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This research was aimed to develop the standard elements of service 
system for enhancing personal skills toward excellency in the Thai commercial aviation 
employee in social network system. The combination between qualitative research and 
quantitative research according to research and development techniques were applied 
in this study. Starting from documentary analysis and in-depth interview from 21 key 
informants whom involved in the position of inflight manager in order to create 
the trend of service job standard work system for enhancing the efficiency of personal 
skills toward excellency in the Thai commercial aviation employees. The following step 
was the study of the confirmatory factor analysis from 320 samples. The selective of 
specific guidelines by Hair was being used to analyze for the components and being set 
as a manual for the development of service job in order to enhancing personal skills 
toward excellency in the social network system of Thai commercial airline employees.  

The result revealed the 7 components of service system for enhancing 
personal skills toward excellency in the social network system of Thai commercial 
aviation employees which are 1) Training, 2) Service, 3) Mentoring system, 4) Team work,  
5) Communication, 6) Self-development, 7) Personality . All components can be used to 
develop the standard enhancing personal skills towards excellency in the social 
network system of the Thai commercial aviation employees. 
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 ผู�ช'วยศาสตราจารย� ดร. ธีระวัฒน� จันทึก ท่ีให�คําปรึกษา คําแนะนํา และแนวทาง รวมถึง
ข�อมูลท่ีเป)นประโยชน�ต'อการพัฒนาวิทยานิพนธ� ตลอดทุกข้ันตอน จนสําเร็จ 
 รองศาสตราจารย� ดร. พิทักษ� ศิริวงศ� ท่ีชี้แนะให�คําแนะนํา ให�ความรู� รวมถึงให�กําลังใจใน
การอดทนพัฒนาวิทยานิพนธ�จนสําเร็จ 

คุณพ'อ คุณแม' และพ่ีน�อง ญาติๆ ทุกท'านท่ีคอยสนับสนุนป�จจัยในการส'งเสริมการเรียน 
คอยให�กําลังใจมาโดยตลอดและให�ความช'วยเหลือทุกๆอย'าง 
 เพ่ือนๆ พ่ีๆ ร'วมรุ'นท่ีเรียนด�วยกัน ทุกท'าน ท่ีให�กําลังใจ ให�ความช'วยเหลือกันและกันจน
ทุกอย'างผ'านไปด�วยดี  
 เพ่ือนๆ พ่ีๆ ท่ีรู�จักทุกท'าน ท่ีเป)นกัลยาณมิตรท่ีส'งกําลังใจให�เสมอมา  
 ขอบคุณคนข�างกายท่ีให�ความช'วยเหลือเป)นท้ังแรงกาย และ แรงใจ ตลอดทุกช'วงการศึกษา
ในชีวิตของข�าพเจ�า 
 ขอขอบคุณประสบการณ�ต'างๆ ท่ีผ'านเข�ามาตลอดการศึกษาต'อในระดับปริญญาเอกนี้ ท่ี
ทําให�ชีวิตข�าพเจ�าได�พัฒนาความอดทน พัฒนาความรู� และ พัฒนาความเป)นคน ให�มีมากยิ่งข้ึน เพ่ือใช�
พัฒนาตนเอง และประเทศชาติ ต'อไปในอนาคตท่ีข�าพเจ�าจักได�มีโอกาส 
 สุดท�ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย�ท้ังในคณะและนอกคณะวิชา ท่ีทําให�ข�าพเจ�าได�
ความรู� และ ประสบการณ� ท่ีเป)นประโยชน�ต'อการศึกษาของข�าพเจ�า และขอบคุณคนกลุ'มอ่ืนๆ ท่ี
ไม'ได�กล'าวถึงในข�างต�นท่ีมีส'วนร'วมในชีวิตตลอดช'วงการศึกษาของข�าพเจ�า   
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องค�ประกอบด�านการดําเนินการฝOกอบรม ..............................................................

 
 
 

172 
57 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ
องค�ประกอบด�านความเป)นรูปธรรมของบริการ ......................................................

 
 
 

173 
58 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
องค�ประกอบด�านความเป)นรูปธรรมของบริการ ......................................................

 
 
 

174 
59 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
องค�ประกอบด�านความน'าเชื่อถือ ............................................................................

 
 
 

175 
60 การวิเคราะห�องค�ประกอบเช ิงย ืนย ันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน 

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�าน
การบริการ องค�ประกอบด�านความน'าเชื่อถือ .........................................................

 
 
 

176 
61 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
องค�ประกอบด�านการตอบสนองต'อผู�รับบริการ.......................................................

 
 
 

177 
62 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
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178 
63 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
องค�ประกอบด�านการให�ความม่ันใจ ........................................................................
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64 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
องค�ประกอบด�านการให�ความม่ันใจ ........................................................................

 
 
 

179 
65 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ 
องค�ประกอบด�านการดูแลเอาใจใส' .........................................................................

 
 
 

180 
66 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการบริการ
องค�ประกอบด�านการดูแลเอาใจใส' .........................................................................

 
 
 

181 
67 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านระบบพ่ีเลี้ยง ...

 
 

182 
68 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านระบบพ่ีเลี้ยง ...

 
 

183 
69 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการทํางาน
เป)นทีม องค�ประกอบด�านระดับบุคคล ....................................................................

 
 
 

184 
70 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการทํางานเป)น
ทีม องค�ประกอบด�านระดับบุคคล ..........................................................................

 
 
 

185 
71 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการทํางานเป)น
ทีม องค�ประกอบด�านคุณลักษณะของงาน ..............................................................

 
 
 

186 
72 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการทํางานเป)น
ทีม องค�ประกอบด�านคุณลักษณะของงาน ..............................................................
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73 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการทํางานเป)น
ทีม องค�ประกอบด�านคุณลักษณะของการทํางานเป)นทีม ........................................

 
 
 

188 
74 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการทํางานเป)น
ทีม องค�ประกอบด�านคุณลักษณะของการทํางานเป)นทีม ........................................

 
 
 

189 
75 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านความชัดเจนเข�าใจง'ายในการสื่อสาร .................

 
 
 

190 
76 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านความชัดเจนเข�าใจง'ายในการสื่อสาร .................

 
 
 

191 
77 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสารท่ี
มีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านช'องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม ...................

 
 
 

191 
78 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านช'องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม ................

 
 
 

193 
79 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสารท่ี
มีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านความต'อเนื่องและแน'นอนในการสื่อสาร .............

 
 
 

193 
80 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านความต'อเนื่องและแน'นอนในการสื่อสาร ...........
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81 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสารท่ี
มีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านผู�รับสาร-ผู�ส'งสาร ................................................

