่ีกาํลงัปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายมา เพ่ือใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การท่ีคนนิยมผกูมดัตนเองต่องาน

ขององคก์ร จึงยอ่มมีผลทาํใหง้านดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธก์บัส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานได้

สาํเร็จในตวัของคนงานดว้ย ดงันั้น การท่ีคนจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายองคก์ร จึงมีส่วน

สมัพนัธก์บัโอกาสท่ีบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการตอบสนองส่ิงจูงใจตามความพอใจของตนเองดว้ย

สาเหตุท่ีคนงานพยายามหลีกเล่ียง ความรับผดิชอบ ขาดความกระตือรือร้น มุ่งท่ีจะตอบสนอง

ส่ิงจูงใจดา้นความมัน่คงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น สืบเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์

ท่ีเคยเป็นมามากกว่า แต่แทจ้ริงแลว้ลกัษณะ ของคนจะไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวมา ถา้หากงานต่างๆ

ไดรั้บการจดัอยา่งเหมาะสมแลว้ คนงานจะรับผดิชอบงานดงักล่าวและอยากจะรับผดิชอบใน

ผลสาํเร็จของงานนั้นดว้ย ถา้หากไดมี้การเขา้ใจถึงคนโดยถกูตอ้งแลว้ จะเห็นไดว้่าคนโดยทัว่ไปจะ

มีคุณสมบติัท่ีดีเลิศ คือ มีความคิดความอ่านท่ีดี ฉลาด และมีความคิดริเร่ิมท่ีจะช่วยแกปั้ญหาต่างๆ
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ขององคก์รไดอ้ยา่งดี ดงันั้น สรุปไดว้่าภายใตร้ะบบอุตสาหกรรมในปัจจุบนั การท่ียงัมิไดเ้ขา้ใจ

ลกัษณะของคนท่ีแทจ้ริง จึงเป็นผลทาํใหก้ารใชท้รัพยากรมนุษยเ์ป็นไปโดยไดผ้ลไม่เต็มท่ี 

ข้อสมมุตฐิานเกีย่วกบัคน 

 

 

                                                                   ธาตุแทข้องคนจะเป็นทางไหน 

                           ทฤษฎี X                                                                                  ทฤษฎี Y         

       

 •เกียจคร้าน      •รักงาน 

 •พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทาํงาน     •พยายามเรียนรู้และปรับปรุงงาน 

 •จะบิดพลิ้วเม่ือมีโอกาส     •ใฝ่หาความรับผิดชอบ 

 

 

 •ใชว้ิธีควบคุมงานใกลชิ้ด     •ใหเ้สรีภาพแก่คนงาน 

 •คอยแต่จะจบัผิด      •ใหโ้อกาสทดลองริเร่ิมและ   

    ทาํงานดว้ยตนเอง 

 •ไม่ใหท้ั้งเสรีภาพและโอกาส    •ควบคุมห่างๆ โดยกวา้งๆ คร่าวๆ 

สไตลก์ารบริหารจะเป็นไปตามสมมุติฐานความเช่ือถือ 

 

               พฤติกรรมการบริหารของผูน้าํ 
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                  ภาพแสดงถึงพฤตกิรรมการบริหารของผู้นํา 

ท่ีมา : ศิริพรรณ ธนสิน. ความเครียดและการปรับตวั ในเอกสารคาํสอนกระบวนวิชา สุขภาพจิต. 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2540. 

กกกกกกกกขอ้สมมุติฐานทั้งสอง จะเป็นขอ้สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัคน ซ่ึงเป็นประโยชน์สาํหรับ

ผูบ้ริหารท่ีจะเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัสาํหรับการจูงใจผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือใหไ้ดรั้บผลผลิตท่ี

สูงข้ึน และเป็นเคร่ืองช่วยใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่า จะตอ้งใชว้ิธีบริหารตวัคนใน

ลกัษณะท่ีถกูตอ้งยิง่ข้ึน 

 McGregor ใหข้อ้เสนอแนะว่า ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจูงใจใหค้นทาํงานนั้น     ผูบ้ริหาร

จาํตอ้งยอมรับขอ้สมมุติฐานใหม่ของคน นัน่คือ Theory Y กล่าวว่า พนกังานจะถือว่างานเป็นส่ิง

ปกติธรรมดา และการทาํงานเป็นส่ิงท่ีสนุกสนาน ดงันั้น คนทัว่ไปจะไม่รังเกียจงานเสมอไป และถา้

หากสามารถหาวิธีการใหค้นงานนั้นตอบสนองส่ิงจูงใจของตนไดจ้ากหนา้ท่ีการงานต่างๆอยา่ง

ครบถว้นแลว้ ยอ่มทาํใหผ้ลการทาํงานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็มีโอกาสตอบสนองส่ิงจูงใจใน

ขั้นอ่ืนๆจากงานต่อไป 

 การใช ้ Theory Y จะเปิดโอกาสใหมี้การจูงใจคนงานอยา่งสมบูรณ์ครบถว้นมากกว่า แต่

มิไดห้มายถึงการละเลยการสัง่การ หากจะควบคุมทางออ้ม 

 แนวคิดดงักล่าวของ McGregor  ถา้หากไดพิ้จารณาอยา่งถ่องแทแ้ลว้  จะเห็นถึงคุณค่าท่ี

เป็นพ้ืนฐานท่ีจะใหป้ระโยชน์ต่อสงัคมมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก คนงานจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีข้ึน งานมี

ประสิทธิภาพ ผลผลิตสูงข้ึน ซ่ึงจะทาํใหส้งัคมไดรั้บการตอบสนองมากข้ึนดว้ย 

 ตามความเขา้ใจของ McGregor ผูบ้ริหารในอดีตส่วนใหญ่เน่ืองจากมิไดพิ้จารณาถึงธาตุ

แทข้องคนอยา่งจริงใจและยติุธรรมกว่า มกัจะเช่ือว่าคนไม่ดีเสมอ เหตุผลก็เพราะ เขาไดเ้คยเห็นการ

ปฏิบติัและเส้ียมสอนจากผูบ้ริหารในอดีต  

 แต่แทท่ี้จริงนั้นธาตุแทข้องคนในส่วนดีนั้นมีอยูม่าก และผูบ้ริหารก็มิไดเ้คยท่ีจะหนัมา

สนใจและเขา้ใจในความดีของคนบา้งเลย โดยความเป็นจริง ถา้หากพิจารณาใหดี้จะเห็นว่าคนมีขอ้ดี

อยูไ่ม่นอ้ย และท่ีสาํคญัก็คือ มีกาํลงัความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตไดอ้ยา่งมาก ความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

ฉลาดเฉียบแหลมของมนุษยใ์นความคิดริเร่ิมส่ิงต่างๆท่ีดีจะมีอยูเ่สมอ และอาจกล่าวไดว้่ามีโอกาสดี

ข้ึนไปเร่ือยโดยไม่มีท่ีส้ินสุดทีเดียว  

 McGregor จึงเสนอแนะใหผู้บ้ริหารมีใจเป็นกลางและยติุธรรมบา้ง หากหนัมามองคุณค่า

มนุษยแ์ลว้จะเห็นว่า เหตุท่ีคนมีลกัษณะ Theory X เพราะสาเหตุจากผูบ้ริหารเองท่ีทาํใหเ้ป็นเช่นนั้น 

ดงันั้น ผูบ้ริหารหากไดเ้ขา้ใจและเห็นถึงขอ้ดีของคนบา้งแลว้ ก็สมควรเป็นฝ่ายเร่ิมเปล่ียนวิธีการ

ปกครองคนเสียใหม่โดยใหค้วามสาํคญัต่อคนงานบา้ง หรือใชว้ิธีนุ่มนวลกว่า ผลดียอ่มจะเกิดข้ึน  

จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ 

กกกกกกกกนกับริหารควรปรับประยกุตท์ฤษฎีเหล่าน้ีเขา้กบัการปฏิบติัในการบริหาร ใหเ้หมือนกบั

การทาํความเขา้ใจแต่ในตวัทฤษฎี แต่ถึงกระนั้นนกับริหารและผูค้วบคุมบงัคบับญัชาทั้งหลาย ก็

จะตอ้งทาํหนา้ท่ีการบริหารหรือการจดัการในแง่การจูงใจใหไ้ดอ้ยา่งมีผลดีดว้ย โดยอาจยดึแนวทาง

ต่างๆดงัต่อไปน้ี  

 การตระหนกัในความแตกต่างของเอกบุคคล  เน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้น

เขาจะมีความตอ้งการซ่ึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมต่างๆกนัไป และซํ้ายงัมีลกัษณะซบัซอ้น ดงักล่าว

มาแลว้ ดงันั้นพึงระวงัเสมอว่าการปฏิบติัต่อบุคคลแต่ละคนนั้นตอ้งกระทาํโดยพิจาณาถึงบุคคล

นั้นๆอยา่งแทจ้ริง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ความตอ้งการ ความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม การรับรู้ ความ

ตั้งใจ ความสนใจ อารมณ์ ภูมิหลงัส่วนตวั ความมัน่ใจในตวัเอง รวมตลอดถึงการสัง่สมทางสงัคม 

เป็นตน้ ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจว่าอะไรมีความสาํคญัต่อใคร เพียงใด เพราะการหย ัง่รู้

ในส่ิงท่ีบุคคลพึงประสงคห์รือเห็นว่ามีความสาํคญั และพยายามแสวงหามาเพ่ือส่ิงเหล่านั้น ก็จะเป็น

พ้ืนฐานใหน้กับริหารใชส่ิ้งเหล่านั้น เป็นเป้าหมายของการจูงใจในแต่ละบุคคลไดต้ามทฤษฎีลาํดบั

ชั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก และทฤษฎีอี.อาร์.จี ของอลัเดอร์

เฟอร์ นอกจากนั้นบุคคลก็ยงัแตกต่างกนัในค่านิยมหรือมีความคาดหวงัแตกต่างกนั  ซ่ึงค่านิยม 

คุณค่า และความคาดหวงัน้ีจะเป็นฐานในการหา valence ในทศันะของ วรูม ดงันั้นนกับริหารจึง

ตอ้งมีความยดืหยุน่ในความสมัพนัธก์บับุคคลเป็นรายบุคคลไป 

 การจดัคนใหเ้หมาะกบังาน ประเด็นการจดัคนใหเ้หมาะกบังานน้ีก็เน่ืองมาจาก 

แนวความคิดการตระหนกัในความแตกต่างของแต่ละบุคคล นัน่ก็คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาว่า
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บุคคลแต่ละคนเหมาะกบังานประเภทใด จะไดบ้รรจุคนใหต้รงกบังานตามหลกั Put the Right Man 

in the Right Job.คนท่ีมีการจูงใจในความสาํเร็จสูงยอ่มจะทาํงานท่ียากและเต็มไปดว้ยปัญหาได้

มากกว่า คนท่ีมีการจูงใจในความสาํเร็จตํ่าตามทฤษฎีการจูงใจในความสาํเร็จของแมคเคิลแลนด ์

หรือคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั(introvert personality) ยอ่มจะไม่เหมาะกบังานประชาสมัพนัธ ์

ตรงกนัขา้มเพ่ือท่ีจะใหง้านประชาสมัพนัธด์าํเนินไปไดด้ว้ยดี เราควรจะมอบหมายหนา้ท่ีนั้นใหก้บั

บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก(extrovert personality) ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ ทั้งน้ีเพราะ

เม่ือบุคคลไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัตนเองแลว้ เขาก็จะทาํงานไดดี้กว่าเม่ือเทียบกบับุคคล

ท่ีเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งท่ีไม่เหมาะสมกบัตน เม่ือยิง่ทาํงานไดดี้บุคคลก็จะไดรั้บรางวลัในรูปแบบ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง หรือการยกยอ่งชมเชย ดงันั้นเขาก็จะยิง่ปฏิบติังานไดม้ากข้ึนและ

ดีข้ึนตามลาํดบัอนัเป็นการเสริมแรงผลของการกระทาํ(self reinforcement) ตามทฤษฎีการเสริมแรง

ของการจูงใจ โดยเฉพาะตามแนวความคิดกฎแห่งผลกรรมของธอร์นไดก ์และพร้อมกนันั้นเองก็จะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการเขาไดสู้งข้ึนๆ นัน่ก็หมายความว่าลกัษณะส่วนตวัของเขาก็จะ

เปล่ียนไปจากผูใ้ชแ้รงงานไปสู่ผูใ้ชส้มอง เป็นตน้ สาํหรับผูท่ี้ใชส้มองอยูแ่ลว้ เขาก็จะเปล่ียนไปสู่

บุคคลท่ีมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนซ่ึงก็มกัจะทาํใหส้ถานภาพของเขาสูงข้ึน นัน่หมายถึงการท่ีองคก์าร

มีบุคลากรท่ีพฒันาข้ึนมากนัน่เอง 

กกกกกกกกการใชเ้ป้าหมายเพ่ือการจูงใจ การใชเ้ป้าหมายเพ่ือการจูงใจน้ี ดูจะเป็นแนวทางท่ีปรับใช้

กนัมากท่ีสุด เม่ือกล่าวถึงเป้าหมาย เป้าหมายจะเก่ียวขอ้งกบัความปรารถนา ความอยาก หรือความ

ตอ้งการซ่ึงจะเป็นมลูเหตุก่อใหเ้กิดความตั้งใจและเกิดพฤติกรรมหรือการกระทาํในเวลาต่อมา ตาม

ทฤษฎีลาํดบัชั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ

ในระดบัตํ่าสุดไปจนถึงระดบัสูงสุด กล่าวคือ ในระดบัตํ่าสุดนั้นก็คือความตอ้งการในทางกายภาพ

และชีวภาพ บุคคลจะมีความตอ้งการในปัจจยัส่ี เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการใน

ปัจจยัส่ีน้ี ในสภาพสงัคมท่ีใชร้ะบบเงินตรา องคก์ารจะใชค่้าจา้งแรงงานเป็นส่ิงแลกเปล่ียนกบั

ผลงานท่ีบุคคลใหแ้ก่องคก์าร และบุคคลก็เอาค่าจา้งท่ีไดไ้ปซ้ือหาปัจจยัส่ีเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของตน นอกจากความตอ้งการในปัจจยัส่ีแลว้ บุคคลยงัมีความตอ้งการในการเคล่ือนไหว 

ตอ้งมีการขบัถ่าย มีการพกัผอ่น ตอ้งการอากาศและอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ซ่ึงองคก์ารก็อาจตอบสนอง
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ไดโ้ดยการเอ้ืออาํนวยใหมี้สภาพการทาํงานท่ีเหมาะสม เช่น มีหอ้งทาํงานท่ีดี มีสภาพแวดลอ้ม

เหมาะกบังานตามหลกัวิศวกรอุตสาหกรรม มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกตามสมควร รวมตลอดถึง

การพยายามเอ้ืออาํนวยใหมี้ชีวิตการทาํงานท่ีมีคุณภาพ(Quality Work Life - QWL) ท่ีดีข้ึน เช่น จดั

ใหมี้ระบบการทาํงานในเวลาท่ียดืหยุน่(Flexible Working Hours System) เป็นตน้ นอกจากนั้น อาจ

จดัผลประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนๆใหเ้พ่ิมอีก เช่น การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ค่าเล้ียงดูบุตร โบนสั 

อาหารกลางวนั จดัรถรับส่ง ใหเ้วลาพกัร้อน เป็นตน้ 

กกกกกกกกความตอ้งการท่ีสูงข้ึนถดัจากความตอ้งการทางกายภาพและชีวภาพ ก็คือ ความตอ้งการ

ในเร่ืองความปลอดภยัและความมัน่คง เป็นธรรมดาท่ีคนอยากจะปลอดภยัจากภยนัตรายและโรคภยั

ต่างๆรวมถึงความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เม่ือจบัประเด็นน้ีได ้องคก์ารจึงควรจดัทาํโครงการ

สนองความตอ้งการในเร่ืองน้ี เช่น การทาํประกนัภยัในรูปต่างๆ ในดา้นสุขภาพ ประกนัเก่ียวกบั

อุบติัเหตุและชีวิต รวมถึงการเก็บเงินสะสม(provident fund) การใหบ้าํเหน็จบาํนาญ หรือ

ผลประโยชน์ท่ีไดเ้ม่ือเกษียณอาย(ุpension)  

กกกกกกกกบุคคลโดยทัว่ไป มิไดมี้ความตอ้งการในความมัน่คงทางกายภาพเท่านั้น แต่ในแง่จิตใจ

เขาก็ตอ้งการความมัน่คงดว้ย ดงันั้นองคก์ารจึงควรมีนโยบายทางการบริหารงานบุคคลในเร่ืองการ

พฒันาอาชีพ และไม่ไล่คนออกจากงานง่ายๆ กล่าวคือ ควรมีนโยบายใหค้วามมัน่คงในการทาํงาน