 
 
 

195 
82 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ องค�ประกอบด�านผู�รับสาร-ผู�ส'งสา ...............................................

 
 
 

197 
83 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการพัฒนา
ตนเอง องค�ประกอบด�านความม่ันคงในการทํางาน .................................................

 
 
 

197 
84 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐานระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการพัฒนา
ตนเอง องค�ประกอบด�านความม่ันคงในการทํางาน .................................................

 
 
 

198 
85 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการพัฒนา
ตนเอง องค�ประกอบด�านความก�าวหน�าในตําแหน'ง ................................................

 
 
 

199 
86 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�าน
การพัฒนาตนเอง องค�ประกอบด�านความก�าวหน�าในตําแหน'ง ................................

 
 
 

200 
87 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการพัฒนา
ตนเอง องค�ประกอบด�านความสําเร็จของงาน .........................................................

 
 
 

201 
88 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�าน
การพัฒนาตนเอง องค�ประกอบด�านความสําเร็จของงาน ........................................
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  ตารางท่ี                                                                                                          หน�า 
89 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการพัฒนา
ตนเอง องค�ประกอบด�านเกียรติยศชื่อเสียง .............................................................

 
 
 

203 
90 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน
ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�าน
การพัฒนาตนเอง องค�ประกอบด�านเกียรติยศชื่อเสียง ............................................

 
 
 
 
 
 

204 
91 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบ สังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านบุคลิกภาพ 5 
ประการองค�ประกอบบุคลิกภาพแบบเป>ดเผย .........................................................

 
 
 

205 
92 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
ด�านบุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบเป>ดเผย ........................

 
 
 

206 
93 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านบุคลิกภาพ 5 
ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบประนีประนอม..............................................

 
 
 

207 
94 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน 

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�าน
บุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบประนีประนอม .........................

 
 
 

208 
95 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านบุคลิกภาพ 5 
ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ .........................................

 
 
 

209 
96 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
ด�านบุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ...........
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  ตารางท่ี                                                                                                          หน�า 
97 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข �อม ูลของพนักงานให �บร ิการสายการบ ินพาณิชย �ไทย ด �าน
บุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณ� ..................

 
 
 

211 
98 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
ด�านบุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณ� ..........

 
 
 

212 
99 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย  ด�าน
บุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพเป>ดใจสู'การเรียนรู� .........................

 
 
 

213 
100 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
ด�านบุคลิกภาพ 5 ประการ องค�ประกอบบุคลิกภาพเป>ดใจสู'การเรียนรู� ..................

 
 
 

214 
101 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการ 
ฝOกอบรมและด�านการทํางานเป)นทีม (T2) ...............................................................

 
 
 

215 
102 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
ด�านการฝOกอบรมและด�านการทํางานเป)นทีม (T2) ..................................................

 
 
 

217 
103 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการ
ให�บริการและด�านระบบพ่ีเลี้ยง (SeM) ...................................................................

 
 
 

217 
104 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
ด�านการให�บริการและด�านระบบพ่ีเลี้ยง (SeM) ......................................................
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  ตารางท่ี                                                                                                          หน�า 
105 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการสื่อสาร 
ด�านบุคลิกภาพ และด�านการพัฒนาตนเอง (CoPS) ................................................

 
 
 

219 
106 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�าน
การสื่อสารด�านบุคลิกภาพ และด�านการพัฒนาตนเอง (CoPS) ...............................

 
 
 

221 
107 ค'าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�ของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในด�านระบบงาน

ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย ด�านการฝOกอบรม 
ด�านการทํางานเป)นทีม ด�านการให�บริการ ด�านระบบพ่ีเลี้ยง ด�านการสื่อสาร 
ด�านบุคลิกภาพ และด�านการพัฒนาตนเอง (T2- SeM- CoPS) ...............................

 
 
 
 