แก่ผูป้ฏิบติังานโดยทัว่ไป 

กกกกกกกกสูงจากความตอ้งการในความปลอดภยัและความมัน่คง ก็เป็นความตอ้งการทางสงัคม 

ความรักใคร่ และความเป็นเจา้ของ เก่ียวกบัความตอ้งการน้ี นอกจากองคก์ารจะกาํหนดให้

ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการทาํงานตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน ซ่ึงทาํใหเ้ขา

ตอ้งเกิดการติดต่อและมีปฏิสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงานแลว้ องคก์ารอาจเสริมใหบุ้คคลไดมี้โอกาส

ตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมมากข้ึน โดยพยายามจดักิจกรรมร่วมกนันอกหนา้ท่ีการงาน อนั

เป็นการสมาคมระหว่างผูป้ฏิบติังาน ดว้ยวิธีการสงัสรรค ์สนัทนาการ แข่งขนักีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

เป็นคร้ังคราว โดยนยัน้ีความสมัพนัธแ์บบไม่เป็นทางการ(informal relationship)หรือกลุ่มอรูปนยั

(informal group) จึงเกิดข้ึนไดง่้ายและเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิผลในการตอบสนองความตอ้งการ
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ทางสงัคมและความรักใคร่ สาํหรับความตอ้งการเป็นเจา้ของนั้น องคก์ารก็อาจจะทาํไดโ้ดยใหเ้ขา

ไดมี้ส่วนเป็นเจา้ของขององคก์าร เช่น ใหถื้อหุน้ เป็นตน้  

กกกกกกกกในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปเหนือความตอ้งการทางสงัคม ความรักใคร่ และเป็นเจา้ของก็คือ 

ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับนั้น ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน หรือแมแ้ต่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก็อาจกระทาํไดโ้ดยใหก้ารยอมรับ ใหค้วามสนใจแก่กนัและกนั โดยยกยอ่งว่างาน

ท่ีบุคคลอ่ืนทาํหรือตวับุคคลอ่ืนนั้นมีคุณค่าและมีความสาํคญั คนท่ีมีความตอ้งการในระดบัน้ีจะตอ้ง

การความเป็นอิสระและเสรีภาพอยา่งมาก ประกอบกบัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงาน ประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา ดงันั้น การมอบหมายงานท่ีเป็นช้ิน เป็นอนั 

และมีลกัษณะทา้ทาย โดยมอบความรับผดิชอบใหด้ว้ย ดูจะเป็นส่ิงจูงใจสาํหรับบุคคลในระดบัน้ี 

และหากเขาไดท้าํงานท่ีเขาชอบอีกดว้ยแลว้ ตวังานเองก็จะเป็นส่ิงจูงใจท่ีดีเลิศ เพราะเขาจะไม่กลวั

งานยาก สาํหรับเขาแลว้ แมง้านยาก แต่ถา้ชอบก็จะรู้สึกกบังาน และงานนั้นจะกลบักลายเป็นงาน

ง่ายในทศันะของเขา และเขาก็จะทาํงานไดดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และเป็นไปตามท่ีเขาอยากจะ

ใหเ้ป็น ซ่ึงก็เป็นการบรรลุความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จสูงสุด 

กกกกกกกกเก่ียวกบัการปรับใชส่ิ้งจูงใจหรือเป้าหมายเพ่ือการจูงใจน้ี ผูป้ระยกุตใ์ชแ้นวความคิดการ

จูงใจของมาสโลว ์เฮอร์สเบอร์ก อลัเดอร์เฟอร์ หรือการปรับใชเ้ทคนิคอ่ืน อาทิ การปรุงแต่งงานก็

ตาม พึงตระหนกัในทฤษฎีเอกซ ์ทฤษฎีวาย ของแมคเกรเกอร์ ประกอบกนัไป โดยทัว่ไป บุคคลท่ีมี

ลกัษณะของทฤษฎีเอกซ ์เช่น ไม่ค่อยทะเยอทะยาน ไม่ชอบทาํงาน พยายามหลีกเล่ียงงานและความ

รับผดิชอบ แต่ตอ้งการความมัน่คงในการทาํงานนั้น เพ่ือท่ีจะทาํใหบุ้คคลประเภทน้ีทาํงานได้

ประสิทธิผลประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งใชก้ารบริหารแบบใชก้ารสัง่การ เนน้ระเบียบวินยั และใช้

อาํนาจหนา้ท่ีในการบงัคบั ควบคุม และลงโทษ กล่าวคือ ใชก้ารจูงใจในทางลบ ไดแ้ก่ การตกัเตือน 

การภาคทณัฑ ์การลงโทษ การใหอ้อก การไล่ออก เป็นตน้ และหากจะใชก้ารจูงใจทางบวกบา้ง ก็

จะตอ้งใชส่ิ้งจูงใจท่ีเป็นตวัเงินและจบัตอ้งได ้

กกกกกกกกสาํหรับบุคคลท่ีมีลกัษณะวายก็จะตรงขา้มกบับุคคลท่ีมีลกัษณะเอกซ ์บุคคลท่ีมีลกัษณะ

วาย จะเห็นว่าการทาํงานนั้นเหมือนการละเล่นและการพกัผอ่น บุคคลเหล่านั้นจะผกูพนัมุ่งมัน่อยู่

กบัเป้าหมายงาน ซ่ึงจะสมัพนัธก์นักบัรางวลัท่ีเขาควรจะได ้อาทิ การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
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นอกจากนั้นเขายงัแสวงหาความรับผดิชอบ ทั้งมีความคิดสร้างสรรค ์ดงัน้ีการจูงใจบุคคลเหล่าน้ี จึง

ตอ้งใชก้ารจูงใจในทางบวก ไดแ้ก่ การใหร้างวลั(ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงส่ิงจูงใจท่ี

จบัตอ้งไม่ไดด้ว้ย) และปล่อยใหเ้ขาควบคุมตวัเขาเอง เพียงแต่ติดตามผลและใหค้าํแนะนาํต่างๆ 

หรือช่วยแกปั้ญหาเม่ือยามจาํเป็นก็นบัว่าพอแลว้ 

กกกกกกกกเท่าท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการปรับใชก้ลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้เน้ือหาของการจูงใจ ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นท่ีนกับริหารจะตอ้งหย ัง่รู้ความคิดความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนเป็นสาํคญัว่าเขามี

คุณค่า มีเป้าหมาย หรือหวงัผลกาํไรอยา่งไร เพราะหากไม่รู้ก็ยากท่ีจะจูงใจและปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของเขา และแลว้นกับริหารหรือผูค้วบคุมบงัคบับญัชาผูน้ั้นก็จะตอ้งคิดสร้าง เสาะ

แสวงหา ตลอดจนรักษาส่ิงเหล่านั้นโดยนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือเคร่ืองล่อใจเพ่ือจูงใจใหบุ้คคล

เกิดพฤติกรรมไปตามทิศทางท่ีเขาปรารถนา นอกจากนั้นนกับริหารยงัตอ้งสงัเกตถึงปฏิกิริยาตอบโต้

ท่ีผูป้ฏิบติังานมีต่อรางวลัหรือผลตอบแทนต่างๆ อาจใชเ้ทคนิคการทอดแบบสอบถามก็ได ้

นอกจากนั้นนกับริหารยงัตอ้งแน่ใจว่าผูป้ฏิบติังานสามารถเช่ือมโยงรางวลัหรือผลตอบแทนเขา้กบั

พฤติกรรมได ้กล่าวคือผูป้ฏิบติังานตอ้งทราบว่าการปฏิบติังานเช่นไรจะไดผ้ลตอบแทนอยา่งไร 

จากนั้นนกับริหารจะไดป้รับใชก้ลุ่มทฤษฎีเน้ือหาของการจูงใจดงักล่าวอยา่งง่ายๆไดโ้ดยตรง 

กล่าวคือใชส่ิ้งจูงใจต่างๆเป็นเป้าหมายแห่งพฤติกรรมท่ีต่างกนัในแต่ละบุคคล 

กกกกกกกกอยา่งไรก็ตามเก่ียวกบัการใชเ้ป้าหมายเพ่ือการจูงใจน้ี นกับริหารหรือผูค้วบคุมบงัคบั

บญัชาไม่เพียงแต่ตอ้งตระหนกัในปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัสุขอนามยัเท่านั้น แต่ยงัตอ้งตระหนกัและ

รู้จกัการปรับใชก้ารจูงใจทางลบไดแ้ก่การใชก้ารลงโทษดว้ย ทั้งน้ีเพราะโดยธรรมดาแลว้ผูค้นจะ

หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ความไม่พอใจหรือความเจ็บปวดตามกฎแห่งผลกรรม เพราะผลใน

ลกัษณะดงักล่าวมกัไม่ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ แต่ในทางปฏิบติัก็ไม่นิยมใชก้ารจูงใจในทางลบ

ดงักล่าว กระนั้นก็ตาม ผูบ้ริหารก็ตอ้งแสดงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบดว้ยว่าการจูงใจในทางลบ

ดงักล่าวนั้นอาจนาํมาปรับใชไ้ดท้นัทีเม่ือจาํเป็น โดยนยัน้ีก็เท่ากบัเป็นการกระตน้ใหเ้ขาเปรียบเทียบ

กาจูงใจทางลบกบัทางบวก ซ่ึงน่าจะเป็นแนวโนม้ใหเ้ขาสร้างเป้าหมายในทางบวกมากยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกอยา่งไรก็ตามเป้าหมายเหล่านั้นควรมีลกัษณะดงัน้ีคือ มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง นัน่ก็คือ

เป้าหมายจะตอ้งบ่งชดัถึงการปฏิบติัท่ีจะตอ้งกระทาํ อาทิ กาํหนดจาํนวนยอดขายท่ีแน่นอน 
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นอกจากนั้นเป้าหมายท่ีกาํหนดควรจะมีความยากและทา้ทายมากกว่าเป้าหมายท่ีง่าย ความยากและ

ทา้ทายจะทาํใหเ้กิดพลงัข้ึนได ้และนาํไปสู่ความพยายามท่ีมากยิง่ข้ึน นัน่ก็คือความพยายามจะมีอยู่

ไดใ้นระยะยาว ดงันั้นเป้าหมายท่ีทา้ทายจึงเป็นตวัจูงใจท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานคิดสร้างและพฒันากล

ยทุธท่ี์จะทาํใหง้านบรรลุผลตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายในการจูงใจของลอ็ค แต่ทั้งน้ีความยากนั้นไม่

ควรมีในระดบัสูงเกินไป เพราะหากยากเกินระดบัศกัยภาพของบุคคลผูป้ฏิบติัอนัทาํใหเ้ขาไม่

สามารถบรรลุผลไดแ้ลว้ เขาก็จะเกิดความคบัขอ้งใจ (frustration) และเกิดความทอ้ถอย (ตามทฤษฎี

ความคาดหวงัของวรูม) เช่นน้ีแลว้ก็จะทาํใหร้ะดบัการจูงใจตกตํ่าลง ในการกาํหนดเป้าหมายก็ควร

เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการจดัตั้งเป้าหมายนัน่เอง และแน่นอนเขายอ่มตอ้งพยายาม

ทาํใหเ้ป้าหมายนั้นบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพดงัจะกล่าวต่อไป 

กกกกกกกกการใชก้ารป้อนกลบัเพ่ือการจูงใจ ส่วนการป้อนกลบันั้นก็คือการท่ีนกับริหารส่ง

ข่าวสาร ขอ้มลู หรือทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทราบว่างานของเขาไดผ้ลเพียงไร ซ่ึงก็จะโยงไปสู่การไดรั้บ

รางวลัหรือการลงโทษ โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในความสาํเร็จสูง ก็จะเป็นบุคคลท่ีพยายาม

แสวงหาขอ้มลูป้อนกลบั ทั้งน้ีเพ่ือจะไดป้ระเมินค่าส่ิงท่ีไดท้าํไปและเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง

แกไ้ขตามทฤษฎีการจูงใจในความสาํเร็จของแมคเคิลแลนดห์รือทฤษฎีการตั้งเป้าหมายในการจูงใจ

ของเอด็วิน เอ. ลอ็ค หรือในการใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน นอกจากนั้นผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งการ

ขอ้มลูการป้อนกลบัเช่นกนั ทั้งน้ีเพ่ือการตอบแทนผลการปฏิบติัซ่ึงอาจออกมาในรูปการใหร้างวลั

หรือการลงโทษก็ได ้

กกกกกกกกการเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมนอกจากจะหมายความถึง

การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายดว้ยตวัเขาเอง ดงักล่าวมาแลว้นั้น

นบัเป็นการมีส่วนร่วมท่ีสาํคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางสมองหรือทางความคิด เม่ือ

บุคคลมีส่วนในการกาํหนดเป้าหมายหรือโครงการต่างๆ เขาก็จะเกิดความผกูมดัทางจิตวิทยา 

(psychological commitment)ท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายหรือโครงการเหล่านั้นบรรลุผล นอกจากนั้นยงัเกิด

ความรู้สึกของการเป็นเจา้ของในเป้าหมายหรือโครงการ ดงันั้นเม่ือถึงภาคปฏิบติัเขาก็จะมีแรงจูงใจ

และกระตือรือร้นใหง้านบรรลุผลตามท่ีเขาไดมี้ส่วนร่วมกาํหนดข้ึนมานั้น 
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กกกกกกกกการใหมี้ส่วนร่วมน้ียงัหมายถึงการเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในภารกิจต่างๆขององคก์าร 

ดงันั้นจึงเป็นกรตอบสนองความตอ้งการในทางสงัคม ความรักใคร่ และความเป็นเจา้ของตามทฤษฎี

ลาํดบัชั้นความตอ้งการของมาสโลวด์ว้ย 

กกกกกกกกนอกจากนั้นการใหร้างวลัและการลงโทษควรจะกระทาํทนัทีเม่ือเสร็จพฤติกรรมและ

การปฏิบติังานนั้นๆ ดว้ยวิธีน้ีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้และตระหนกัถึงพฤติกรรมและผลท่ี

ตามมาตรงกนัขา้มหากผูป้ฏิบติังานไม่สามารถเช่ือมโยงการปฏิบติังานกบัผลตอบแทนท่ีจะได้

ดงักล่าวแลว้ ผลการปฏิบติังานก็จะตํ่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างพฤติกรรมท่ีดีเหล่านั้นไปเพ่ือ

อะไร ในสถานการณ์แบบนั้น การปฏิบติังานก็จะมีในระดบัตํ่า ความพึงพอใจในการทาํงานของ

ผูป้ฏิบติังานก็จะลดลง การทาํงานก็จะชา้ลง การขาดงาน หรือแมแ้ต่การลาออกจากงานก็อาจปรากฏ

ตามมาได ้การสร้างและธาํรงไวซ่ึ้งระบบการจูงใจท่ีเป็นธรรม เป็นธรรมดาท่ีจะสงัเกตส่ิงรอบขา้ง 

ไม่ว่าจะเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งในแง่การทาํงานและผลงานหรือ

รางวลัอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ หากเขารับรู้และเขา้ใจ (perceive) ว่าผลตอบแทน

ท่ีเขาไดจ้ากองคก์ารไม่ไดส้ดัส่วนกบัส่ิงท่ีเขาทุ่มเทใหอ้งคก์าร เขาก็จะรู้ว่าระบบการจูงใจท่ีไม่เป็น

ธรรมอนัเสมอภาคนั้นไม่มีอยูห่รือไม่สามารถธาํรงอยูต่่อไปไดแ้ลว้ เขาก็จะหมดความพึงพอใจและ

เกิดพฤติกรรมของผูท่ี้มีขวญัตํ่าดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ หากระดบัความพึงพอใจและระดบัขวญัตํ่าถึง

ระดบั เขาก็อาจถึงกบลาออกจากองคก์ารอนัทาํใหส้มาชิกภาพของเขาหมดลง หรืออยา่งนอ้ยก็

เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีทุ่มเทให ้แทรกแซงบุคคลอ่ืน หรือเปล่ียนแปลงผลตอบแทนการท่ีใหเ้ป็นตน้ตาม

ทฤษฎีความเสมอภาค และตวัแบบความคดหมายของพอร์ตเตอร์ และลอเลอร์ ดงันั้นสาํหรับบุคคล

หน่ึงแลว้รางวลัท่ีเขาไดอ้นัเป็นผลจากการกระทาํควรมีค่าเท่าเทียบกบัส่ิงท่ีเขาไดทุ่้มเทให ้กล่าว

ง่ายๆก็คือเม่ือผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถ ทกัษะ อุตสาหะ วิริยะ ฯลฯ ต่างกนั 

ผลงานท่ีออกมาก็ยอ่มตอ้งต่างกนั และยอ่มต่างกนัในรางวลัหรือผลตอบแทนท่ีไดด้ว้ย  ดงันั้นจึง

เป็นหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของนกับริหารหรือผูค้วบคุมบงัคบับญัชาในการดาํรงไวซ่ึ้งความ

ยติุธรรมในการใหผ้ลตอบแทนหรือรางวลัแก่บรรดาผูป้ฏิบติังานท่ีต่างกนั 

เคร่ืองมอืหรือส่ิงต่าง ๆ ที่จะใช้จูงใจ 
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กกกกกกกกในการจูงใจคนงานนั้น สามารถเลือกใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือท่ีจะใชต้อบสนองได ้ให้

ถกูตอ้งกบัชนิดความตอ้งการท่ีคนงานมีอยู ่ส่ิงตอบแทนต่างๆเหล่าน้ีจะมีแตกต่างกนัไปหลายอยา่ง

ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเลือกโดยมีการจดัส่วนประกอบของส่ิงจูงใจหลายอยา่งท่ีเหมาะสม และควรมีการ

ใหส่ิ้งตอบแทนส่ิงจูงใจ หลายๆชนิด  และจะตอ้งใหแ้ต่ละชนิดมากนอ้ยต่างกนัตามความเหมาะสม

ดว้ย เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีใชจู้งใจจะมีดงัต่อไปน้ี คือ 

กกกกกกกก1. เทคนิคในการควบคุมงาน (supervisory techniques) เทคนิคท่ีใชใ้นการควบคุม

คนงานนั้น แบ่งเป็น 2 วิธีคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกกก. positive method หรือแบบมีการเอาใจคนงาน  

กกกกกกกกกกกกกกกกข. negative method หรือแบบไม่มีการเอาใจคนงาน  

กกกกกกกกวิธีการควบคุมในการบริหารสมยัก่อน มกัจะเป็น negative method คือ ใชว้ิธีบงัคบัและ

จะขู่ลงโทษในกรณีประพฤติไม่ถกูตอ้ง ผูบ้ริหารจะใหค้วามสาํคญัต่องานเป็นหลกัใหญ่ และจะ

พยายามปรับคนงานใหต้อ้งเขา้อยูแ่ละเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีจาํเป็นของงาน ความพอใจในทางอ่ืนๆ

ของคนงานจึงมกัจะมิไดรั้บการตอบสนอง     

กกกกกกกกในการใช ้negative motivational method จะทาํใหข้วญัของพนกังานตํ่า องคก์รจะยงัมี

ผลผลิตสูงก็ได ้แต่จะมีไดใ้นระยะสั้น ในกรณีท่ีคนงานดงักล่าวถกูจาํกดัมิใหไ้ปไหนหรือไม่มี

ทางเลือกงานใหม่ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้พนกังานมีโอกาสเลือกงานใหม่แลว้ เขาจะบิดพร้ิวและ

ลาออก ซ่ึงจะทาํใหอ้งคก์รเสียกาํลงัคนและขาดความสาํเร็จในระยะยาวเป็นแน่นอน 

กกกกกกกกในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากผูบ้ริหารใช ้positive method เต็มท่ี หรือพยายามจดัใหมี้

สภาพของการทาํงานท่ีเป็นอิสระท่ีจะช่วยใหค้นท่ีทาํงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน

ได ้ 

ดงันั้น วิธีการจูงใจท่ีถกูตอ้งจึงควรตอ้งใหเ้ป็นไปในรูปท่ีว่า  ขณะท่ีคนกาํลงัหาความพอใจ

ตอบสนองส่ิงจูงใจของตนอยูน่ั้น ตอ้งควบคู่ไปกนักบัการท่ีองคก์รสามารถประสบความสาํเร็จได้

ดว้ย ดงัน้ี ขวญัของพนกังานก็จะดีและผลผลิตขององคก์รก็จะสูงข้ึนดว้ย 
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กกกกกกกกในกรณีน้ีผลท่ีออกมาก็คือ ขวญัของพนกังานจะสูง และผลผลิตก็จะสูงดว้ย เช่น ถา้หาก

ผูบ้ริหารจดัสภาพการทาํงานท่ีดี และจูงใจใหพ้นกังานเห็นทางกา้วหนา้ในอาชีพของตน และจดัให้

เขาอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ดงัน้ีขวญัของพนกังานจะดี งานขององคก์รในปัจจุบนัก็จะดีดว้ย 

กกกกกกกกจากการวิเคราะห์ดงักล่าว สรุปไดว้่า การท่ีจะรักษาใหพ้นกังานมีขวญัสูงนั้นจะเป็นส่ิงท่ี

สมัพนัธก์นัโดยตรงกบัสภาพบรรยากาศขององคก์รว่า องคก์รดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปในทาํนองท่ีมี

การเอาใจหรือจูงใจ คนงานดว้ย แต่โดยลาํพงัการมุ่งจูงใจอยา่งเดียวยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีสูงข้ึน 

แต่ผลผลิตจะสูงข้ึนก็ต่อเม่ือคนงานสามารถตอบสนองความตอ้งการตามเป้าหมายของตนได ้และ

ขณะเดียวกนั จะตอ้งควบคู่ไปกบัการท่ีองคก์รจะตอ้งมีโอกาสประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดด้ว้ย 

นัน่ก็คือ การจูงใจจะตอ้งเป็นการจูงใจจากหนา้ท่ีการงานโดยตรงเท่านั้น 

กกกกกกกกผูบ้ริหารจะตอ้งกาํหนดเป็นเง่ือนไขของการจูงใจเอาไว ้และตอ้งช้ีแจงใหค้นงานทราบ

ว่า หนทางท่ีเขาจะไดรั้บการตอบสนองในส่ิงต่างๆนั้น จะไดม้าก็ต่อเม่ือเป้าหมายขององคก์รได้

สาํเร็จผลลงดว้ยแลว้เท่านั้น กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การทาํความเขา้ใจเอาไวว้่า ส่ิงท่ีจะใหต้อบสนอง

ส่ิงจูงใจต่อพนกังานนั้น องคก์รจะใหไ้ดก้็ต่อเม่ือเป้าหมายขององคก์รมีทางสาํเร็จลงจากการทาํงาน

ท่ีดีของพนกังาน นัน่เอง ดงัน้ีเง่ือนไขในการใหจ้ากฝ่ายนายจา้ง จะตอ้งกระทาํโดยสมัพนัธอ์ยูก่บัผล

ของงานท่ีพนกังานกาํลงัทาํอยูโ่ดยตรง 

กกกกกกกก2. การใชอ้าํนาจหนา้ท่ี(authority)  การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีจะมีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ด

กบัการใชเ้ทคนิคในการควบคุมพนกังาน ลกัษณะการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีต่างกนัจะมีผลต่อพฤติกรรม

พนกังานเสมอ อาํนาจหนา้ท่ีท่ีใชอ้ยูใ่นองคก์รนั้นโดยปกติมกัจะมีความหมายในทางท่ีไม่ดีอยูแ่ลว้ 

แต่อยา่งไรก็ดี การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีจะยงัสาํคญัอยูใ่นทุกกรณี และจะช่วยประกนัใหผ้ลงานท่ีออกมา

อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ถา้หากการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีเกินกว่าขณะหน่ึงท่ี

เหมาะสมแลว้ หรือใชผ้ดิกิจจะลกัษณะแลว้ผลก็จะกระทบต่อขวญัของพนกังานได ้พฤติกรรม

ในทางขดัแยง้ ขดัขืน หรือไม่ใหค้วามร่วมมือก็อาจเกิดข้ึนได ้สาํหรับในระยะยาวแลว้ ถา้ผูน้าํได้

เนน้การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีมากเกินไปแลว้ แมผ้ลเสียจะยงัไม่ปรากฏใหเ้ห็นในระยะสั้นก็ตาม แต่ใน

ระยะยาวนั้น ความอึดอดัใจ และความรู้สึกกดดนั จนออกผลมาบัน่ทอนองคก์รในทางต่างๆไดเ้สมอ 
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กกกกกกกก3. การใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินหรือท่ีสามารถตีค่าเป็นเงินได ้     ผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ีเป็นตวัเงินจะมีความสมัพนัธก์บัการช่วยใหมี้การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีได ้ซ่ึงอาจใหผ้ลทางตรง 

ดว้ยการใหผ้ลตอบแทนในรูปค่าจา้ง เงินเดือน โบนสั หรืออาจใหใ้นทางออ้ม เช่น การใหส้วสัดิการ 

การใหบ้ริการดา้นอาหาร ท่ีพกั เป็นตน้ และนอกจากส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้อาจเป็นในรูปของการให้

ส่วนแบ่งกาํไร (profit-sharing) การใหห้ยดุพกัผอ่นประจาํปี หรือวนัหยดุอ่ืนๆ โดยไดรั้บค่าจา้งตาม

ปก ติ การใหบ้ริการทางการแพทย ์และเบ้ียบาํเหน็จบาํนาญ และการใหไ้ดรั้บการประกนัภยัในดา้น

ต่างๆ หรือใหไ้ดรั้บการฝึกอบรม รวมถึงสิทธิพิเศษในการซ้ือของถกูหรืออ่ืนๆ    

กกกกกกกกผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินหรือสามารถตีค่าเป็นเงินไดเ้หล่าน้ี โดยปกติมกัจะสมัพนัธ์

ใกลชิ้ดกบัการตอบสนองความตอ้งการระดบัตํ่า คือ ใชต้อบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย

และความมัน่คง หรืออาจจะรวมไปถึงความตอ้งการทางสงัคมดว้ย  

กกกกกกกกถึงแมเ้งินจะตอบสนองความตอ้งการต่างๆไดก้็ตาม ผูบ้ริหารจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่า 

การตอบแทนในส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินก็เป็นส่ิงสาํคญัอยูไ่ม่นอ้ย ในการทาํงานของคนนั้น คนจะมิได้

หวงัผลเฉพาะการไดเ้งินเท่านั้น ส่ิงตอบแทนท่ีมิใชต้วัเงินหรือท่ีไม่สามารถตีเป็นเงินได ้แต่ก็มี

ความหมายสาํหรับคนในทางอ่ืนไม่นอ้ยกว่ากนั 

กกกกกกกก4. ผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีมิใช่ตวัเงิน พนกังานทุกคนยอ่มจะมีความตอ้งการในส่ิงท่ีมิใช่ตวั

เงินเช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น พนกังานอาจตอ้งไดรั้บการอบรมเพ่ือหวงัท่ีจะใหมี้ฐานะในตาํแหน่ง

งานท่ีสูงข้ึน หรือหวงัท่ีจะไดรั้บความมัน่คงมีความชาํนาญในอาชีพบางอยา่งมากข้ึน การให้

เงินเดือนท่ีสูงข้ึนโดยใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งหนา้ท่ีเดิม จึงอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีคนงานตอ้งการ จากการพิจารณา

ถึงความตอ้งการทางใจในระดบัท่ีสูงข้ึน  คนงานอาจตอ้งการในส่ิงต่างๆต่อไปน้ี และผูบ้ริหารท่ีจะ

จูงใจใหไ้ดผ้ลก็ตอ้งคาํนึงถึงทางเลือกเหล่าน้ีไวด้ว้ยเสมอ เช่น 

กกกกกกกกกกกกกกกกก. การใหมี้โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัใหมี้การ

แข่งขนัความสามารถในการทาํงานของพนกังานในกลุ่ม และตอ้งมีระบบประเมินผลท่ียติุธรรม 

ตลอดทั้งมีการยอมรับในความสามารถดงักล่าว และเล่ือนขั้นตาํแหน่งใหสู้งข้ึนตามเหตุผลท่ีเป็น

จริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

กกกกกกกกกกกกกกกกข. การใชว้ิธีปกครองแบบพ่อกบัลกู ผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํตนเป็นผูมี้

พระคุณ ใหก้ารดูแลเอาใจใส่ทุกขสุ์ขของคนงาน เพ่ือใหเ้กิดความพอใจและเกิดความรู้สึกอบอุ่นจาก

การบงัคบับญัชาเสมอ  ความร่วมมือและทาํงานเต็มใจดว้ยดีก็มกัจะเกิดข้ึนดว้ยวิธีการน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกค. การใหเ้กียรติและถือเป็นกนัเองต่อพนกังาน ในการเจรจาหรือร่วมแกไ้ข

ปัญหาใดๆ ผูบ้ริหารท่ีใชว้ิธีการนุ่มนวลและถือระดบัเสมอภาคไวเ้สมอ ยอ่มจะเท่ากบัเป็นการให้

เกียรติหรือใหค้วามสาํคญัต่อคู่กรณี การตอบแทนหรือปฏิบติัตอบจากพนกังานท่ีดีก็มีไม่นอ้ยจากวิธี

ปฏิบติัดงักล่าว 

กกกกกกกกกกกกกกกกง. การจดัใหง้านมีลกัษณะท่ีดีจะตอบสนองความตอ้งการทางใจของคนงาน

ได ้  วิธีน้ีอาจทาํไดห้ลายทางดว้ยกนั เช่น จะตอ้งคาํนึงถึงการออกแบบงาน ใหง้านท่ีกาํหนดใหมี้

ความเหมาะสมและมีความหมายต่อเขาทางใจดว้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกกจ. การใหมี้ส่วนร่วมในการบริการ การใหมี้สวนร่วมในการบริหารไม่ว่าจะ

เป็นไปลกัษณะของการใหร่้วมตดัสินใจ หรือใหข้อ้เสนอแนะ มกัจะทาํใหค้นงานเกิดความรู้สึก

ภูมิใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกกฉ. การใชว้ิธีการจดัการโดยยดึถือท่ีวตัถุประสงค ์(Management by 

Objectives) การใชว้ิธีดงักล่าว การใหอิ้สระแก่คนงานจะมีมากข้ึน การควบคุมบงัคบับญัชาจะมี

นอ้ยลง คนงานจะแสดงความสามารถของตนไดดี้กว่า และการประเมินผลงานจะทาํไดช้ดัแจง้กว่า 

โอกาสท่ีแต่ละคนจะไดรู้้ถึงผลการทาํงานของตนมีไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนดว้ย ความพอใจในทางต่างๆ

เกิดข้ึนได ้

 

สรุปบทแรงจูงใจ 

กกกกกกกกในทางสรุป อาจกล่าวไดว้่าทฤษฎีการจูงใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใดก็ตาม ต่างก็มี

ส่วนเหมือนกนัอยูอ่ยา่งหน่ึง คือ การจูงใจใดๆก็ตาม ทุกรณีของพฤติกรรมต่างก็จะมีเป้าหมายกาํกบั 

(goal directed) อยูเ่สมอ หรือนัน่ก็คือ ความเขา้ใจจากรูปแบบของการกระบวนการจูงใจไดช้ี้ใหเ้รา

เห็นว่า พฤติกรรมทุกกรณีต่างก็มีเป้าหมายซ่ึงแสดงว่า เราจะสามารถกาํกบัหรือชกันาํพฤติกรรมได้

   ส
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อยา่งแน่นอน ทั้งน้ีก็ดว้ยการใชท้ฤษฎีจูงใจต่างๆนัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตาม ตอ้งระลึกเสมอว่า การจูง

ใจมิใช่ส่ิงท่ีจะทาํไดง่้ายๆหากแต่ตอ้งใชว้ิธีการหลายๆอยา่งท่ีต่างกนัท่ีจะใหเ้กิดผลข้ึนมา และจาํตอ้ง

มีการวิเคราะห์ส่วนประกอบปัจจยัต่างๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ท่ีจะหาช่องวิธีท่ีจะจูงใจใหเ้กิดผลข้ึนมาได ้

ทั้งน้ีสุดแต่ว่าจะเร่ิมตน้จากทางไหนและจากแง่มุมใด โดยมีส่ิงท่ีแน่ชดัรออยูแ่ลว้อยา่งหน่ึง คือ การ

จูงใจเป็นส่ิงท่ีทาํไดเ้พราะพฤติกรรมทุกกรณีลว้นมีเป้าหมายกาํกบัอยูเ่สมอ 

แนวคดิทางสังคมและทฤษฎีสังคม 

กกกกกกกกแนวคิดทางสงัคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษยโ์ดยมนุษยแ์ละเพ่ือ

มนุษย ์ความคิดท่ีมนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา จะกระทาํโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได ้กรณีท่ีคิดคน

เดียวก็ตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นดว้ย แมไ้ม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่วน ความคิดนั้น

จึงคงอยูไ่ด ้Emory Bogardus ไดใ้หค้วามหมายแนวคิดทางสงัคมว่า “เป็นความคิดเก่ียวกบัการ

สอบถามหรือปัญหาทางสงัคมของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบนั เป็นการคิดร่วมกนัของ

เพ่ือนหรือผูท่ี้อยูใ่นความสมัพนัธ ์เป็นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเร่ืองรอบตวัมนุษย ์

ซ่ึงมนุษยข์องสงัคมแต่ละยคุแต่ละสมยัก็ตอ้งคิด เพ่ือหาทางแกปัญหาหรือทาํใหปั้ญหาบรรเทาลง 

ความคิดความอ่านท่ีไดป้ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมาแลว้ และใชก้ารไดดี้ ก็จะไดรั้บการเก็บรักษาสืบทอด

จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง” อาจารยว์ราคม ทีสุกะ ใหค้วามหมายว่า “แนวคิดทางสงัคมเป็น

ความคิดของมนุษย ์เกิดจากการรวมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นของมนุษย ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตมนุษย์

โดยทัว่ไป และปัญหาท่ีประสบ ความคิดน้ีเป็นท่ียอมรับกนัในหมู่มนุษย ์ไม่สูญหาย มีการสืบ