222 
108 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส'วนบุคคลสู'ความเป)นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข'ายข�อมูลของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ป�จจุบันแนวโนมของอุตสหกรรมขนส�งทางอากาศของไทยมีการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่อง
ตามสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังในป�จจุบันการเดินทางโดยอากาศยานมี
ความสะดวก คล�องตัว มากยิ่งข้ึนจึงเป-นอีกป�จจัยท่ีทําใหการขนส�งทางอากาศมีการเจริญเติบโตอย�าง
รวดเร็ว โดยเห็นไดจากตัวเลขสถิติการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย�างต�อเนื่องและจะเพ่ิมต�อไป
ในอนาคต โดยจากตัวเลขประมาณการ ในป3พ.ศ. 2553 ส�วนแบ�งการตลาด (Market share) ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟFกคิดเป-นรอยละ 19.0 และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเป-นรอยละ 25.2 ในป3พ.ศ. 2573 
หรืออาจกล�าวไดว�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟFกจะเป-นผูนําตลาดการจราจรทางอากาศอย�างเต็มตัวภายในป3
พ.ศ.2573 (สถาบันการบินพลเรือน,2556) โดยเฉพาะในส�วนของประเทศไทยนั้น บริษัท ท�าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) คาดว�า ปริมาณผูโดยสารของท�าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเพ่ิมข้ึนจาก 53.00 
ลานคน ในป3พ.ศ. 2555 เป-น 56.96 ลานคน ในป3พ.ศ. 2558 และเพ่ิมเป-น 70.12 ลานคนในป3พ.ศ. 
2563 และปริมาณผูโดยสารทางอากาศ ณ ท�าอากาศยานดอนเมือง เพ่ิมข้ึนจาก 5.98 ลานคน ในป3
พ.ศ. 2555 เป-น 20.52 ลานคน ในป3พ.ศ. 2558 และเพ่ิมเป-น 27.58 ลานคน ในป3พ.ศ. 2563 
(กระทรวงคมนาคม, 2554) 
 จากปริมาณการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูโดยสารอย�างต�อเนื่องนั้น ส�งผลใหกระทรวงคมนาคม
ซ่ึงเป-นผูกํากับดูแลหน�วยงานดานการขนส�งทางอากาศ ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สายการบินของไทยไวว�า จะตองพัฒนาท�าอากาศยานสากล (International Airport) ท�าอากาศยาน
ภูมิภาค (Airport) และอุตสาหกรรมการบินของไทย รวมท้ังเพ่ิมความสามารถท�าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิใหรองรับผูโดยสารจากป3ละ 45 ลานคน เป-นป3 65 ลานคนข้ึนไป เพ่ือใหประเทศไทยเป-นศูนยXกลาง
การบินการท�องเท่ียวและการขนส�งสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก (กระทรวงคมนาคม, 
2554)  ซ่ึงสามารถจัดรูปแบบการใหบริการของสายการบินได 2 ประเภทดังนี้ (1) สายการบินขนส�ง
สินคา (Charter Flight / Cargo Flight / Freighters)  และ (2) สายการบินขนส�งผูโดยสาร ซ่ึงมี
รูปแบบการใหบริการ (Full Service Carrier และ Low Cost Carrier) ซ่ึงแบ�งตามขอบเขตการ
ใหบริการ (Domestic Passenger) และ (International Passenger) จะแบ�งตามตารางการบิน 
(Schedual Flights และ Non – Schedual Flights) (กระทรวงคมนาคม, 2554)  จากท่ีกล�าวมา
ขางตนเป-นรายละเอียด การจําแนกรูปแบบของสายการบินตามลักษณะการดําเนินงานและรูปแบบ
การใหบริการ อย�างไรก็ตามในดานการดําเนินธุรกิจนั้น แต�ละสายการบินยังคงตองคิดคนรูปแบบใน
การดําเนินงาน รวมถึงกลยุทธXท่ีใชเพ่ือการสรางความไดเปรียบในการแข�งขันทางธุรกิจกับสายการบิน
คู�แข�ง (ภาณุรุจณX ดาแกว, 2556)  
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  ท้ังนี้การสรางความไดเปรียบทางการแข�งขันนั้นจะมุ�งเนนไปท่ีคุณภาพในการใหบริการ 
เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มี “การบริการ” เป-นสินคาจึงตองเนนการสรางความประทับใจ (กิตติทัช 
เขียวฉออน และ ประสพชัย พสุนนทX, 2557) เพ่ือใหเกิดการกลับมาใชบริการซํ้า (พีระยุทธ คุมศักด์ิ, 
2555)  จึงทําใหแต�ละสายการบินมุ�งใหความสําคัญกับมาตรฐานในการใหบริการของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน ผ�านวิธีการต�างๆ เช�น การฝoกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการใหบริการ ประกอบดวยการ
เขาใจในลักษณะของงานบริการ การเขาใจความตองการของลูกคา การคนหาความตองการของลูกคา 
การแกป�ญหาแก�ลูกคา และการส�งมอบบริการท่ีประทับใจแก�ลูกคา (สมิต สัชฌุกร, 2548) ซ่ึงเป-น
หัวใจสําคัญของการใหบริการ จึงทําใหองคXกรมุ�งเนนใหความสําคัญกับการฝoกอบรมแก�บุคลากรภายใน
องคXกร เพ่ือใหเกิดทักษะของการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึนอยู�ตลอดเวลา การฝoกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลนั้น 
เป-นเรื่องท่ีมีวัตถุประสงคXเฉพาะโดยเนนถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการท่ีดี ซ่ึงตัวบุคคลนั้น
ปฏิบัติอยู� หรือจะปฏิบัติต�อไปในระยะยาว โดยเนื้อหาของเรื่องท่ีฝoกอบรมอาจเป-นเรื่องท่ีตรงกับความ
ตองการ ของบุคคลนั้นหรือไม�ก็ตาม ซ่ึงจะเป-นเนื้อหาท่ีมุ�งเนนใหตรงกับลักษณะงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู�
หรือคาดว�าจะไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติ โดยในการฝoกอบรมนั้นจะตองมีการกําหนดระยะเวลา
ต้ังแต�เริ่มตนจยสิ้นสุดอย�างแน�นอน ซ่ึงจะมีจุดประสงคXมุ�งใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรและ
สามารถประเมินผลไดจากการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนภายหลังเขารับการฝoกอบรม 
(Performance) หลังจากไดรับการฝoกอบรม (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2533)  
   การบริการท่ีเป-นเลิศในธุรกิจสายการบินจึงมีความสําคัญอย�างยิ่ง เนื่องจากตองการสราง
ชื่อเสียงเพ่ือนําไปสู�ความไดเปรียบทางการแข�งขัน เพราะความไดเปรียบในธุรกิจสายการบินมีกลไกล
แห�งความสําเร็จท่ีสําคัญคือความเป-นเลิศในการใหบริการ (Service Excellence)  โดยมาตรฐานการ
ใหบริการตองมุ�งท่ีการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากท่ีสุดเพราะพนักงานตอนรับบนสายการบิน
ถือเป-นบุคลากรท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเป-นผูท่ีอยู�ใกลชิดผูรับบริการมากท่ีสุด อย�างไรก็ตามมัก
พบว�า คุณภาพของพนักงานดังกล�าวมีความแตกต�างกันในหลายดานทําใหองคXการไม�สามารถคาดเดา
ไดว�าพนักงานแต�ละบุคคลจะสามารถส�งมอบบริการท่ีดีท่ีสุดใหกับผูรับบริการไดอย�างเป-นมาตรฐาน
เดียวกันไดหรือไม� ทําใหธุรกิจสายการบินแต�ละแห�งจึงตองมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการท่ีเป-น
เอกลักษณXของตนเอง ส�งผลใหไม�มีการกําหนดมาตรฐานในการใหบริการท่ีเป-นสากล จึงทําใหเกิดเป-น
การถ�ายทอดความรูระหว�างกันจากรุ�นพ่ีสู�รุ�นนองโดยใชกระบวนการการสื่อสารเป-นเครื่องมือท่ีสําคัญ
ซ่ึงจะส�งผลดีต�อประสิทธิภาพในการทํางาน จากปรากฎขางตนพบว�าการสื่อสารเป-นสิ่งสําคัญสําหรับ
การบริหารจัดการองคXการ และยังเป-นหัวใจสําคัญสําหรับการเขาถึงการใหบริการแก�ลูกคาไดอย�างมี
ประสิทธิภาพ (น้ําเพชร อยู�สกุล, 2553) 
 อย�างไรก็ตามการทราบถึงความตองการของลูกคานั้นจะตองเกิดจากการสื่อสารระหว�างกัน
ในกระบวนการการใหบริการ ทั้งการสื ่อสารระหว�างผูใหบริการ รวมถึงการสื ่อสารระหว�าง 
ผูใหบริการและผูรับการบริการ ซึ่งการสื่อสารถือเป-นตัวขับเคลื่อนในการดําเนินงาน (กิตติทัช  
เขียวฉออน และธีระวัฒนX จันทึก, 2559) ทําใหตัวผูใหบริการเขาถึงความตองการของลูกคา และ 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอย�างตรงเปwาหมาย ทันถ�วงที นอกจากนี้การสื่อสารยัง
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เป-นสิ่งจําเป-นของการบริหารจัดการภายในองคXกร เพราะการสื่อสารถือเป-นกลไกลสําคัญในการสราง
ความเขาใจระหว�างกัน และมุ�งสู�การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสื่อสารมีส�วนก�อใหเกิด
ความสําเร็จหรือลมเหลวต�อองคXกรได โดยเฉพาะองคXกรท่ีมีขนาดใหญ� มีโครงสรางซับซอน และมี
บุคลากรปฏิบัติงานดวยกันจํานวนมาก องคXกรจึงตองมีการสื่อสารภายดี เพ่ือเป-นสิ่งเชื่อมโยงความรู
ความเขาใจของบุคลากรใหเป-นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานเป-นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ (ธัญญารัตนX อินทรXเมือง,2554) 
 โดยหากพิจารณาระดับการปฏิบัติการดานการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานใน
สายการบินในรูปแบบนั้น ตองเริ ่มจากการพัฒนาตนเองที่ตองการเปลี่ยนแปลงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรใหดีขึ้น ในดานการตอบสนองความตองการขององคXกร เพ่ือใหบรรลุ
เปwาหมายตามท่ีกําหนดไว (พิมพXพนิต เชาวXวะณิช, 2552) โดยอาศัยทักษะในดานการทํางานร�วมกัน
เป-นทีม โดยการทํางานเป-นทีมท่ีดีจะตองเกิดจากการทุ�มเท เพ่ือความสําเร็จของงาน โดยไม�ถือว�าเป-น
ผลงานของตนเองแต�เป-นผลงานของทีมและทีมท่ีดีควรมีการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดีใหมีความ
ไววางใจ มีความผูกพัน จนก�อใหเกิดความรักความสามัคคี จนเม่ือทีมมีประสิทธิภาพแลวจะส�งผลให
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพตามไปดวย (กิตติทัช เขียวฉออน และ ธีระวัฒนX จันทึก, 2559) 
นอกจากการทํางานเป-นทีมแลวการพัฒนาตนเองอย�างสมํ่าเสมอก็มีส�วนสําคัญ เนื่องจากเป-นพ้ืนฐาน
ในการทํางานร�วมกับผูอ่ืนไดอย�างมีประสิทธิภาพ   
  ท้ังนี้ประสิทธิภาพในการทํางานจะเกิดขึ้น บุคคลหรือพนักงานที่เก่ียวของจะตองต้ังใจ
ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสรางผลงานไดมากเป-นผลงานท่ี
มีคุณภาพเป-นท่ีน�าพอใจโดยสิ้นเปลืองทุนค�าใชจ�าย พลังงาน และเวลานอย เป-นบุคคลท่ีมีความสุข
และพอใจในการทํางานเป-นบุคคลท่ีมีความพอใจจะเพ่ิมพูน คุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน 
ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งข้ึนอยู�เสมอท้ังท่ีเป-นความคิดจากตนเองและการจูงใจจากองคXกร  
(ณัฏฐนันทX มันตะพงศX,2554) ประสิทธิภาพในการทํางาน จึงมีแนวคิดอยู� 2 วิธีคือ การลดตนทุน
คุณภาพ และการลดความสูญเปล�า ซ่ึงการลดตนทุนคุณภาพจะแบ�งออกเป-น 2 ประเภท คือ ตนทุน
ลมเหลวภายใน และตนทุนลมเหลวภายนอก และการลดความสูญเปล�าจะแบ�งออกเป-น 7 ประเภท 
คือ (จิตติมา อัครธิติพงศX, 2556) ความสูญเปล�าที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป เกิดจากการผลิต
บกพร�อง เกิดจากเวลารอคอย ความล�าชา เกิดจากกระบวนการขาดประสิทธิผล เกิดจากการ
เคลื่อนไหวหรือการกระทําท่ีไม�จําเป-น ประสิทธิภาพในงานบริการนั้นควรจะประกอบไปดวย ความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ความเต็มใจในการใหบริการ การใหขอมูลข�าวสารท่ีครบถวนและ