ความคิดกนัต่อไป”  

 

 

 

ประเภทของแนวคดิทางสังคม 

กกกกกกกกไดเ้รียบเรียงจากความคิดของ Bogardus ได ้5 ประเภท เรียกว่า “แนวทางหา้สายของ

ความคิดมนุษย”์ (five lines of human thought) ดงัน้ี 
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กกกกกกกก1. ความคิดเก่ียวกบัจกัรวาล เป็นความคิดของคนโบราณเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของสากล 

จกัรวาล และความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัจกัรวาล มนุษยย์คุโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและ

วิญญาณ มีความคิดความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้ ภูต ผ ีเทวดา ลทัธิศาสนาต่างๆ เช่น ลทัธิเทพเจา้องค์

เดียว (monotheism) ลทัธิเทพเจา้หลายองค ์(polytheism) การปกครองโดยสงฆ ์(monotheism) ส่ิง

เหล่าน้ีทาํใหม้นุษยเ์กิดความกลวัและความหวงั อุดมการณ์และการบูชายนัตด์ว้ยชีวิต  

กกกกกกกก2. ความคิดเก่ียวกบัปรัชญา ในขั้นน้ีมีระดบัความคิดเชิงปัญญาสูงข้ึน แต่ก็ยงัเป็น

ความคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัจกัรวาลเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ไม่เก่ียวกบัศาสนา

หรือไม่ใช่ความคิดท่ีสนองความจาํเป็นทางศาสนา ความเช่ือ มนุษยพ์ยายามลดความคลุมเครือ หา

ความกระจ่างในส่ิงแวดลอ้มของจกัรวาล 

กกกกกกกกเกณฑค์าํอธิบายต่างๆอยา่งมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปล่ียนแปลงและหาแก่นสารใน

ความซบัซอ้น มนุษยไ์ดพ้บว่าในยคุน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เช่ือมัน่ในความสามารถ

ของมนุษย ์และรู้ว่าในท่ีสุดทุกส่ิงจะตอ้งแตกดบัไป มนุษยพ์ยายามสร้างความหมายสูงสุดของส่ิง

ต่างๆอยา่งไม่มีอคติตามความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึนของตน 

กกกกกกกก3. ความคิดเก่ียวกบัตนเอง เม่ือมีความรู้เก่ียวกบัจกัรวาลและความรู้ทางปรัชญาเพียงพอ

แลว้ มนุษยก์็หวนกลบัมาคิดถึงตวัเอง คิดถึงบุคลิกลกัษณะ โครงสร้างและหนา้ท่ีของการคิดการ

กระทาํหรือการประพฤติปฏิบติัของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจาํ ความฝันและส่ิง

ต่างๆเก่ียวกบัตนเอง ซ่ึงเป็นท่ีมาของวิชาจิตวิทยาสมยัใหม่ 

กกกกกกกก4. ความคิดเก่ียวกบัวตัถุ ไดแ้ก่ความรู้สึกเก่ียวกบั หิน ดิน นํ้ า อากาศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่

รอบตวัมนุษย ์และมนุษยจ์าํเป็นตอ้งรู้จดั เพ่ือป้องกนัอนัตราย หรือใชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ี การ

คิดเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ทาํใหม้นุษยไ์ดบ่้อถ่านหิน บ่อนํ้ ามนั บ่อแก๊ส นาํมาปรับปรุงการคมนาคม

ขนส่ง ความคิดความรู้อนัแยบยลของมนุษย ์ทาํใหม้นุษยรู้์จกัใชป้ระโยชน์จากวตัถุต่างๆ สามารถ

ควบคุมธรรมชาติได ้นัน่คือท่ีมาของความคิดทางวิทยาศาสตร์ ท่ีทาํใหเ้กิดความสะดวกสบาย 

กกกกกกกก5. ความคิดเก่ียวกบัเพ่ือนมนุษยห์รือสงัคมมนุษย ์ในประวติัศาสตร์มนุษยมี์ความคิด

เก่ียวกบัเพ่ือนมนุษยใ์นลกัษณะเป็นกลุ่มนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัสดัส่วนท่ีทาํใหก้บัเร่ืองต่างๆใน 4 

ขอ้แรก และไดห้นัมาสนใจเร่ืองของเพ่ือนมนุษยเ์ม่ือไม่นานมาน้ี โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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ไดแ้ก่ ความคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยด์ว้ยกนั ระหว่างมนุษยก์บัสงัคม ภาระหนา้ท่ี

ความผกูพนัท่ีมีต่อเพ่ือนมนุษย ์ต่อสงัคม ลกัษณะของชีวิตสงัคม แนวโนม้ทางสงัคม ปัญหาสงัคม 

หลกัการ การศึกษาวิเคราะห์สงัคม อนัเป็นความคิดพ้ืนฐานของสงัคมศาสตร์ในสงัคมสมยัใหม่ 

ตวัอย่างความคดิทางสังคม อาจแยกออกเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ปรัชญาชีวิต สงัคมไทยหรือสงัคมอ่ืนความคิดทางสงัคมอาจแสดงออกในรูปของ

ปรัชญาชีวิต หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของชีวิต รวมทั้งแนวทางการไปสู่เป้าหมาย สงัคมแต่ละสงัคม

จะมีปรัชญาชีวิตของสงัคมดว้ย เช่น กรณีของสงัคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเป็นแบบเรียบง่าย รัก

อิสระเสรี โอบออ้มอารี มีศีลธรรม 

กกกกกกกก2. ศาสนา ความคิดทางสงัคมดูจากศาสนาประจาํชาติ ประจาํสงัคม สงัคมไทยคนส่วน

ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ เรียกว่า พุทธศาสตร์ ครอบคลุมความคิดดา้นต่างๆของสงัคม ทั้งครอบครัว 

เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมืองการปกครอง 

กกกกกกกก3. ประวติัศาสตร์ เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดทางสงัคม เป็น

ขอ้มลูท่ีประมวลเร่ืองราวความเป็นมาของชนชาตินั้นๆ เช่น การจดัชุมชน การทาํมาหากิน การ

ปกครองบงัคบับญัชา วิธีต่อสู ้การป้องกนัการรุกราน  

กกกกกกกก4. วรรณคดี เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใหข้อ้มลูทางสงัคม เป็นการบนัทึกเร่ืองราวทั้งท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น นิทาน ตาํนาน จะมีแง่มุมแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ละเอียดลออต่างๆ 

กกกกกกกก5. ภูมิปัญญาไทย หรือความรู้พ้ืนบา้น ศึกษาไดจ้ากดา้นอนามยั สาธารณสุข เช่น ยา

สมุนไพร ความรู้เก่ียวกบัฤดูกาล เก่ียวกบัตน้ไม ้เก่ียวกบัพนัธุไ์ม ้การช่างประเภทต่างๆ การรบ การ

กีฬา 

กกกกกกกก6. สุภาษิต เป็นคติ คาํพงัเพย ปริศนาคาํทาย มีอยูใ่นแหล่งต่างๆท่ีเป็นสงัคม ชุมชน 

 

 

ทฤษฎีสังคม (Social Theory) 
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กกกกกกกกความหมายของทฤษฎี คือ คาํอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดสาํหรับ

นกัวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจะตอ้งเป็นคาํอธิบายตามหลกัเหตุผลแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างๆ

ของส่ิงนั้นอยา่งมีระบบจนสามารถพยากรณ์ส่ิงนั้นในอนาคตได ้

กกกกกกกกดงันั้น ความหมายของทฤษฎีสงัคม คือ คาํอธิบายเร่ืองของคนและความสมัพนัธ์

ระหว่างคนตามหลกัเหตุผล และความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างๆของคน หรือระหว่างคนต่อคน คน

ต่อกลุ่ม คนต่อสภาพแวดลอ้ม อยา่งมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได ้

กกกกกกกกทฤษฎีสงัคมตามความหมายดงักล่าว จึงมีขอบเขตกวา้งขวาง เป็นคาํอธิบายเก่ียวกบัคน

แต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสมัพนัธร์ะหว่างคนต่างๆรวมไปถึงคาํอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างคน

กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ขอ้สาํคญันั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเหตุผล มีระบบ

ระเบียบพอท่ีจะเป็นฐานในการพยากรณ์เร่ืองทาํนองเดียวกนัในอนาคตได ้Jame Miley “โดยทัว่ไป 

ความพยายามท่ีจะอธิบายส่วนหน่ึงส่วนใดของสงัคม (Social life) ถือไดว้่าเป็นทฤษฎีสงัคม” และ 

Henry P Fairchild ใหค้วามหมายว่า “ทฤษฎีสงัคม คือ การวางนยัทัว่ๆไปหรือขอ้สรุปท่ีใชไ้ดท้ัว่ไป 

เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์สงัคมอยา่งใดอยา่งหน่ึง” 

ทฤษฎีทางสงัคมกบัแนวคิดทางสงัคม มีความคลา้ยคลึงกนั  แต่ไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 

กกกกกกกกประการแรก ทฤษฎีทางสงัคมเป็นคาํอธิบายเร่ืองเก่ียวกบัคน หรือความสมัพนัธร์ะหว่าง

คน ซ่ึงเป็นการรู้ระดบัหน่ึงท่ียงัไม่ถึงขั้นอธิบาย 

 ประการท่ีสอง ทฤษฎีทางสงัคม แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างๆของคนหรือ

ระหว่างคนต่อคนอยา่งมีระบบ แต่ความคิดทางสงัคมไม่กาํหนดว่าตอ้งเป็นเช่นนั้น 

 ประการท่ีสาม ทฤษฎีทางสงัคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได ้แต่ความคิดทาง

สงัคมไม่ถึงขั้นนั้น 

 ประการท่ีส่ี ทฤษฎีทางสงัคมอาจมีรูปของขอ้ความท่ีเตรียมไวส้าํหรับการพิสูจน์ดว้ย

ขอ้มลูประจกัษ ์ทฤษฎีทางสงัคมอาจมีทั้งท่ีเคยตรวจสอบดว้ยขอ้มลูประจกัษ ์หรือยงัไม่เคยผา่น แต่

ไดมี้การเตรียมหรือมีลกัษณะท่ีพร้อมจะใหพิ้สูจน ์

 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสงัคม คือ คาํอธิบายปรากฏการณ์สงัคมอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามหลกั

เหตุผล โดยแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของปรากฏการณ์สงัคมนั้น จนสามารถท่ีจะ 
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พยาการณ์ปรากฏการณ์สงัคมในอนาคตได ้ทฤษฎีสงัคมมีความหมายกวา้งเป็นทฤษฎีของจิตวิทยา 

ซ่ึงอาจหมายถึงเร่ืองของคนแต่ละคนก็ได ้(Psychology studies human interaction of individuals) 

หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองของอาํนาจของคนหลายคนท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรืออาจ

หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อนัเป็นเร่ืองของคนหลายคนกบัวตัถุในการผลิตการจาํหน่ายจ่ายแจก

ผลิตภณัฑแ์ละบริการในการอุปโภคบริโภคได ้และอาจเป็นทฤษฎีสงัคมวิทยา เป็นเร่ืองของรูปแบบ

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยห์รืออาจจะเป็นทฤษฎีของมานุษยว์ิทยาเป็นเร่ืองของคนท่ีมีแบบ

แผนการคิด การกระทาํหรือวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีทางสงัคมจึงคลา้ยกบัแนวคิดทางสงัคม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนและความสมัพนัธร์ะหว่างคน รวมทั้งระหว่างคนกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็มีความ

แตกต่างกนัท่ีทฤษฎีเป็นขอ้ความท่ีเป็นไปตามหลกัเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ปรากฏการณ์ใน

อนาคต 

ความหมายของทฤษฎีสังคมวทิยา (Sociological Theory) 

กกกกกกกกความหมายของทฤษฎี  สงัคมวิทยาอาจมีไดท้ั้งความหมายอยา่งกวา้ง หรือความหมาย

อยา่งแคบเจาะจง ทฤษฎีสงัคมวิทยาทุกทฤษฎีจะตอ้งมีลกัษณะพ้ืนฐานเดียวกบัทฤษฎีสงัคม คือ ตอ้ง

เป็นคาํอธิบายปรากฏการณ์สงัคมตามหลกัเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ได ้ตวัอยา่งทฤษฎีสงัคม

อยา่งกวา้ง คือ ทฤษฎีเชิงสงัคมวิทยามหภาพ (Grand Theroies) ซ่ึงเป็นทฤษฎีเชิงบรรยายความ หาก

จะพิสูจน์ความจริงก็ตอ้งนาํมาเขียนใหม่ จดัรูป กาํหนดสงักปัใหมี้จาํนวนพอสมควร แสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างสงักปั แลว้จึงสามารถพิสูจน์ได ้ทฤษฎีสงัคมอยา่งแคบ คือ ทฤษฎีสมยัใหม่ยงั

ไม่มีจาํนวนนอ้ย มีขอ้ความกระทดัรัดชดัเจนพิสูจน์ไดด้ว้ยหลกัฐานประจกัษเ์ต็มที ตวัอยา่ง ถา้มีคน

ตั้งแต่สองคนหรือมากกว่ามีการกระทาํระหว่างกนั ถา้เขาสามารถพดูคุยกนั เขา้ใจกนั ถา้การกระทาํ

นั้นยนืยาวเป็นเวลา 15 นาที หรือนานกว่านั้นแลว้ กลุ่มขนาดเลก็แบบซ่ึงหนา้  (face-to-face) ก็

เกิดข้ึน ทฤษฎีแบบน้ีมีสงักปัจาํนวน แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสงักปัและคนตามหลกัเหตุผล มี

ระบบสามารถทาํนายเหตุการณ์ขา้งหนา้ได ้ความหมายของทฤษฎีสงัคมวิทยาจึงหมายถึง คาํอธิบาย

ปรากฏการณ์สงัคมตามหลกัเหตุผล แสดงความสมัพนัธ ์ระหว่างองคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้น

อยา่งมีระบบ จนสามารถพิสูจน์ความจริงนั้นได ้
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 ทฤษฎีสงัคมวิทยา เป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ท่ีอาศยัลกัษณะของความสมัพนัธท์างสงัคม

เป็นหลกัในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคม 

 

เปรียบเทียบทฤษฎีสังคมวทิยากบัทฤษฎีสังคม 

 เชิงความเป็นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสงัคมวิทยาจะเนน้ลกัษณะวิทยาศาสตร์มากกว่า 

โดยเฉพาะเม่ือทฤษฎีสงัคมวิทยาอยูใ่นรูปของทฤษฎีทางการ (formal Therory) 

  เชิงลกัษณะ ทฤษฎีทั้งสองประเภทน้ีต่างก็มีรูปแบบบรรยายและมีขอบข่ายกวา้ขวาง

เหมือนกนั แต่ทฤษฎีสงัคมวิทยาจะมุ่งไปท่ีลกัษณะเลก็กระทดัรัด เป็นรูปแบบท่ีเหมาะแก่การ

ทดสอบหรือพิสูจน์ความถกูตอ้งตามแบบปฏิบติัของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

    เชิงสมัพนัธ ์มีความสมัพนัธใ์นแง่ท่ีว่า ทฤษฎีสงัคมวิทยาเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีสงัคม 

ความรู้สงัคมวิทยาเป็นส่วนหน่ึงของความรู้สงัคมศาสตร์ แต่ไม่อาจพดูไดว้่าทฤษฎีสงัคมทุกทฤษฎี

เป็นทฤษฎีสงัคมวิทยา 

ประเภทของทฤษฎีสังคมวทิยา 

 Jack Gibbs แบ่งประเภทโดยยดึรูปลกัษณะของทฤษฎีเป็นหลกั โดยแบ่งทฤษฎีสงัคม

วิทยาออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทสูตรหรือทางการ  (form) ประเภทรูปแบบบรรยาย  

(discursive exposition) 

กกกกกกกก Jonathan Turner แบ่งทฤษฎีสงัคมวิทยาออกเป็นสาํนกัคิด  (schools) 4 สาํนกัคิด คือ 

ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม ทฤษฎีขดัแยง้ ทฤษฎีปริวรรต และทฤษฎีสญัลกัษณ์ พร้อมกบัสาํนกัคิด

ท่ีกาํลงัก่อสร้างตวัอีกสาํนกัหน่ึง คือ ปรากฏการณ์นิยม 

 Nicholas Timasheff ใชว้ิธีผสมระหว่างสาํนกัคิดกบัประวติัความเป็นมาของความคิดหรือ

ทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบัเวลาในประวติัศาสตร์ 

 Paul Reynolds แบ่งทฤษฎีตามเน้ือหาของความเป็นวิทยาศาสตร์ แบ่งทฤษฎีออกเป็น 3 

ประเภท คือ กฎ (set-of-laws) ส่ิงท่ีพิสูจน์ว่าเป็นความจริงแลว้  (axiomatic form) และกระบวนการ

ตามเหตุ (causal process form) 
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 Poloma แบ่งทฤษฎีสงัคมวิทยาตามลกัษณะของเน้ือหาออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท

ธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  (Naturalistic or Positivistic Theory) ประเภทมนุษย์

ธรรมชาติหรือการตีความ  (Humanistic or interpretative Theory) และประเภททฤษฎีประเมินผล  

(Evaluation Theory) 

 

ขนาดของทฤษฎีสังคมวทิยา 

 เพ่ือใหท้ราบทั้งขนาดของทฤษฎีสงัคมวิทยาและอาจรู้วิวฒันาการของประเภททฤษฎีดว้ย 

Ian Robertson นกัสงัคมวิทยาชาวองักฤษ ไดแ้บ่งทฤษฎีสงัคมวิทยาออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

 1. หลกัสากลเชิงประจกัษ์  (Empirical generalization) ไดแ้ก่ ทฤษฎีสงัคมวิทยาท่ี

ประกอบดว้ยประพจน์อยา่งหน่ึง ซ่ึงสร้างข้ึนจากขอ้มลูประจกัษ ์เช่น อตัราการเกิดของประชากรใน

สงัคมหน่ึงสงัคมใดค่อยๆลดลงเม่ือระดบัการเป็นอุตสาหกรรมของสงัคมนั้นค่อยๆสูงข้ึน / การลด

ของอตัราการตายของประชากร ในสงัคมใด มกัจะมาก่อนการลดลงของอตัราการเกิดของประชากร

ในสงัคมนั้น 

 2. ทฤษฎีมชัฌิมพิสยั  (Middle-Range Theory) ไดแ้ก่ ทฤษฎีสงัคมวิทยาท่ีประกอบดว้ย

หลกัสากลภาพเชิงประจกัษอ์ยา่งนอ้ยสองหลกัสากลภาพดว้ยกนั เป็นทฤษฎีขนาดกลางระหว่าง

ทฤษฎีขนาดเลก็ท่ีเรียกว่า  หลกัสากลภาพกบัทฤษฎีใหญ่ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีสหภาพ  Robert Merton 

เสนอว่าทฤษฎีกบัการวิจยัจะตอ้งเป็นของคู่กนั ทฤษฎีท่ีปราศจากการวิจยัเป็นทฤษฎีเล่ือนลอย การ

วิจยัท่ีไร้ทฤษฎีก็ไม่มีหลกั ไม่มีทิศทาง ทฤษฎีขนาดกลางน้ีจะช่วยใหส้ามารถทาํวิจยัได ้เพราะมี

ขนาดพอเหมาะ เม่ือทาํวิจยัสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีขนาดกลางแบบน้ีมากๆครอบคลุมทุกดา้นของ

สงัคม หรือมีจาํนวนมากพอแลว้ก็อาจสร้างทฤษฎีมหภาพไดใ้นอนาคต ตวัอยา่งของทฤษฎีขนาด

กลางน้ี คือ การนาํเอาหลกัสากลสองหลกัขา้งตน้มารวมกนัเป็นทฤษฎีเดียวดงัน้ี ประชากรของสงัคม

ท่ีกาํลงักลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรมจะขยายตวัอยา่งรวดเร็วในระยะแรก หลงัจากนั้นแลว้จะค่อยๆ

คงตวัเม่ืออตัราการตายและอตัราการเกิดเร่ิมลดลง 
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กกกกกกกก3. ทฤษฎีมหภาพ (Grand Theory) ไดแ้ก่ ทฤษฎีขนาดใหญ่ครอบคลุมชีวิตสงัคมทุกดา้น 

เป็นทฤษฎีท่ีมีระดบัแห่งภาวะสากล และความเป็นนามธรรมสูงมาก มีสงักปัและประพจน์หรือ

สากลภาพต่างๆมากมาย รวมทั้งทฤษฎีขนาดกลางปะปนอยูม่าก ทฤษฎีประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นการ

บรรยาย มีคาํอธิบายใหเ้หตุผลประกอบดว้ยหลกัฐาน ยนืยนัความเป็นจริงของทฤษฎี หากจะทาํเป็น

หลกัฐานสากลภาพ หรือประพจน์ จะตอ้งมาเรียงเสียใหม่ ทฤษฎีมหภาพอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป

ในหมู่นกัสงัคมวิทยามีดงัน้ี คือ 

 ก. ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม (Structural-functional Theory) 

 ข. ทฤษฎีขดัแยง้ (Conflict Theory) 

 ค. ทฤษฎีปริวรรต (Exchange Theory) 

 ง. ทฤษฎีการกระทาํระหว่างกนัโดยใชส้ญัลกัษณ์ (Symabolic interactionism) 

 จ. ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology or Ethnomethodology) 

 ทฤษฎีมหภาพเหล่าน้ีเป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ ดงันั้น จึงสามารถท่ีจะแบ่งแยกเป็น ทฤษฎี

ขนาดยอ่ม กล่าวถึง เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงของชีวิตสงัคม หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของชีวิตสงัคมได้

มากมาย 

ทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology) 

 ปรากฏการณ์นิยมทางปรัชญามีตน้ความคิดมาจากนกัปรัชญาช่ือ Edmund Husserl โดยมี

นกัปรัชญาอีกคนหน่ึง คือ Alfred Schultz เป็นผูถ่้ายทอดมาอีกต่อหน่ึง หากใครคุน้เคยกบัความคิด

ของ Max Waber และทฤษฎีการกระทาํระหว่างกนัดว้ยสญัลกัษณ์แลว้ จะเห็นว่าปรากฏการณ์นิยมมี

ความคลา้ยคลึงกบัแนวความคิดทั้งสอง 

 ตามแนวความคิดของพวกปรากฏการณ์นิยมนั้น มนุษยจ์ะเป็นผูส้ร้างบริบทหรือ

สภาวะการณ์ข้ึน โดยท่ีตนเป็นส่วนหน่ึงของสภาวะการณ์หรือระเบียบสงัคม เม่ือเป็นดงันั้น มนุษย์

จึงเป็นผูส้ร้างสงัคมข้ึน แลว้กาํหนดความหมายส่ิงต่างๆในสงัคมนั้นตามท่ีตนเห็นสมควร  (Social 

Order) ข้ึนไดอ้ยา่งไร นกัปรากฏการณ์นิยมเนน้การศึกษากระบวนการเหล่าน้ี ภายหลงัในสงัคมหรือ

จากความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกสงัคมท่ีเขาศึกษานั้น ส่วนใหญ่มกัจะอาศยัเทคนิคการใหส้มาชิกได้

หยดุดาํเนินชีวิตตามปกติชัว่คราว แลว้ใหคิ้ดว่าความจริงน้ีควรเป็นอยา่งไร เช่น กาํลงัรับประทาน
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อาหารอยู ่มีคนแปลกหนา้มาหยบิแกว้นํ้ าของท่านไปด่ืมหนา้ตาเฉย กรณีเช่นน้ีจะทาํใหผู้ท่ี้กาํลงั

รับประทานอาหารอยูฉุ่กคิดข้ึนมาว่าความเป็นจริงระเบียบการกินอาหารน้ีเป็นอยา่งไร ควรหรือ

ถกูตอ้งหรือไม่ ท่ีคนไม่รู้จกักนัจะมาหยบิแกว้นํ้ าด่ืมเฉยๆ ดงัน้ีก็จะทาํใหไ้ดค้วามจริงเก่ียวกบั

ระเบียบนั้นข้ึน 

กกกกกกกกสาระสาํคญัของปรากฏการณ์นิยม ท่ีเนน้เฉพาะการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนและกลุ่มสร้างหรือ

แสดงพฤติกรรมประจาํวนั โดยวิธีใหก้ารหยดุชะงกัการดาํเนินชีวิตสงัคมไปชัว่คราว เรียกว่า   

Ethnomethodology (มานุษยวิธี) 

 เพ่ือใหท้ราบเน้ือหาสาระของทฤษฎีน้ี พิจารณาหวัขอ้ต่อไปน้ีว่าปรากฏการณ์นิยม ได้

กล่าวไวอ้ยา่งไร คือ ธรรมชาติของมนุษย ์ธรรมชาติของสงัคม หนา้ท่ีของสงัคมวิทยา และระเบียบ

วิธีวิจยัท่ีสงัคมวิทยาควรใช ้

ธรรมชาติของมนุษย ์ 

 ต่อปัญหาท่ีว่า มนุษยมี์ลกัษณะสาํคญัอยา่งไร นกัปรากฏการณ์นิยมตอบว่า มนุษยเ์ป็นนกั

สร้างสรรคห์รือเป็นผูส้ร้าง คือ เป็นผูมี้ความคิดความอ่าน เป็นผูก้ระทาํการสร้างสรรคง์านต่างๆ

ข้ึนมา แลว้จึงใชส่ิ้งต่างๆเหล่าน้ีร่วมกนั ในหนงัสือ The Social Construction ผูเ้ขียน คือ Berger และ 

Luckmann ไดย้นืยนัว่า มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างความจริง (Reality) ข้ึนขณะท่ีเขาดาํเนินชีวิตประจาํวนัอยู่

นัน่เอง เช่น บางบา้นจะมีกฎไวว้่า ถา้มีถว้ยแกว้และหมอ้ไหใชแ้ลว้อยูด่ว้ยกนั จะตอ้งลา้งถว้ยแกว้

ก่อนแลว้จึงถึงเป็นหมอ้ไห ท่ีเกิดกฎนั้นข้ึนมา อาจจะเป็นเพราะว่าถา้ลา้งหมอ้ก่อนแลว้นํ้ าจะสกปรก 

ลา้งแกว้ไม่สะอาดก็เป็นได ้จากความจริงเช่นน้ีกฎเกณฑต่์างๆก็จะเกิดข้ึนจากเร่ืองเลก็ๆไปถึงเร่ือง

ใหญ่ รวมกนัเขา้เป็นความแทจ้ริงทางสงัคม คนรุ่นหลงัก็ทาํตามกฎของตนรุ่นก่อน โดยไม่ไดส้งสยั

ว่าทาํไมตอ้งเป็นเช่นน้ี 

ธรรมชาตขิองสังคม  

 สงัคมมนุษยเ์กิดข้ึนอยา่งไร และทาํไมจึงดาํรงอยูไ่ด ้ปัญหาน้ีนกัปรากฏการณ์นิยมตอบว่า 

มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างสงัคมข้ึน โดยการท่ีมนุษยมี์การกระทาํระหว่างกนัในชีวิตประจาํวนั สงัคมเกิดข้ึน

เม่ือมนุษยคิ์ดหรือจินตนาการว่า มีสงัคมใหค้าํจาํกดัความหรือความหมายต่างๆ แก่ส่ิงท่ีประกอบกนั

เป็นสงัคมมนุษย ์ทุกคนยอมรับและเขา้ใจความหมายเหล่าน้ีรวมกนัแลว้ใชค้วามหมายร่วมกนั 
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สงัคมก็เกิดข้ึนกล่าวอีกนยัคือ การกระทาํปกติประจาํวนัจะค่อยๆกลายเป็นความเคยชินแลว้

กลายเป็นสถาบนัในท่ีสุด เม่ือมาถึงคนชัว่อายตุ่อไป ดงันั้น ในแง่หน่ึง (ปรากฏการณ์นิยม ) สงัคม

มนุษยก์็คือกลุ่มสถาบนัท่ีมนุษยท่ี์มีการกระทาํระหว่างกนัใหค้วามหมายและสร้างสรรคข้ึ์น 

หน้าที่ของสังคมวทิยา  

กกกกกกกก ปัญหาว่าในแง่ของปรากฏการณ์นิยม สงัคมวิทยาคือวิชาท่ีศึกษาอะไร หรือมีเน้ือหา

เก่ียวกบัอะไร ในเร่ืองน้ีนกัปรากฏการณ์นิยมแจง้ว่า วตัถุประสงคข์องสงัคมวิทยา คือ การศึกษาดูว่า

มนุษยเ์ขาสร้างสงัคมอนัเป็นระเบียบและบาํรุงสงัคมนั้นไวไ้ดอ้ยา่งไร เป้าหมายของการวิจยั คือ การ

ตรวจสอบสถานการณ์การกระทาํระหว่างกนัของมนุษยเ์พ่ือท่ีจะทราบว่า มนุษยเ์ขาสร้างระเบียบ

สงัคมหรือระเบียบชีวิตของเขาอยา่งไร แนวการศึกษาเช่นน้ีเป็นแนวการศึกษาทาํนองเดียวกบัของ 

Max Waber คือ ตอ้งการทราบความหมายภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิดของผูก้ระทาํนั้นเองว่าเขารู้สึก

อยา่งไร จึงไดท้าํลงไป พดูไป เช่นนั้น 

ระเบียบวธิีวจิยั 

กกกกกกกก ตามความคิดของนกัปรากฏการณ์นิยม  สงัคมวิทยาควรใชว้ิธีการคน้ควา้ท่ี เรียกว่า 

มานุษยวิธี (Ethnomethodology) ซ่ึงเป็นวิธีใหม่ทางสงัคมวิทยา เทคนิคพ้ืนฐานท่ีใชใ้นวิธีน้ีคือ การ

ก่อใหเ้กิดการหยดุชะงกัข้ึนในการดาํเนินชีวิตปกติของกลุ่มหรือชุมชนท่ีศึกษา แลเ้ปรียบเทียบ

เร่ืองราวของชีวิตก่อนหนา้นั้นกบัหลงัเหตุการณ์ ส่ิงท่ีคาดหวงัจะไดจ้ากการกระทาํเช่นน้ีคือ 

เหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดการชะงกังนัในการดาํเนินชีวิตจะเป็นเหตุใหผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ ตอ้งหยดุแลว้

คิดพิจารณาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆของสงัคมท่ีควบคุมชีวิตอยู ่ผลของการศึกษาจะทาํใหไ้ดท้ราบ

ความเป็นจริงของชีวิตท่ีว่าท่ีแทจ้ริงเป็นอยา่งไร ทาํไมเขาจึงดาํเนินชีวิตไปเช่นนั้น  

กกกกกกกก ประการแรก  มานุษยว์ิธีใชก้ารศึกษาแนวการศึกษาโดยไม่มีส่วนร่วม  (Participant 

Observation) ท่ีนกัมานุษยว์ิทยาใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป ประการท่ีสอง วิธีการศึกษาแบบน้ีไม่ไดอ้าศยั

กรอบทฤษฎีอยา่งหน่ึงอยา่งใดนาํทางเหมือนกบัการศึกษาดว้ยวิธีอ่ืนของสงัคมวิทยาโดยทัว่ไป การ

วิจยัวิธีน้ีนกัวิจยัเขา้สู่สนามดว้ยมือเปล่า ไม่ตอ้งมีกรอบความคิดอะไรอยูใ่นหวั วิธีน้ีมีขอ้ดีจะได้

ศึกษาอยา่งกวา้งขวางไม่ถกูจาํกดัโดยทฤษฎี แต่มีขอ้เสียท่ีอาจทาํใหน้กัวิจยัหลงเขา้ไปตามหลกั หรือ
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หากไม่มีความชาํนาญเพียงพอ ขอ้ติดงักล่าวมาน้ีทาํใหว้ิธีการศึกษาแบบมานุษยว์ิธี รวมทั้งตวัทฤษฎี

ปรากฏการณ์นิยมน่าสนใจเล่ือมใสอยา่งนอ้ยก็มีอะไรต่างไปจากทฟษฎีอ่ืนเห็นไดช้ดั 

ฉันทามต ิ(Consensus) 

กกกกกกกกในอดีต ขบวนการการตดัสินใจโดยใชฉ้นัทามติ  (Consensus) ตอ้งอาศยัความเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม หากมีบุคคลท่ีมีอาํนาจภายในกลุ่มแสดงความคดัคา้นหรือไม่เห็น

ดว้ยกบัฉนัทามติของกลุ่ม กลุ่มจะตอ้งพิจารณาหาฉนัทามคติใหม่อีกคร้ัง แต่อยา่งไรก็ตามฉนัทามติ

ตามหลกัดงักล่าวมีการนาํไปใชเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากจุดเนน้ของการตดัสินใจโดยใช้

ฉนัทามติ คือ การพิจารณารับฟังแนวคิดและขอ้เสนอของทุกคนเพ่ือใหแ้นวคิดท่ีไดม้าจากการ

ยอมรับจากกลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม 

กกกกกกกกตามทศันะของออกสัท์  คอมท์ (August Comte 1790-1857) ระเบียบทางสงัคมจะมีขั้น

มาไดก้็โดยอาศยักฎธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐานของระเบียบทางสงัคม คือ  Consensus Universals 

อนัไดแ้ก่ ความเห็นร่วมกนัทางการเมือง ความเห็นร่วมกนัระหว่างเศรษฐกิจกบัศิลปะ ระหว่าง

สงัคมพลเมืองกบัสงัคมทหาร ระหว่างกฎศีลธรรมกบัความนึกคิดต่างๆ 

กกกกกกกกAvery, Auvien, Streibal and Weiss (1981) กล่าวคือ ฉนัทามติถกูนาํไปใชม้ากท่ีสุดใน

หมู่นกับวชทางศาสนา (Religios Society of Friends) ซ่ึงเรียกว่า เควเคอร์ (Quakers) นกับวชเหล่าน้ี