ถูกตอง มารยาทของผูใหบริการ และความรับผิดชอบต�องานท่ีไดใหบริการ ซ่ึงพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินคือ ผูใหบริการท่ีสําคัญ โดยทุกสายการบินก็จะมีการใหพนักงานไดมีการเรียนรู ฝoกอบรม
และพัฒนา เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ แต�สําหรับสายการบินท่ีมีปริมาณผูโดยสารท่ี
หนาแน�นมากในช�วงเวลาที่รีบเร�งนั้น สิ่งสําคัญของการใหบริการที่มีประสิทธิภาพจึงตองให
ความสําคัญกับความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน  ท้ังนี้เนื่องจากระยะเวลาในการรอคอยของ
ผูโดยสารนั้นอาจจะมีผลต�อความพึงพอใจของผูโดยสาร ซึ่งคงจะไม�เป-นผลดีต�อภาพลักษณXของ
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สายการบินมากนัก เพราะคุณภาพของการบริการเป-นสิ่งจําเป-นพ้ืนฐาน (สุชาฐิณี พยุงภร,2554) หรือ
พลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการแข�งขันทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและนํามาซ่ึงผลกําไรต�อองคXกรซ่ึงมี
ป�จจัยท่ีเก่ียวของสามประการคือ คุณภาพท่ีดีสามารถทําใหบริษัทกําหนดราคาท่ีสูงได คุณภาพท่ีดีมี
ผลต�อตนทุนการผลิตตํ่านํามาซ่ึงรายไดท่ีมากข้ึนและบริษัทท่ีผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพเป-นท่ีรูจักจะมี
ภาพลักษณXขององคXกรท่ีดี  
  อย�างไรก็ตามหากตองพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานดานการใหบริการนั้นจะตองสราง
จิตสํานึกร�วมกับการตระหนักถึงภาพลักษณXขององคXกร ท่ี ดี เนื่องจากธุรกิจสายการบินให 
ความสนใจกับบุคลากรในองคXกร เนื่องจากเป-นหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของความสําเร็จหรือ 
ลมเหลวขององคXกร บุคลากรในองคXกรท่ีจะถือไดว�ามีคุณภาพ นอกจากจะตองมีทักษะประสบการณX
และความรูความสามารถ ในการทํางาน ตามภาระหนาท่ีแลว ควรตองมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับงาน บุคลิกภาพซ่ึงเนนคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต�อประสิทธิภาพการ
ทํางาน (พีรยา เชาวลิตวงศX,2554) และปฏิสัมพันธXกับผูอ่ืนท้ังในองคXกร และนอกองคXกร และยังเป-น
ภาพลักษณXท่ีสําคัญขององคXกรโดยพนักงานส�วนใหญ�ท้ังท่ีดําเนินงานธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมเอง และ
ท่ีทํางาน เก่ียวของกับอุตสาหกรรม อาจขาดลักษณะท่ีจําเป-นหลายประการเพ่ือการดําเนินงานให
เจริญกาวหนาใหทันกับเหตุการณX การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ลักษณะท่ีจําเป-นดังกล�าวนั้นตอง
ร�วมกับส�วนสําคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานใหบริการบนสายการบินพาณิชยX  ซ่ึงบุคลิกภาพ
เป-นเรื่องท่ีเรียนรู ฝoกฝน และพัฒนาได (มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ,2557) แมบางลักษณะอาจจะตองใช
เวลา และพัฒนาไดไม�ง�ายนักก็ตาม บุคลิกภาพของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจึงเป-นอีกหนึ่งป�จจัย
ท่ีนักวิจัยส�วนใหญ�ใหความสนใจและนํามาศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวในการทํางาน (Stening, 1979) 
เนื่องจากคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจะสะทอนออกมาซ่ึงการปรับตัวหรือการแสดงพฤติกรรม
รูปแบบต�างๆ เช�น พนักงานตอนรับควรมีลักษณะ หล�อ สวย เรียนเก�ง เป-นคนใจเย็น เก็บอารมณXได 
รักในการบริการ สามารถแกไขป�ญหาเฉพาะไดไดดี แต�ท่ีน�าเป-นห�วงคือ ดานภาษาอังกฤษ มีความ
เขาใจในความรูสึกของผูอ่ืน มีลักษณะท�าทีท่ีอบอุ�น และมีความประนีประนอม (Schultz and Schultz, 
1998) เป-นตน จึงอาจกล�าวไดว�าคุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Characteristics) เป-น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลเก่ียวกับอารมณX ความสัมพันธXระหว�างบุคคล การแสดงออก ทัศนคติ การจูงใจ 
หรือพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกในสถานการณXท่ีแตกต�างกันออกไป (McCrae and Costa, 1989) 
นอกจากนี้มีการศึกษาพบว�า ลักษณะบุคลิกภาพ มี 5 องคXประกอบสามารถใชทํานายผลการ
ปฏิบัติงานไดเป-นอย�างดี (Costa McCrae, 1992) จึงกล�าวไดว�าแนวคิดบุคลิกภาพ 5 องคXประกอบมี
ความสําคัญและเป-นประโยชนXต�อวงการอุตสาหกรรมบริการ และยังสามารถนํามาใชในการจัดการ
องคXกรใหมีประสิทธิภาพได (กลาหาญ ณ น�าน, 2557) โดยบุคลิกภาพของพนักงานใหบริการบนสาย
การบิน คือ จะมีลักษณะของความเป-นผูนํา มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อม่ันในตัวเอง กลาโตแยง 
กลาไดกลาเสีย พรอมท่ีจะทดลอง มีความเป-นอิสระ มีความสนใจอํานาจ มีความกาวราวทางวาจา มี
ทักษะในการเจรจา มักหลีกเลี่ยงสภาพการณXท่ีตองใชกําลังทางป�ญญาอันยาวนาน ไม�ชอบกิจกรรมท่ี
เป-นระเบียบแบบแผน กลาคิดกลาทํา ชอบวางแผน ชอบสมาคม มีอํานาจเหนือผู อื ่น ร�าเริง 
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สนุกสนาน ทําตามอารมณX ไม�ชอบใชกําลังความคิดอันยาวนาน เป-นตน บุคลิกภาพของบุคคลมิใช�
เรื่องตายตัวเสมอไป เปลี่ยนแปลงได พัฒนาได ตามบทบาทและอาชีพท่ีดําเนินอยู�  