ประสบผลสาํเร็จในการพฒันาและนาํฉนัทามติไปใชม้ากกว่า 300 ปี และมีการกล่าวถึง

ประวติัศาสตร์ช่วงต่างๆว่า ฉนัทามติไดเ้คยถกูนาํมาใชโ้ดยกลุ่มประเทศแอฟริกา (Africa) สเปน 

(Spain) และรัสเซีย (Russia) รวมถึงชาวอเมริกาโดยกาํเนิด (Native American) ฉนัทามติไดรั้บความ

นิยมมากในการนาํมาใชเ้ปล่ียนแปลงกระบวนการกลุ่มทางสงัคม 

สถานการณ์กลุ่มที่เหมาะสมในการใช้ฉันทามต ิ

กกกกกกกก 1. เม่ือมีจุดประสงคเ์พ่ือตอ้งการความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกลุ่ม  (Unity of 

Purpose) โดยปกติแลว้ความคิดของสมาชิกในกลุ่มเม่ือจะตดัสินว่าส่ิงใดดีท่ีสุดยอ่มแตกต่างกนัแต่

จะตอ้งมีแนวคิดท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มใหก้ารยอมรับ 
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 2. เม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีอาํนาจเท่าเทียมกนั  (Equal access to Power for all 

member) ในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แมว้่าสมาชิกในกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นความอาวุโส และบุคลิกภาพ 

 3. เม่ือกลุ่มมีความเป็นอิสระจากโครงสร้างของชนชั้นภายนอก  (Autonomy of the group 

from external hierarchical strutures) เพราะ เป็นเร่ืองยากสาํหรับกลุ่มท่ีจะใชฉ้นัทามติภายในระบบ

ของตน เม่ือกลุ่มตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีใหญ่กว่า 

 4. เวลา  (Time) ของกลุ่ม กระบวนการท่ีจะพฒันาฉนัทามติของกลุ่มใหไ้ดผ้ลนั้นตอ้ง

อาศยัเวลาสาํหรับใชใ้นกิจกรรมและการตดัสินใจของกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองท่ีการตดัสินใจ

ค่อนขา้งยุง่ยากและไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเร่งด่วน ถา้สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถเสียสละเวลาไม่มี

ความอดทนก็ไม่สามารถหาฉนัทามติจากกลุ่มได ้

 5. เม่ือกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะร่วมในกระบวนการ (A willingness in the group to attend to 

process) การท่ีสมาชิกในกลุ่มจะทาํงานร่วมกนัเพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจไดน้ั้นเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัการเอาใจใส่ต่อกระบวนการ ความตั้งใจท่ีจะใหเ้วลากลุ่มในการท่ีจะอภิปรายเก่ียวกบัการ

กระบวนการหรือเพ่ือทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการ และการเอาใจใส่ต่องานและการ

ตดัสินใจนั้นๆ 

 6. เม่ือกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะสนใจต่อทศันคติ (A willingness in the group to attend to 

attiudes) การท่ีกลุ่มจะมีฉนัทามติท่ีดีได ้สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะร่วมมือกนัและรู้จกั

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  

 7. เม่ือกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะ (A willingness in the group to 

attend to learn and pratic skills) การประชุม การมีส่วนร่วม การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร 

ระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะกระตุน้และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ 

ประโยชน์ของการตดัสินใจโดยใช้ฉันทามต ิ

กกกกกกกก1. คุณภาพของการตดัสินใจ  (Quality of decision) เม่ือการตดัสินใจมาจากการยอมรับ

ของคนจาํนวนมาก จึงนาํมาซ่ึงความน่าเช่ือถือ ความตรง ความรบถว้น และมาตรฐานในการทาํงาน 
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 2. ความสร้างสรรค์  (Creativity) ขอ้เสนอท่ีหลากหลายท่ีมาจากจินตนาการและความ

ตอ้งการของทุกคน ท่ีร่วมกนัคิดพิจารณา นาํมาสู่แนวทางการตดัสินใจท่ีสร้างสรรค ์

 3. ขอ้ตกลงและความพึงพอใจ  (Commitment and satisfaction) การตดัสินใจท่ีไดจ้าก

ฉนัทามติเป็นการตดัสินใจท่ีไดจ้ากความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่ม 

 4. ส่งเสริมคุณค่าและทกัษะ  (Fostering of values and skill) ฉนัทามติตอ้งการผูค้นท่ีจะ

พิจารณาและแสดงความเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืนๆ  (Avery, Auvien, Streibal and 

Weiss ; 1981) 

 ความหมายฉนัทามติ คือ ความคิดเห็นท่ีรวมกนัจาํนวนหน่ึงของกลุ่มท่ีผสมผสานกนัหรือ

ของสาธารณะอยา่งหน่ึง ซ่ึงรวมเอาความคิดเห็นของมวลสมาชิกแลว้ผนึกเขา้ไวเ้ป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั ไม่จาํเป็นจะตอ้ง (โดยทัว่ไปก็จะไม่เป็นอยา่งนั้น ) เป็นความคิดเห็นท่ีลงรอบกนัเป็นเอก

ฉนัท ์แต่เป็นความคิดท่ีมวลสมาชิกถือเป็นฐานในการปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งนอ้ยก็ใน

คราวหน่ึง 

 

 

วจิยัที่เกีย่วข้อง 

กกกกกกกกการวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของบริษทัการบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) :  ศึกษาเฉพาะกรณีผูใ้ชบ้ริการชาวไทยบนเท่ียวบิน โดย ชูเกียรติ วงศเ์ทพเตียน (2541) มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยบนเท่ียวบิน การ

เปิดรับ ข่าวสารเก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย ความสมัพนัธ ์การ

เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของผูใ้ชบ้ริการชาว ไทยบน เท่ียวบินกบั

ภาพลกัษณ์ดา้นต่าง  ๆของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

และศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ บริษทัการบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) ระหว่างผูใ้ชบ้ริการชาวไทยเท่ียวบินระหว่างประเทศ และเท่ียวบินภายในประเทศว่า มี

ความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือนาํความรู้ท่ี ไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

แผนการประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณาเพ่ือ ปรับปรุง ภาพลกัษณ์ของพนกังานตอ้นรับฯ เพ่ือทราบ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์บางประการท่ีมีผลต่อ การมองภาพลกัษณ์ของพนกังานตอ้นรับฯ 

เพ่ือใหท้ราบถึงส่ือใดท่ีผูใ้ชบ้ริการเปิดรับ ข่าวสารเก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับฯมากท่ีสุด และส่ือใด

เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเผยแพร่ข่าวสาร เก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับฯ เพ่ือนาํมาปรับปรุงภาพลกัษณ์ และ

การบริการใหมี้คุณภาพมาก ยิง่ข้ึนและตอบสนองความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน การ

ดาํเนินการวิจยั ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ ทาํการวิจยั กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นผูใ้ชบ้ริการบนเท่ียวบิน ท่ีออกเดินทางจากท่าอากาศยาน ดอนเมืองทั้งเท่ียวบินใน

ประเทศและระหว่างประเทศ การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีแบบบงัเอิญและ แบบเจาะจง โดยสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการเท่ียวบินระหว่างประเทศ 200 คน และใน ประเทศ 200 คน รวม 400 คน 

ระยะเวลาในการทาํวิจยัคือ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม 2542 เคร่ืองมือท่ีใชท้าํการวิจยั

คือแบบสอบถาม สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มลูไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 

การวิเคราะห์ค่า t-test และการ วิเคราะห์ค่า ไค-สแควร์ โดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า 1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายมากกว่าหญิง อายรุะหว่าง 36-45 ปี ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานหรือลกูจา้งบริษทั รายไดข้องครัวเรือนอยูร่ะหว่าง 30,001- 50,000 บาท 

ใชบ้ริการของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) นาน  ๆคร้ัง 2. กลุ่มตวัอยา่งเคยเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบับริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 86.8 และเคยไดรั้บข่าวเก่ียวกบัพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 85 3. กลุ่มตวัอยา่งเคย

ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาก

ส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด หนงัสือพิมพ ์และนิตยสารหรือ วารสาร รองลงมาตามลาํดบั 4. กลุ่มตวัอยา่ง

คิดว่า ส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของพนกังาน ตอ้นรับบนเคร่ืองบินของบริษทั 

การบินไทย จาํกดั (มหาชน) คือ ส่ือโทรทศัน ์ส่ือหนงัสือพิมพ ์และส่ือนิตยสารหรือวารสาร

ตามลาํดบั 5. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยถึงเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัภาพลกัษณ์ดา้นการบริการ เห็นดว้ย ปาน

กลางถึงเห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ดา้นอาชีพ เห็นดว้ยปานกลางถึงเห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ของ ผู ้

ประกอบอาชีพของพนกังานตอ้นรับฯ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 1. การเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบัพนกังานตอ้นรับฯ ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์
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ดา้นการบริการของพนกังานตอ้นรับฯ แต่ไม่มีความ สมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ดา้นอาชีพ และ

ภาพลกัษณ์ผูป้ระกอบอาชีพ 2. ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีใชบ้ริการเท่ียวบินระหว่างประเทศและใน

ประเทศมีการ มองภาพลกัษณ์ของพนกังานตอ้นรับฯ ไม่แตกต่างกนัทั้งภาพลกัษณ์ดา้นบริการ 

ภาพลกัษณ์ดา้น อาชีพ และภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบอาชีพ 3. เพศของผูต้อบแบบสอบถามไม่มี

ความแตกต่างกนัในการมองภาพลกัษณ์ดา้นการบริการ และภาพลกัษณ์ดา้นผูป้ระกอบอาชีพ แต่มี

ความแตกต่างกนัในการมองภาพลกัษณ์ดา้นอาชีพ อายขุองผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความแตกต่าง

กนัในการมองภาพลกัษณ์ดา้นบริการ ภาพลกัษณ์ ดา้นอาชีพ ภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบอาชีพ 

การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนั ในการมองภาพลกัษณ์ดา้นบริการ ภาพลกัษณ์

ของผูป้ระกอบอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกนัในการมอง ภาพลกัษณ์ดา้นอาชีพของพนกังานตอ้นรับฯ 

อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความแตกต่างกนัใน การมองภาพลกัษณ์ดา้นบริการ ภาพลกัษณ์

ดา้นอาชีพ มีความแตกต่างกนัในการมองภาพลกัษณ์ ผูป้ระกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับฯ รายไดข้อง

ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความ แตกต่างกนัในการมองภาพลกัษณ์ดา้นบริการ มีความ

แตกต่างกนัในการมองภาพลกัษณ์ดา้นอาชีพ และภาพลกัษณ์ผูป้ระกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับฯ 

ผลการวิจยัสามารถนาํมาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนประชาสมัพนัธ ์และโฆษณาภาพลกัษณ์ ของ

พนกังานตอ้นรับฯ ของบริษทั การบินไทยจาํกดั (มหาชน) โดยเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ ส่ือ

หนงัสือพิมพ ์และส่ือนิตยสาร เพ่ือใหเ้ขา้ถึงเป้าหมายใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สูงสุด การ

ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของพนกังานตอ้นรับฯ ควรจะมีการสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ด่นชดั มากกว่าน้ี ควร

รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี และปรับปรุงภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี โดยมีการวางแผนฝึก อบรมพนกังานตอ้นรับฯ 

ใหมี้ความรู้ ประสิทธิภาพ และทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา เพราะพนกังาน ตอ้นรับฯคือ แนวหนา้หรือ

เป็นสินคา้หลกัในการแข่งขนักบัสายการบินอ่ืน  ๆ

กกกกกกกกการศึกษาการรับรู้ความหมายของคาํว่า "ความเกรงใจ" ของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินชาวไทย เพ่ือสาํรวจการรับรู้ค่านิยมเร่ืองความเกรงใจ ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ชาวต่างชาติต่อความหมายของคาํว่า "ความเกรงใจ" ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวไทย 

และบทบาทของค่านิยมความเกรงใจต่อการปฏิบติังาน และต่อความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดย สุระ ศิริมหาวรรณ (2546) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูจาก
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พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาว ไทย จาํนวน 225 คน และจากพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ชาวต่างชาติคือ ชาวจีน เกาหลีและญ่ีปุ่น รวมจาํนวน 120 คน ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความหมาย

ของคาํว่า "เกรงใจ" ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวไทย และของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินชาวต่างชาติ มีการรับรู้ความหมายท่ีไม่ตรงกนั กล่าวคือ ความหมายของ "ความเกรงใจ" 

ตามทศันะของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวไทยท่ีมีผูร้ะบุมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก

เน่ืองจากไม่ตอ้งการรบกวนผูอ่ื้น ถึงแมว้่าความคิดกบักระทาํนั้นจะไม่สอดคลอ้งกนัก็ตาม โดยตอ้ง

แสดงออกมามกัจะอยูใ่นรูปแบบของการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไม่แสดงความรู้สึกในดา้นลบของ

ตนเองออกมา สาํหรับ "ความเกรงใจ" ตามทศันะของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวต่างชาติคือ 

การยิม้เสมอและไม่บ่น รวมไปถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นดว้ย บทบาทของความเกรงใจ

จะส่งผลในทางท่ีดี สาํหรับการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบับุคคลภายนอก ทาํใหเ้กิดการถอ้ยทีถอ้ย

อาศยักนั ช่วยลดความขดัแยง้ในการทาํงาน ช่วยสร้างบรรยากาศในการทาํงานใหดี้ข้ึน ช่วยทาํให้

ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งานและกบัเพ่ือนร่วมงานดีข้ึน เป็นตน้ แต่ในทางกลบักนั ผลของการวิจยั

ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า ความเกรงใจไม่ไดส่้งผลในทางท่ีดีกบับุคคลซ่ึงแสดงความเกรงใจ ทาํใหรู้้สึกอึดอดั 

ลาํบากใจ เม่ือตอ้งกระทาํบางอยา่งท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ หรือการท่ีตอ้งทาํงานหนกัข้ึน

เน่ืองมาจากความเกรงใจ ไม่กลา้ขอความช่วยเหลือ ค่านิยมเร่ืองความเกรงใจ มีบทบาทต่อการ

ปฏิบติังาน และต่อความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินอยา่งมาก ดว้ยลกัษณะอาชีพ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมากต่อความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

โดยเฉพาะการตอ้งทาํงานเป็นทีมอยา่งใกลชิ้ดกนัภายในเน้ือท่ีการทาํงานท่ีจาํกดั  
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บทที่ 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

กกกกกกกกการวิจยัเร่ือง”ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง”

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานหลงัจากจบการศึกษาใน

มหาวิทยาลยั ในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหา

วิทยาลบัศิลปากร วิทยาเขตสารนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเขา้สมคัรสอบใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินอนัไดแ้ก่ สาขาการจดัการการท่องเท่ียว, สาขาการจดัการ

โรงแรมและท่ีพกั, สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีดาํเนินการวิจยั 

ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาวิจยัไดแ้ก่นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สาขาการจดัการการท่องเท่ียว, 

สาขาการจดัการโรงแรมและท่ีพกั, สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง(Sample Size) จาํนวนประชากรท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทน

ของจาํนวนประชากรจาํนวนเท่ากบั ตวัอยา่ง โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 

5% หรือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 คาํนวณไดจ้ากสูตนของ ทาโร ยามาเน(Taro Yamane) ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 312 คน 
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 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยกาํหนด

ประเด็นสาํคญัของขอ้คาํถาม เพ่ือใหส้ามารถนาํมาใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และขอ้สมมติฐานท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงานวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ ในส่วนท่ีเกี่ยวกบั เพศ อาย ุความสามารถทางภาษา การ

ติดตามขอ้มูลข่าวสาร  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทาํใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งต่อการเลือก

ทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลเก่ียวกบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งใหน้กัศึกษากลุ่มเป้าหมายเลือก

ทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปยงันกัศึกษากลุ่มท่ีสนใจ และติดตามเก็บ

กลบันาํมาประมวลผล 

ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  

 ในการวิจยัน้ี เป็นการเก็บรวบรวมจากผูท่ี้มีความสนใจเขา้สมคัรงานโดยตรงซ่ึงจะเป็น

การเก็บขอ้มลูภาคสนาม โดยขอ้มลูปฐมภูมิท่ีจดัเก็บนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามดว้ยการวิจยัแบบสาํรวจตวัอยา่ง (Simple 

Survey Research) สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  
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การวเิคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนน 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดรั้บกลบัมาโดยวิเคราะห์จากค่า

ความพอใจท่ีนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายมีทศันะคติต่อการเป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินอยา่งไร 

รวมไปถึงนกัศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะประกอบอาชีพจริงมากนอ้ยเพียงใด โดยมีมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5.00 หมายถึง สาํคญัมากท่ีสุด หรือพึงพอใจในเกณฑสู์งมาก  

 4.00 หมายถึง สาํคญัมาก หรือพึงพอใจในเกณฑม์าก 

 3.00 หมายถึง สาํคญั หรือพึงพอใจในเกณฑป์านกลาง 

 2.00 หมายถึง สาํคญันอ้ย หรือพึงพอใจในเกณฑต์ํ่า 

 1.00 หมายถึง สาํคญันอ้ยมาก หรือพึงพอใจในเกณฑต์ํ่ามาก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าใหค้ะแนนตามระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

 ถา้ตอบ 1 ใหค้ะแนน 1 คะแนน  

 ถา้ตอบ 2 ใหค้ะแนน 2 คะแนน  

 ถา้ตอบ 3 ใหค้ะแนน 3 คะแนน  

 ถา้ตอบ 4 ใหค้ะแนน 4 คะแนน  

 ถา้ตอบ 5 ใหค้ะแนน 5 คะแนน  

จากนั้นนาํมาคาํนวณคะแนนเฉล่ียโดยกาํหนดช่วงคะแนนไดช่้วงละ0.8โดยคาํนวณจาก 

 
(ค่าคะแนนสูงสุด−ค่าคะแนนตํ่าสุด)

จาํนวนตวัเลือก
 = ค่าเฉล่ีย 

แลว้นาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยเทียบเกณฑด์งัน้ี 

 1.00  - 1.80 หมายถึง สาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 1.81  - 2.60 หมายถึง สาํคญันอ้ย 

 2.61  - 3.40 หมายถึง สาํคญัปานกลาง 

 3.41  - 4.20 หมายถึง สาํคญัมาก 

 4.21             - 5.00 หมายถึง สาํคญัมากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ(Percentage) สาํหรับอธิบายลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา 

และอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสมคัรงานพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Error) ใชปั้จจยัดา้นรายไดท่ี้คาดว่าจะ

ไดรั้บ, ความคาดหวงัในอาชีพ, ปัจจยัทางดา้นสวสัดิการ และปัจจยัอ่ืนๆ ของการเป็นพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

3. การทดสอบสมมติฐานโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติดงัน้ี 

กกกกกกกกเคร่ืองมือทางสถิติ Linear Regression เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยขอ้มลูผลการวิจยั

ขั้นตน้จะถกูนาํไปประมวลผลตามโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือนาํไปทดสอบสมมติฐานใน

งานวิจยั  

การสรุปผลการวจิยั 

 หลงัจากท่ีไดว้ิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจึงเรียบเรียง สรุปผลการวิจยั 

อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของงานวิจยั เร่ือง ปัจจยัใจท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกส่วนท่ี 2 ทศันะคติต่ออาชีพของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการท่ีมีแนวโนม้จะเลือก

ทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 ส่วนท่ี  3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกผูต้อบแบบสอบถาม คือ นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงานใน

ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน อนัไดแ้ก่ สาขาการจดัการการท่องเท่ียว สาขาการจดัการ

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั และสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ โดยมีจาํนวนนกัศึกษาในการ

วิจยัทั้งส้ิน 312 คน สอบถามขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ สาขา ชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบนั (เกรด

เฉล่ีย) เพศ อาย ุโรคประจาํตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แหล่งของรายได ้วตัถุประสงคข์องการใชจ่้าย 

รูปแบบการใชชี้วิต ความสามารถทางภาษาองักฤษ ความสามารถทางภาษาท่ี 3 การติดตามข่าวสาร

ขององคก์รการบิน และประเภทของส่ือท่ีใชติ้ดตามข่าวสาร โดยขอ้มลูส่วนน้ี แสดงเป็นจาํนวนร้อย

ละของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

73 
 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสาขาวิชา 

สาขา จํานวน ร้อยละ 

การจดัการการท่องเท่ียว 

การจดัการธุรกิจโรงแรมและท่ี

พกั 

การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 

117 

100 

 

 95 

 

37.5 

32.1 

 

30.4 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นสาขาการจดัการการท่องเท่ียว

โดยมีจาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือสาขาการจดัการธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัมี

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ

มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 

ตารางที่ 2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชั้นปี 

ช้ันปี จาํนวน ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

84 

89 

75 

64 

26.9 

28.5 

24.0 

20.5 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.5 รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.0 และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



 
 

 
 

 

ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

เกรด จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 2.50 

2.50 – 3.00 

สูงกว่า 3.00 

  36 

120 

156 

11.5 

38.5 

50.0 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีเกรดเฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 2.50-3.00 จาํนวน 

120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ ระดบัสูงกว่า 3.00 จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ 

ระดบัตํ่ากว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ตารางที่ 4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

  97 

215 

31.1 

68.9 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.9 รองลงมาคือเป็นชาย จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 

ตารางที่ 5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 19 ปี 

19 ปี 

20 ปี 

21 ปี 

22 ปี 

มากกว่า 22 ปี 

70 

86 

65 

76 

15 

  0 

22.4 

27.6 

20.8 

24.4 

  4.8 

  0.0 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ19 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.6 รองลงมาคือ อาย ุ21 ปี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 อายตุ ํ่ากว่า 19 ปี จาํนวน 70 คน คิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

เป็นร้อยละ 22.4 อาย ุ20 ปี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อาย ุ22 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.8 และอายมุากกว่า 22 ปี จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  

 

ตารางที่ 6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามโรคประจาํตวั 

โรค จํานวน ร้อยละ 

มี 

ไม่มี 

255 

  57 

81.7 

18.3 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อย

ละ 81.7 รองลงมาคือ ไม่มีโรคประจาํตวั จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 

ตารางที่ 7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 3,000 บาท 

3,000 – 5,000 บาท 

5,001 – 7,000 บาท 

สูงกว่า 7,000 บาท 

  31 

168 

  76 

  37 

 

  9.9 

53.8 

24.4 

11.9 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 3,000 – 5,000 บาท 

จาํนวน168 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 คน รองลงมาคือ ช่วง 5,001 – 7,000 บาท จาํนวน 76 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.4 สูงกว่า 7,000 บาท จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ ตํ่ากว่า 3,000 บาท จาํนวน 

31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9  

ตารางที่ 8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแหล่งของรายได ้

แหล่งรายได้ จํานวน ร้อยละ 

บิดา มารดา 

ผูอุ้ปการะ 

ทาํงานพิเศษ 

อื่นๆ 

261 

  38 

   9 

   4 

83.7 

12.2 

  2.9 

  1.3 

รวม 312 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบว่าแหล่งท่ีมาของรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มาจาก บิดา มารดา 

จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมาคือ ผูอุ้ปการะ จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 

ทาํงานพิเศษ จาํนน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และ อ่ืนๆ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

 

ตารางที่ 9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชจ่้าย 

วัตถุประสงค์ จํานวน (n=312) ร้อยละ 

อาหาร 

เคร่ืองสาํอาง 

ยารักษาโรค/ผลิตภณัฑเ์สริม

สุขภาพ 

ค่าเดินทาง 

เส้ือผา้ 

การศึกษาและอุปกรณ์การเรียน 

อื่นๆ 

297 

  75 

  80 

 

285 

234 

282 

   0 

95.2 

24.0 

25.6 

 

91.3 

75.0 

90.4 

  0.0 

*กรณีเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

กกกกกกกกจากตะรางท่ี 9 พบว่าวตัถุประสงคข์องการใชจ่้ายของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกตอบ

ค่าอาหาร จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 รองลงมาเลือกตอบค่าเดินทาง จาํนวน 285 คน คิด

เป็นร้อยละ 91.3 ค่าการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน จาํนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 ค่าเส้ือผา้ 

จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ค่ายารักษาโรค/ผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพ จาํนวน 80 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.6 ค่าเคร่ืองสาํอาง จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และค่าอ่ืนๆ จาํนวน 0 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0  

ตารางที่ 10 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรูปแบบการใชชี้วิต 

รูปแบบการใช้ชีวิต จํานวน ร้อยละ 

เรียบง่าย 

นกักิจกรรม/ชอบทาํงาน 

เป็นคนเกบ็ตวั 

แบบพอเพียง 

ช่ืนชอบการจบัจ่าย 

ชีวิตคนเมืองหลวง 

117 

  19 

  17 

  43 

  52 

  23 

37.5 

  6.1 

  5.4 

13.8 

16.7 

  7.4 

   ส
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ชอบเขา้สังคม 

อื่นๆ 

  38 

   3 

12.2 

  1.0 

รวม 312 100.00 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบว่ารูปแบบการใชชี้วิตของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีใชชี้วิต

ท่ีเรียบง่าย จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ช่ืนชอบการจบัจ่าย จาํนวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.7 แบบพอเพียง จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ชอบเขา้สงัคม จาํนวน 38 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.2 ชีวิตคนเมืองหลวง 23 คน คิดเป็นรอยละ 7.4 นกักิจกรรม/ชอบทาํงาน จาํนวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เป็นคนเก็บตวั จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ อ่ืนๆ จาํนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.0 

ตารางที่ 11 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ระดับความสามารถ จาํนวน ร้อยละ 

อ่อนท่ีสุด 

อ่อน 

พอใช ้

ดี 

ดีมาก 

  10 

  46 

192 

  51 

  13 

  3.2 

14.7 

61.5 

16.3 

  4.2 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตาราท่ี 11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษใน

ระดบั พอใช ้จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ระดบัดี จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.3 ระดบัอ่อน จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ระดบัดีมาก จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.2 และ ระดบัอ่อนท่ีสุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ตารางที่ 12 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัความช่ืนชอบภาษาองักฤษ 

ระดับความช่ืนชอบ  จํานวน ร้อยละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

นอ้ยท่ีสุด 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

มากท่ีสุด 

  7 

  16 

120 

115 

  54 

  2.2 

  5.1 

38.5 

36.9 

17.3 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั

ปานกลาง จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ระดบัมาก จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.9 ระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ระดบันอ้ย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.1 และระดบันอ้ยท่ีสุดจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 

ตารางที่ 13 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม 

ความต้องการเรียน  จํานวน ร้อยละ 

ตอ้งการ 

ไม่ตอ้งการ 

290 

  22 

92.9 

  7.1 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติม จาํนวน 

290 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 รองลงมาคือ ไม่ตอ้งการ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 

ตารางที ่14 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความสามารถทางภาษาท่ี 3 

ความสามารถทางภาษาที่ 3 จํานวน ร้อยละ 

มี 

ไม่มี 

163 

149 

52.2 

47.8 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาท่ี 3 จาํนวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และรองลงมาคือ ไม่มีความสามารถทางภาษาท่ี 3 จาํนวน 149 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.8 

ตารางที่ 15 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความตอ้งการเรียนภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมจาก

ภาษาองักฤษ 

ความต้องการเรียนภาษาที่ 3 จํานวน ร้อยละ 

ตอ้งการ 260 83.3 

   ส
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ไม่ตอ้งการ   52 16.7 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะเรียนภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติม

จากภาษาองักฤษ จาํนวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 83.3 และรองลงมาคือไม่มีความตอ้งการเรียนภาษา

ท่ี 3 เพ่ิมเติมจากภาษาองักฤษ จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 

 

ตารางที่ 16 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีในการติดตามข่าวสารพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ความถ่ีในการติดตาม จํานวน ร้อยละ 

ไม่ไดติ้ดตาม 

ติดตามบาง 

ติดตามเสมอ 

137 

144 

  31 

43.9 

46.2 

  9.9 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารของพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินบาง จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา คือ ไม่ติดตาม จาํนวน 137 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.9 และ ติดตามเสมอ จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9  

ตารางที ่17 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประเภทของส่ือท่ีใชติ้ดตามข่าวสารของ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ส่ือ จํานวน ร้อยละ 

โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็ต 

คณะ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

วิทย ุ

เพื่อน/คนรู้จกั 

อื่นๆ 

  53 

162 

  45 

   7 

  42 

   3 

17.0 

51.9 

14.4 

  2.2 

13.5 

  1.0 

รวม 312 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งสวนใหญ่ไดรั้บข่าวสารจากส่ือประเภทอินเตอร์เน็ต 

จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ51.9 รองลงมาคือ โทรทศัน์ จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 คณะ/

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 เพ่ือน/คนรู้จกั จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.5 วิทย ุ7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ อ่ืนๆ 3 คน คิดเป็น 1.0  

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ทัศนะคตต่ิออาชีพของนักศึกษา คณะวทิยาการจดัการที่มแีนวโน้มจะเลอืกทํางานใน

ตาํแหน่งพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

ตารางที่ 18 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัดา้นความมัน่ใจใน

ตวัเองในการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ปัจจัยด้านความมั่นใจ ระดับความสําคญั ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ความมัน่ใจในบุคลิกภาษาท่ีสามารถ

เป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินได ้

26 139 116 26  5 3.49 0.82 ปานกลาง 

2. ความมัน่ใจในการส่ือสาร

ภาษาองักฤษได ้

27  98 143 40  4 3.33 0.85 ปานกลาง 

3.ความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาท่ี 3 

เพ่ือใชส่ื้อสารในการทาํงาน 

28  92 104 62 26 3.10 1.08 ปานกลาง 

4. ความมัน่ใจในการแกปั้ญหาและ

สถานการณ์เฉพาะหนา้ในการ

ประกอบอาชีพ 

37 132 121 21  1 3.58 0.79 มาก 

5. ความมัน่ใจท่ีจะทาํงานเป็นทีมกบั

เพ่ือนร่วมงานได ้

73 167 58 11  3 3.94 0.80 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.48 0.86 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 พบว่าปัจจยัดา้นความมัน่ใจในตวัเองเฉล่ียโดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

กกกกกกกกปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากในเร่ืองความมัน่ใจท่ีจะทาํงานเป็นทีมกบัเพ่ือน

ร่วมงานไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ความมัน่ใจในการแกปั้ญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ในการ

ประกอบอาชีพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ความมัน่ใจในบุคลิกภาพาท่ีสามารถเป็นพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 

และความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาท่ี 3 เพ่ือใชส่ื้อสารในการทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 

 

 

ตารางที่ 19 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัดา้นทศันะคติท่ีมีต่อ

อาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ปัจจัยด้านทศันะคต ิ ระดับความสําคญั ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 

1. คิดว่าอาชีพพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินเป็นอาชีพท่ีมีเกยีรติ 

82 154 63 9 4 3.94 0.83 มาก 

2. คิดว่าผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดี 

131 135 41 3 2 4.25 0.76 มาก 

3. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับตอ้งเผชิญกบัภยัแฝงท่ีมากบัอาชีพ 

(เช่น การถูกลวนลาม การกอ่การร้าย และ

อุบติัเหตุ เป็นตน้) 

106 131 65 7 3 4.05 0.85 มาก 

4. มีความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการแก่

ผูโ้ดยสาร 

 79 166 55 9 3 3.99 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.05 0.80 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 พบว่าปัจจยัดา้นทศันะคติต่ออาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเฉล่ีย

โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 

กกกกกกกกปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากในเร่ืองท่ีคิดว่าผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 การคิดว่าการประกอบอาชีพ

พนกังานตอ้นรับตอ้งเผชิญกบัภยัแฝงท่ีมากบัอาชีพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 มีความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

แก่ผูโ้ดยสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และคิดว่าอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ

ได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 20 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีทาํให้

ตอ้งการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ระดับความสําคญั ค่าเฉลีย่ S.D. แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะสามารถสร้าง

รายไดใ้หแ้กท่่านไดม้าก 

 89 158   60  2 3 4.05 0.76 มาก 

2. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะมีโอกาสได้

ท่องเท่ียวมากกว่าอาชีพอ่ืน  ๆ

 91 143   69  6 3 4.00 0.82 มาก 

3.คิดว่าการทาํงานเป็นพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินจะไดอ้ยู่ในกลุ่มคนท่ีมี

ความสามารถและมีหนา้ตาในสังคม 

 54 135 102 18 3 3.70 0.85 มาก 

4. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับจะไดเ้รียนรู้สังคมและวฒันธรรม

ท่ีมีความแตกต่างระหว่างประเทศ 

103 143   54  7 5 4.06 0.85 มาก 

5. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความมัน่คง 

42 105 127 26 12 3.44 0.95 ปาน

กลาง 

ค่าเฉลีย่ 3.85 0.84 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 พบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจเฉล่ียโดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

กกกกกกกกปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากในเร่ืองท่ีคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับจะไดเ้รียนรู้สงัคมและวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างระหว่างประเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 คิด

ว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ท่านไดม้าก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะมีโอกาสไดท่้องเท่ียว

มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 คิดว่าการทาํงานเป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะไดอ้ยู่

ในกลุ่มคนท่ีมีความสามารถและมีหนา้ตาในสงัคม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และคิดว่าการประกอบ

อาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความมัน่คงทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 

 

ตารางที่ 21 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัดา้นส่ิงท่ีคาดหวงั

จากการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

ปัจจัยด้านความคาดหวงั ระดบัความสําคญั ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะทาํให้ท่านพฒันา