  จากท่ีกล�าวมาในการดําเนินงานการใหบริการของธุรกิจสายการบินนั้น ตองเกิดจากการ
ทํางานโดยมีใจรักท่ีแสดงออกมาทางกาย โดยการทํางานดวยความยิ้มแยม แจ�มใส มีอารมณXรื่นเริง 
และควบคุมอารมณXของตนเองไดไม�ข้ึนเสียงกับประชาชนหรือผูมารับบริการ จนเกิดเป-นการบริการท่ีดี
และมุ�งไปสู�ความเป-นเลิศ “Service Mind” การจะผลักดันใหองคXกรเป-นหน�วยแห�งการใหบริการท่ีดี
ไดจะตองเริ่มจากการวางแนวความคิดในการจัดการดานธุรกิจใหชัดเจนว�าเรากําลังนําเสนอสิ่งใด
ใหกับลูกคากลุ�มใดมีความตองการเช�นไร และสรางจิตสํานึกในดานการใหบริการทุกดานอย�างสมบูรณX
แก�ลูกคาโดยถือเป-นหนาท่ีของพนักงานทุกคน การเริ่มตนง�ายท่ีสุดก็คือวางคําขวัญกระตุนการบริการ
ง�ายๆ เช�น “บริการเป-นผลิตภัณฑXท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของเรา” (service is our most important 
product.) ตัวคําขวัญเป-นการนําท่ีช�วยกระตุนใหทุกคนในองคXกรท่ีมีส�วนสําคัญไม�ว�ามีตําแหน�งอะไร 
ทุกๆ คนตองเป-นผูมีความเขาใจในบริการที่บริษัทมีอยู� มีความเชื่อมั่นในบริการของบริษัทเท�ากับ 
ความเชื่อม่ันในตนเอง วิธีการใหบริการท่ีทําใหผูรับบริการพอใจนั้นตองรูว�าลูกคาคาดหวังอะไร และมี
การปฏิบัติจริงสมํ่าเสมอตามรูปแบบท่ีออกแบบสรางข้ึนท่ีคิดว�าตอบสนองตามความคาดหวังหรือ
มากกว�าเพ่ือสรางความประทับใจ โดยปกติการใหบริการมักจะหมายถึง การปฏิบัติต�อลูกคาในจุด 
การขายหรือใหบริการ หรือจุดใดก็ตามท่ีลูกคาจะตองพบกับเจาหนาท่ีขององคXกรไม�ว�าจะเป-นตําแหน�ง
หนาท่ีใด จึงจําเป-นจะตองใชความสามารถของบุคลากรขององคXกรเป-นหลัก นั้นเป-นเรื่องท่ีแน�นอนว�า
จะตองมีการฝoกอบรมสรางทัศนคติต�อการใหบริการท่ีถูกตอง การวางวิธีการการปฏิบัติควรชัดเจน 
อาจออกแบบวิธีการปฏิบัติจากการสํารวจท่ีใหขอมูลความพึงพอใจของลูกคาเองหรือ แมการสังเกตก็ตาม 
หลังจากมีวิธีการท่ีคิดว�าดีแลวก็ตามก็ยังตองมีการทบทวนและปรับปรุงอยู�เสมอ รายละเอียดเล็กนอย
ไม�ควรละเลย การเฝwาสํารวจแลวเพ่ิมสิ่งท่ีลูกคาพอใจมากข้ึนก็เหมือนกับการเติมชีวิตใหกิจการใหเต็ม
อยู�เสมอท่ีสําคัญ การบริการท่ีดีขององคXกรเกิดจากทัศนคติท่ีดีของพนักงานเท�านั้น เปwาหมายของการ
บริการก็ คือ การตอบสนองความตองการของกลุ�มลูกคา และเพิ่มพัฒนาวิธีการนําเสนอการบริการ
ใหดีข้ึน (พีระพงษX  กิติเวชโภคาวัฒนX, 2012) โดยธุรกิจสายการบินไดเนนกลยุทธXความยืดหยุ�นและ
ความสามารถ ตอบสนองไดรวดเร็วเป-นหลัก ซ่ึงสอดคลองกับยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ทําให
การแข�งขันในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของไทย ตองพัฒนาคุณภาพการบริการใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ และความภักดีในท่ีสุด เพราะความภักดีของผูบริโภคจะนําไปสู�ผลกําไรของบริษัท หาก
ตองการสรางความภักดีจากคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศ เพ่ือนําไปสู�การพัฒนา
คุณภาพธุรกิจสายการบิน  
  ป�จจุบันการพัฒนาคุณภาพดานบริการของธุรกิจสายการบิน ไดใหความสําคัญกับ 
สิ่งต�างๆท่ีจะช�วยปรับธุรกิจใหดีขึ้น โดยพบขอมูลจากการวิจัยใหลําดับสําคัญเป-นอันดับท่ีหนึ่งคือ 
การมุ�งเนนคุณภาพการใหบริการโดยรวมรอยละ 84 จากนั้นจะเริ่มมีการพิจารณาในดานการพัฒนา
บุคลากรโดยใหความสําคัญรอยละ 75 จากนั้นเนนที่การสรางกิจกรรมส�งเสริมความภักดีของ 
ตราสินคาและการบริการโดยใหความสําคัญรอยละ 51 จากนั้นเนนการปรับปรุงเอาเทคโนโลยีเขามา
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ใชโดยใหความสําคัญรอยละ 41  มุ�งไปในการหาทางลดตนทุนเพ่ือเพ่ิมกําไร โดยจะเห็นว�าการพัฒนา
บุคลากรมีแนวโนมต�อการปรับปรุงท่ีสําคัญมากท่ีสุด โดยเฉพาะงานบริการท่ีตองการใชความสามารถ
เฉพาะของทีมงานยิ่งจะตองมุ�งพัฒนาคนมากขึ้น แต�ยังมีการออกสํารวจสอบถามผูท่ีทํางานในสาย
บริการ ที่พบว�ามีถึงรอยละ73 มักจะพบทัศนคติต�ออาชีพดานลบ มักจะไม�พอใจเอาเสียเลยใน 
การทํางานในสายบริการ ถามีโอกาสพนักงานเหล�านี้ยินดีท่ีจะเปลี่ยนสายอาชีพของตน ท่ีเป-นเช�นนี้ 
พอจะสรุปสาเหตุไดว�า หากพนักงานท่ีมีความคิดดานลบต�อสายงานมักจะเป-นผูท่ีเพ่ิงเริ่มเขาทํางาน
ทางดานการใหบริการ (Uppal Nishant,2015)  
 อย�างไรก็ตามงานการใหบริการบนสายการบินยังมีป�ญหาการฝoกอบรมและการขาด 
การพัฒนามาตรฐานการใหบริการท่ีเหมาะสมกับบริบทคุณภาพการใหบริการท่ีเป-นเลิศ ท่ัวไปก็ใชงาน
ท่ีทําอยู�เป-นการฝoกแทนและตัวชี้วัดตามวิธีคิดเดิมก็จะเป-นท่ีมาของการขาดความเขาใจในอาชีพของตน 
ท่ีตองฝoกกันแบบกระพร�องกระแพร�งก็เนื ่องจากธรรมชาติของงานสายบริการเวลาการทํางาน    
ไม�แน�นอน หรือพนักงานท่ีเป-นทีมชั่วคราว Part Time กับการท่ีบางครั้งธุรกิจก็เป-นรูปแบบของสาขา 
ทําใหยากแก�การติดต�อ การฝoกอบรมสรางความเขาใจ ในองคXกรและสรางบุคลากรในสายงานข้ึนมาจึง
ยากกว�างานในสายอื่น (พีระพงษX  กิติเวชโภคาวัฒนX, 2012) การส�งเสริมกระตุนใหกับคนในทีม
วางเปwาหมายในการทํางาน ถือว�าในพนักงานใหบริการบนสายการบินพาณิชยXเป-นสิ่งท่ีสรางยากก็เลย
มีกันนอยราย แต�ถาสายการบินใดสรางมาตรฐานงานใหบริการข้ึนมาจริงจังก็จะทําใหเกิดวัฒนธรรม
ขององคXกร (Shafritz Jay, 2015) หรือรูปแบบวิธีปฏิบัติที่ดีของคนส�วนใหญ�ท่ีไม�ไดเกิดจากการ 