บุคลิกภาพให้ดูดีอยูต่ลอดเวลา 

73 186 46 5 2 4.03 0.95 มาก 

2. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะไดรั้บสวสัดิการ

ต่างๆ จากสายการบินที่เขา้ทาํงาน 

74 159 72 5 2 3.95 0.76 มาก 

3. คิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะมีโอกาสไดบ้ริโภค

สินคา้ราคาสูงและมีช่ือเสียงจาก

ต่างประเทศ 

52 153 88 13 6 3.74 0.85 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.90 0.85 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 พบว่าปัจจยัดา้นความคาดหวงัโดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 

กกกกกกกกปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากในเร่ืองท่ีคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะทาํใหท่้านพฒันาบุคลิกภาพใหดู้ดีอยูต่ลอดเวลา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 คิดว่า

การประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากสายการบินท่ีเขา้

ทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะมีโอกาส

ไดบ้ริโภคสินคา้ราคาสูงและมีช่ือเสียงจากต่างประเทศค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

ส่วนที ่3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกทํางานในตาํแหน่งพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

ตารางที่ 22 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกทาํงาน

ในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 5 อนัดบัแรก 

ปัจจยั จาํนวน (n=312) ร้อยละ 

1 รายได ้

2 โอกาสท่องเท่ียวทั้งในและ

ต่างประเทศ 

3 สวสัดิการ 

4 การไดพ้ฒันาความสามารถ

ทางภาษา 

5 การไดพ้บปะเพ่ือนใหม่จาก

ต่างประเทศ 

145 

 78 

 

 61 

 70 

 

 63 

46.5 

25.0 

 

19.6 

22.4 

 

20.2 

*กรณีเลือกตอบปัจจยั 5 อนัดบัแรก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกปัจจยัรายไดม้าเป็นอนัดบั 1 จาํนวน 145 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.5 ตามมาดว้ย ปัจจยัเร่ืองโอกาสท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ จาํนวน 78 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.0 ปัจจยัเร่ืองสวสัดิการ จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ19.6 ปัจจยัเร่ืองการไดพ้ฒันา

ความสามารถทางภาษา จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และปัจจยัเร่ืองการไดพ้บปะเพ่ือนใหม่

จากต่างประเทศ จาํนวน 63 คิดเป็นร้อยละ 20.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใน

สาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

กกกกกกกก2. เพ่ือศึกษาการพฒันาตนเองทั้งทางดา้นภาษาและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะเขา้สมคัรงาน

ในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

กกกกกกกก3. เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูส้นใจประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

กกกกกกกกการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ในสาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ขอ้มลูเก่ียวกบัทศันะคติท่ีมีต่ออาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้ลือก

ทาํอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และขอ้เสนอแนะ 

กกกกกกกกในการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 10 ดา้น คือ สาขาวิชาท่ีเรียน ชั้นปี 

เพศ อาย ุเกรดเฉล่ียสะสม โรคประจาํตวั รายได ้แหล่งรายได ้วตัถุประสงคก์ารใชจ่้าย รูปแบบการ

ใชชี้วิต  กบั ปัจจยัทางดา้นความรู้ทางภาษา 5 ดา้น คือ ระดบัความรู้ทางภาษาองักฤษ ระดบั

ความชอบภาษาองักฤษ ความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติม ความสามารถทางภาษาท่ี 3 ความ

ตอ้งการเรียนภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมจากภาษาองักฤษ และปัจจยัดา้นความกระตือรือร้นในการติดตาม

ข่าวสาร 2 ดา้น คือ การติดตามข่าวสารขององคก์รการบิน และส่ือหรือช่องทางการติดตามข่าวสาร

ขององคก์รการบิน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ต่อจากนั้นนาํผลลพัธท่ี์
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ไดม้าแจกแจงลงในตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequencies) แสดงในรูปร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สรุปผลการวจิยั 

กกกกกกกกการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาวิชา

ท่ีมีแนวโนม้จะเขา้ทาํงาน วิเคราะห์ผลโดยสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งศึกษาอยูใ่นสาขาการจดัการ

การท่องเท่ียวมากกว่าสาขาอ่ืนคือ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นชั้น

ปีท่ี 2 คือ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5กลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนสะสมส่วนใหญ่ในช่วงมากว่า  3.00

คือ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง

มี 215 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ 19 ปี มากกว่าอายอ่ืุนๆคือ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั คือ 255 คน คิดเป็นร้อยละ  81.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มีรายไดใ้นช่วง 3,000-5,000 บาท จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

แหล่งรายไดจ้ากบิดา มารดา จาํนวน 261 คน คิดเป็นรอยละ 83.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายคือค่าอาหาร จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มีรูปแบบการใชชี้วิตแบบเรียบง่าย จาํนวน  117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  

กกกกกกกก2. ปัจจยัทางดา้นความสามารถทางภาษา คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสามารถทาง

ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ

ช่ืนชอบภาษาองักฤษในระดบัปานกลาง คือ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติม คือ 290 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ความสามารถทางภาษาท่ี 3 จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ

ตอ้งการเรียนภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมจากภาษาองักฤษ จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3  

กกกกกกกก 3. ปัจจยัดา้นความกระตือรือร้นในการติดตามข่าวสาร  คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ติดตามข่าวสารของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินอยูใ่นระดบัปานกลางกล่าวคือติดตามบา้ง จาํนวน 

144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชส่ื้อประเภทอินเตอร์เน็ตในการติดตามข่าวสาร

ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 
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องคป์ระกอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของ

นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาท่ีมี

แนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน 

อภิปรายผลวจิยั 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน มีปัจจยัทั้งหมด 17 ปัจจยั แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจตนเอง ดา้น

ทศันะคติต่ออาชีพ และดา้นแรงจูงใจ ดา้นส่ิงท่ีคาดหวงัจากการประกอบอาชีพ โดยสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกองคป์ระกอบท่ี  1 “ดา้นความมัน่ใจในตนเอง” พบว่านกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความ

มัน่ใจในบุคลิกภาพของตนเองรวมไปถึงการใชภ้าษาในการส่ือสารกบัผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งมาก

รวมไปถึงความมัน่ใจท่ีจะใชค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มีความมัน่ใจสูง และ

มัน่ใจว่าตนเองสามารถเขา้กบัผูร่้วมงานคนอ่ืนและทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกองคป์ระกอบท่ี 2 “ดา้นทศันะคติต่ออาชีพ” พบว่า นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดว่า

อาชีพพนกังานตอ้นรับเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีโดดเด่นและเม่ือถึงเวลาประกอบ

อาชีพจริงแลว้นั้นก็มีความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงก็ตอ้งยอมรับว่าอาชีพพนกังาน

ตอ้นรับนั้นมีภยัแฝงมาดว้ยเช่น การถกูลวนลาม และการก่อการร้าย เป็นตน้ 

กกกกกกกกองคป์ระกอบท่ี 3 “ดา้นแรงจูงใจ” พบว่านกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดว่าการ

ประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองไดม้ากรวมไปถึง

โอกาสการไดท่้องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ การไดอ้ยูใ่นกลุ่มคนท่ีค่อนขา้งมีหนา้ตาในสงัคม 

การไดศึ้กษาวฒันธรรมต่างประเทศรวมไปถึงความมัน่คงของการท่ีทาํอีกดว้ย 

กกกกกกกกองคป์ระกอบท่ี 4 “ดา้นส่ิงท่ีคาดหวงัจากการทาํงาน” พบว่า นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งคิดว่า

การเป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะทาํใหส้ามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนเองไดต้ลอดเวลา

เช่น การไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองประดบั การศลัยกรรม ฯลฯ อีกทั้งยงัคาดหวงัถึง

สวสัดิการท่ีจะไดรั้บจากการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีอภิสิทธิมากมาย

เก่ียวกบัการใชบ้ริการของสายการบินรวมไปถึงมีโอกาสท่ีจะไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและราคา

สูงจากต่างประเทศอีกดว้ย 
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ปัญหาที่พบในการวจิยั 

กกกกกกกก1. ผูต้อบแบบสอบถามหลายคนมกัไม่ตอบตามความเป็นจริง เพราะเพ่ืออยากจะใหท้าํ

เสร็จเร็วๆจึงทาํแบบไม่ไดอ่้านคาํถามซ่ึงอาจทาํใหผ้ลท่ีไดค้าดเคล่ือนได ้

กกกกกกกก2. ผูต้อบแบบสอบถามทาํไม่ครบตามคาํถามท่ีตั้งไวท้าํใหข้าดขอ้มลูบางส่วนจึงตอ้งหา

ผูต้อบแบบสอบถามผูอ่ื้นมาทาํแบบสอบถามนั้นแทน 

กกกกกกกก3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูค่อนขา้งยากเพราะต่างสาขาวิชาต่างชั้นปีก็จะเรียนกนัคนละท่ี

ดงันั้นจึงตอ้งหาผูอ้นุเคราะห์แต่ละสาขาและชั้นปีเพ่ือช่วยแจกแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยั 

กกกกกกกก1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ในสาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน ดงันั้นถา้หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งจะทาํใหเ้กิดความหลากหลายของขอ้มลู 

กกกกกกกก2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาในกลุ่มนกัศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้

ทาํงานเท่านั้นอนัไดแ้ก่ สาขาการจดัการการท่องเท่ียว สาขาการจดัการธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั และ

สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ดงันั้นหากลองศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาท่ีไม่มีแนวโนม้ท่ีจะ

เขา้ทาํงานเช่น สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ก็จะไดท้ศันะคติต่ออาชีพท่ีแตกต่างออกไป 
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แบบสอบถามงานวจิยั 
เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานต่อในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ในสาขาวิชาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงาน 
 
 
 

คาํชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลทาํใหน้กัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ทาํงานในตาํแหน่ง

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน อนัไดแ้ก่ สาขาการจดัการการท่องเท่ียว , สาขาการจดัการโรงแรมและท่ี

พกั, สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัแรงจูงใจและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเลือกงานน้ี 

 
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หนา้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

ระดบัความรู้ภาษาองักฤษ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Checklists) และ/หรือเติมคาํลงในช่องว่างท่ีกาํหนด 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการวิจัยปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องรวมไปถึงเร่ือง

แรงจูงใจ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 ขอ้คาํถามใหพิ้จารณาประเด็นเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสมคัรงานพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน 
ส่วนที่  4 ขอ้เสนอแนะเพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

  

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามนี้ 

และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเกบ็เป็นความลบั 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ส่วนที่ 1  ขอ้มลูพ้ืนฐาน เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างท่ีกาํหนด 
 
1. สถานภาพ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขา  

   การจดัการการท่องเท่ียว 
     การจดัการโรงแรมและท่ีพกั 
     การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 
2. ชั้นปี     

 1                                 2    

 3                                 4      อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ….. 

3. เกรดเฉล่ียสะสม 

  ต ํ่ากว่า 2.50 

  2.50 – 3.00 

  สูงกว่า 3.00 

4. เพศ   

  ชาย   หญิง 

5. อาย ุ(โปรดระบุ)  …….. ปี 

6. ท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม่ 

            ไม่มี          มี (โปรดระบุ) …………………. 

7. รายไดต่้อเดือน 

            นอ้ยกว่า 3000 บาท             3,000 – 5,000 บาท 

                   5,001 – 7,000 บาท            มากกว่า 7,000 บาทข้ึนไป 

8. แหล่งรายไดข้องท่านมาจากท่ีใด(สามารถตอบไดม้ากกว่า1ขอ้) 

        บิดา มารดา                ผูอุ้ปการะ  
        ทาํงานพิเศษ   
       อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ……………………….. 

 

9. รายไดส่้วนใหญ่ท่านนาํไปใชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

    อาหาร                    เส้ือผา้            
    เคร่ืองสาํอาง        เพ่ือการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน 
    ซ้ือยารักษาโรคและผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพ     
    ค่าเดินทาง          อ่ืนๆ(โปรดระบุ) …………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 10. ท่านคิดว่าท่านมีรูปแบบการใชชี้วิตของท่านแบบใด 

 เรียบง่าย                             แบบพอเพียง               ชีวิตคนเมืองหลวง  

 นกักิจกรรม / ชอบทาํงาน  ช่ืนชอบการจบัจ่าย      ชอบเขา้สงัคม  

 เป็นคนเก็บตวั                    อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ……………….. 

11. ท่านคิดว่า ระดบัภาษาองักฤษของท่านจดัอยูใ่นระดบั 

  อ่อนท่ีสุด   อ่อน   พอใช ้  ดี   ดีมาก 

12. ท่านคิดว่า ท่านชอบภาษาองักฤษในระดบั 

  นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

13. ท่านคิดว่า ท่านตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 ตอ้งเรียน  ไม่ตอ้งเรียนแลว้ 

14. ท่านมีความสามารถในภาษาท่ี 3 หรือไม่ (ถา้มีโปรดระบุ) 

  ไม่มี   มี ไดแ้ก่ ………………………………… 

15. ท่านคิดว่าท่านตอ้งการเรียนภาษาเพ่ิมเติมจากภาษาองักฤษอีกหรือไม่ 

  ตอ้งการ (โปรดทาํขอ้ 15.) ไม่ตอ้งการ (โปรดทาํต่อขอ้ 16.) 

16. ท่านคิดว่าท่านมีความตอ้งการเรียนภาษาท่ี 3 หรือภาษาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากภาษาท่ีท่านมีความสามารถ

อยูแ่ลว้ภาษาใดเพราะเหตุใด (โปรดระบุ) 

ภาษา …………………… เพราะ ……………………………………………… 

17. ท่านไดติ้ดตามข่าวสารการรับสมคัรงานพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินบา้งหรือไม่ 

  ไม่ไดติ้ดตาม  ติดตามบา้ง    ติดตามเสมอ 

18. ส่ือประเภทใดท่ีท่านใชติ้ดตามข่าวสารเก่ียวกบัอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน(ตอบไดม้ากกว่า1

ขอ้) 

  โทรทศัน์              วิทย ุ

  อินเตอร์เน็ต              เพ่ือนหรือคนรู้จกั 

  คณะหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่ออาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่  4 = เห็นดว้ย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นดว้ย   1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ก. ความม่ันใจ 

1. ท่านมีความมัน่ใจในบุคลิกภาพท่ีสามารถเป็นพนกังานตอ้นรับ

บทเคร่ืองบินได ้

     

2. ท่านมีความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษได ้      

3. ท่านมีความมัน่ใจในภาษาท่ีสามเพื่อใชส่ื้อสารในการทาํงาน      

4. ท่านมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ใน

การประกอบอาชีพ 

     

5. ท่านมีความมัน่ใจท่ีจะทาํงานเป็นทีมกบัเพื่อนร่วมงานได ้      

ข. ทัศนะคติต่ออาชีพ 

6. ท่านคิดว่าอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นอาชีพท่ีมี

เกียรติ 

     

7. ท่านคิดว่าผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นผู ้

ท่ีมีบุคลิกภาพดี 

     

8. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับตอ้งเผชิญกบัภยั

แฝงท่ีมากบัอาชีพ (เช่น การถูกลวนลาม การก่อการร้าย และ

อุบติัเหตุ เป็นตน้) 

     

9. ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร      

ค. แรงจูงใจ 

10. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะ

สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ท่านไดม้าก 

     

11. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะมี

โอกาสไดท่้องเท่ียวมากกว่าอาชีพอื่นๆ 

     

12. ท่านคิดว่าการทาํงานเป็นพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะไดอ้ยู่

ในกลุ่มคนท่ีมีความสามารถและมีหนา้ตาในสังคม 

     

13. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับจะไดเ้รียนรู้

สังคมและวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างระหว่างประเทศ 

     

14. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมี

ความมัน่คง 
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ง. ส่ิงที่คาดหวัง 

15. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะ

ทาํใหท่้านพฒันาบุคลิกภาพใหดู้ดีอยูต่ลอดเวลา 

     

16. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะ

ไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากสายการบินท่ีเขา้ทาํงาน 

     

17. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะมี

โอกาสไดบ้ริโภคสินคา้ราคาสูงและมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 

     

 
ส่วนที่ 3  เป็นขอ้คาํถามใหพ้ิจารณาประเดน็เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสมคัรงานพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

1. ท่านคิดว่าปัจจยัใดท่ีมีส่วนใหท่้านเลือกทาํงานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

มากที่สุด 5 อันดับแรก (ใหใ้ส่ตวัเลขตามระดบัความสนใจ) ตามตวัอยา่งดงัน้ี 

①=สนใจอันดบัแรก  ②=สนใจอันดบัสอง ③ =สนใจอันดบัสาม  ④=สนใจอันดบัสี่  ⑤=สนใจอันดบัหา้ 

 รายได ้  

 โอกาสท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ  

ความมัน่คงในอาชีพ  

 สวสัดิการ 

 การไดศ้ึกษาวฒันธรรมและประเพณีจากต่างประเทศ  

 การไดพ้ฒันาความสามารถทางภาษา  

 การไดพ้บปะเพื่อนใหม่จากต่างประเทศ 

 การไดบ้ริโภคสินคา้ราคาสูงและมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ..............................................................................) 

ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

-- ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามนี ้– 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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