วางกฎเกณฑXแต�เป-นการยอมรับและสรางสรรคX เกิดความรูสึกร�วมเป-นทีมงานเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานบริการของธุรกิจสายการบินพาณิชยX 
  จากท่ีกล�าวมาขางตนคุณภาพการบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนในงานบริการของธุรกิจสายการบิน 
ย�อมส�งผลใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจในการใชบริการเพ่ิมมากข้ึน และมีอิทธิพลใหผูโดยสาร เกิด
ความภักดีต�อการใชบริการธุรกิจสายการบินซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟอรXแกสและคณะ (Forgas 
et al., 2012) ท่ีเสนอว�า การบริการของพนักงานท่ีใหบริการบนสายการบิน สามารถสรางความ
เชื่อม่ัน ความพึงพอใจดานอิเล็กทรอนิกสX และมีการรับรูมูลค�าเชิงบวก ซ่ึงส�งผลใหเกิดความภักดีใน
การใชบริการได  ส�วนงานวิจัยของเมยXเยอรXและซิน (Mayr and Zins., 2011) ท่ีพบว�า การรับรู
คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาส�งผลใหลูกคาเกิดการรับรูดานมูลค�าของ
การบริการท่ีลูกคาไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับราคา และการวิเคราะหXการรับรูท่ีลูกคาไดรับจากการ
บริการมีผลต�อความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของพนักงานใหบริการบนสายการบิน เนื่องจาก
วัฒนธรรมเป-นรากฐานท่ีกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยXในสังคม  
 ท้ังนี้วัฒนธรรมองคXการท่ีเหมาะสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน คือการสราง
วัฒนธรรมองคXการแบบมุ�งผลสําเร็จ (Achievement Culture) ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมองคXการ
จึงมีเป-นลักษณะการทํางานแบบเป-นมิตร โดยทํางานเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ตัวผูนํามุ�งเนน
และใหความสําคัญดานความร�วมมือระหว�างกัน ความเอาใจใส�เอื้ออาทรระหว�างกันท้ังพนักงาน
ใหบริการบนสายการบินพาณิชยXและลูกคา โดยใหเกิดความเท�าเทียมกันไม�ก�อใหเกิดความแตกต�าง
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ทางสถานะภาพ ผูนําจะยึดม่ันในการใหความเป-นธรรมและการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาอย�างเคร�งครัด 
จะมีค�านิยมสําคัญ (เทพ ผดุงพร และคณะ, 2016)  คือ การทําตามประเพณีปฏิบัติ (Traditional) 
การคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต�อคนอ่ืน ๆ โดยเนนความเป-นทีม เนนการมีส�วนร�วมระหว�างการทํางาน 
การมีความเห็นพองตองกัน ไม�สรางความแตกแยก รูจักการประนีประนอม ใหความช�วยเหลือร�วมมือกัน   
ปฏิบัติต�อกันเสมือนพ่ีนอง ธํารงคXไวซ่ึงความเป-นธรรม เสมอภาคและเท�าเทียมกัน ซ่ึงองคXกรท่ีสามารถ
ทําไดจะมีกระบวนการเรียนรูทางสังคมมาก (กรรณิการX สายเทพและคณะ, 2015) และมีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยXท่ีดี โดยจะส�งผลทําใหพนักงานมีความรูสึกเป-นเจาของและเกิดความจงรักภักดีต�อ
องคXการ และมีความภาคภูมิใจท่ีไดเป-นส�วนหนึ่งขององคXกร หากธุรกิจสายการบินท่ีใหความสําคัญสูง
ต�อค�านิยมการดูแลเอาใจใส�ต�อความเป-นอยู�และความตองการของพนักงานเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมผลงาน 
พนักงานจะไดรับการอบรมในการจัดระเบียบชีวิตส�วนตัวไดอย�างสมดุลมากกว�าการทํางานเพ่ิมชั่วโมงข้ึน
หรือทํางานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุ�งแข�งขันกัน นอกจากนี้ยังเนนเรื่องความเสมอภาค ความเป-นธรรม 
และความร�วมมือ พบว�าพนักงานของบริษัทดังกล�าวใหความร�วมมือและใส�ใจต�อเพ่ือนร�วมงานและ
บริษัทยิ่งข้ึน ส�งผลใหบริษัทสามารถปรับตัวพรอมต�อการแข�งขันและการเปลี่ยนแปลงท่ีดี  
 ดังนั้น เพ่ือเป-นการสรางความไดเปรียบในการแข�งขันของการดําเนินธุรกิจสายการบิน 
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย โดยศึกษาแนวโนมองคXประกอบของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ดวยการประยุกตXใชการ
วิจัยเอกสาร แนวกรอบแนวทางในการสัมภาษณXพนักงานใหบริการบนสายการบิน โดยการสัมภาษณX
เชิงลึก ใชวิธีการสุ�มตัวย�างแบบ snow ball  ผ�านวิธีวิเคราะหXสังคมเครือข�าย (Pajek)  จนได
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปสอบถามพนักงานท่ีถูกสัมภาษณXในรอบแรก จนไดค�า IR , MODE  
จากนั้นทําการสังเคราะหXเพ่ือใหไดแนวโนมการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ จากนั้นทําการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) จํานวน 2 รอบ (1st order, 2nd order) เพื่อใหไดองคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ และ
นําผลไปสังเคราะหXองคXประกอบข้ึนรูปเพ่ือสรางคู� มือมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ  จากนั้นจึงนําคู�มือท่ีไดผ�านประเมินความเชื่อม่ันผ�าน
การวิเคราะหXเชิงกลุ�มโดยการใชค�าสัมประสิทธิ์โคเฮนแคปปwา (cohen’ kappa)  เพ่ือเป-นการวัดผลตัว
คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ และนําไปสรางเป-นมาตรฐานในการใหบริการต�อไป 
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2. คําถามการวิจัย 
2.1 แนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานของแผนงานการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน

ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยเป-นอย�างไร 

2.2 องคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน
ใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยเป-นอย�างไร 

2.3 มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยเป-นอย�างไร  
 
3. วัตถุประสงค&ของการวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานของแผนงานการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

3.2 เพ่ือศึกษาองคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

3.3 จัดทํามาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-น
เลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

  
4. ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทยเป-นการพัฒนารูปแบบโมเดลการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน โดยการวิจัยครั้งนี้มีประชากรประกอบดวยพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจํานวน 1 
สายการบิน ไดแก� พนักงานใหบริการบนสายการบินไทยจํานวน  320 คน ซ่ึงจะใชกลุ�มตัวอย�างเดียวกัน
คือพนักงานตอนรับบนเครื่องบินระดับหัวหนางาน และระดับปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ประกอบดวย การฝoกอบรม การใหบริการ ประสบการณXวิชาชีพในสายการบิน ระบบพ่ีเลี้ยงในสาย
การบินพาณิชยX การทํางานเป-นทีม ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลในการทํางาน การสื่อสาร การพัฒนา
ตนเองในองคXกรแห�งการเรียนรู การใหบริการท่ีเป-นเลิศ มาตรฐาระบบงานบริการ การวิจัยแบบสังคม
เครือข�ายขอมูล บุคลิกภาพ ทั้งนี้ผู วิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย และ
วิทยานิพนธX ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีระยะเวลา 1 ป3 ซ่ึง
ประกอบดวย 6 เดือนแรก ทําการสังเคราะหXองคXประกอบตัวแบบทักษะส�วนบุคคลเพื่อเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริการในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย และ 6 เดือนหลัง ดําเนินการ
วิจัยการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เ กี ่ยวของกับงานวิจัยจึงนําไปสู�
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดแบ�งเป-น 2 ข้ันตอนไดแก�  
 ข้ันตอนแรก เริ่มตนจากการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธX เพ่ือใหไดกรอบแนวทางในการสัมภาษณXพนักงานใหบริการบนสายการบิน จากนั้นนํา
กรอบแนวทางท่ีไดไปสัมภาษณXเชิงลึก จํานวน 21 คน ผ�านการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบสโสวXบอล 
(Snow ball) และทําการสังเคราะหXขอมูลแบบสังคมเครือข�าย (Pajek) เพ่ือไดแบบสอบถาม และนํา
กลับไปสัมภาษณXผูท่ีใหขอมูลในรอบแรก จากนั้นสังเคราะหXขอมูลท่ีไดเพ่ือนําไปสู�แนวโนมมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ แลวทําการสังเคราะหX
ขอมูลท่ีไดเพ่ือไดแบบสอบถาม 
 ข้ันตอนท่ีสอง ทําการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันของมาตรฐานระบบงานใหบริการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน
ใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดลความสัมพันธXเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษXจํานวน 2  ครั้ง (1st order, 2nd 
order) โดยใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือในการวัดประเมินผล เพ่ือใหไดองคXประกอบเชิงยืนยันของ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย จากนั้นทําการสังเคราะหXองคXประกอบ
เพ่ือสรางคู�มือมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย จากนั้นจึงนําคู�มือท่ีไดผ�าน
ประเมินการยอมรับผ�านการวิเคราะหXเชิงกลุ�มของพนักงานใหบริการสายการบินผูเชี่ยวชาญโดยการใช
ค�าสัมประสิทธิ์โคเฮนแคปปwา (cohen’ kappa)  เพ่ือเป-นการวัดผลตัวคู�มือการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ และนําไปสราง
เป-นมาตรฐานในการใหบริการต�อไป   
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ภาพท่ี 1  แผนผังแสดงกรอบแนวคิด 
หมายเหตุ: การสังเคราะหXขอมูลจากการทบทวนรรณกรรมของผูวิจัย 
 

ประเ มินการยอมรับผ�านการ
วิ เ ค ร า ะ หX เ ชิ ง ก ลุ� ม  โ ด ย 
สั มป ร ะ สิ ท ธิ์  Cohen’ Kappa 
โดยพนักงานบริการบนสายการ
บินผูเชี่ยวชาญ 

 

การวิจัยเอกสาร 

กรอบแนวทางในการสัมภาษณXพนักงาน
ใหบริการบนสายการบิน 

สัมภาษณX 
เชิงลึก 

เทคนิคการ
เก็บขอมูล
แบบขวาง

หิมะ 

การวิเคราะหX
ขอมูลแบบสังคม

เครือข�าย 

การสอบถามเพ่ือตรวจทาน
ฉันทามติเชิงปริมาณกับ

พนักงานที่ถูกสัมภาษณXรอบ
แรก วิเคระหXดวยค�า 

IR,MODE 

แนวโนมการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐาน

ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล 

สู�ความเป-นเลิศ 

แบบสอบถาม สังเคราะหX 

สังเคราะหX 

แบบสอบถาม 

R1 : การวิจัยเชิงคุณภาพ 

R2 : การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิ เคระหXองคXประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) มาตรฐานการพัฒนามาตรฐาน
ร ะ บ บ ง า น ใ ห บ ริ ก า ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความ
เป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูล
ของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย 

องคXประกอบเชิ ง ยืนยันของการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูล1st order 

2nd order 

ร�างคู�มือการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล 
สู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการ

บินพาณิชยXไทย 

สังเคราะหXองคXประกอบ 
และยกร�างเป-นคู�มือ 

 

คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 

พัฒนาสู�มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความ
เป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
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6. นิยามศัพท&เฉพาะ 
6.1 นิยามเฉพาะ 

    ตัวแบบ (Component) หมายถึง แนวทางหรือแบบแผนท่ีสรางข้ึนจากแนวคิด 
หรือองคXความรูท่ีใชเป-นแม�แบบในการสรางมาตรฐาน เพ่ือทุกคนจะสามารถยึดถือและสามารถปฏิบัติ
ตามในทิศทางเดียวกันในการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลเพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุก
ในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย 
  มาตรฐานระบบการให@บริการ (Service standards system) หมายถึง รูปแบบ
ของการใหบริการท่ีถูกคิดคน วางแผน โดยหน�วยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการวางแผนบริการบน
เครื่องบิน แลวจัดทํารูปแบบการใหบริการนี้ข้ึนเป-นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล
เพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย ประกอบดวย T2-SeM-
CoPS คือ ระบบห�วงโซ�งแห�งการขับคลื่อนประสิทธิภาพ 
    สายการบินพาณิชย& (Thai commercial aviation) หมายถึง กลุ�มของสายการ
บินท่ีทําการบินในลักษณะการประกอบเป-นธุรกิจ เพ่ือหวังผลจากการดําเนินงาน เช�น ชื่อเสียงของ
สายการบิน ผลกําไรในการประกอบการ ท้ังนี้จะตองมีการมุ�งพัฒนาคุณภาพของตนเองอยู�สมํ่าเสมอ 
เช�น ดานการใหบริการท่ีเป-นเลิศ  การขยายขนาดของจํานวนเครื่องบิน การพัฒนาความทันสมัยใน
ระบบอํานวยความสะดวดภายในเครื่องบิน ระบบการจองบัตรโดยสาร เป-นตน 
  คูNมือ (Manual) หมายถึง หนังสือหรือตําราสําหรับการใหความรูความเขาใจท่ี
พนักงานใหบนบริการสายการบินใชในเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม  
  ความเป�นเลิศ (Excellency) หมายถึง การใหบริการจากพนักงานบนสายการบิน
โดยมุ�งตอบสนองความพึงพอใจของผูมาใชบริการใหไดรับสิ่งที่คาดหวัง รวมถึงลดการรองเรียน
เก่ียวกับป�ญหาจากการมารับบริการ   

6.2 นิยามศัพท&ปฏิบัติการ 
  ทักษะสNวนบุคคล (Persnal skills) หมายถึง ความชํานาญเฉพาะดานของแต�ละ
บุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานดวยความรูท่ีมีเป-นระยะเวลายาวนานจนเกิดความชํานาญในเรื่องงาน
นั้นๆ ซ่ึงทําใหสามารถปฏิบัติงานไดดีกว�า รวดเร็วกว�า ในการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลเพ่ือ
มุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย 
   ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานโดยมีเปwาหมายคือความสําเร็จ
เป-นท่ีต้ังโดยใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด และยังส�งผลใหตนทุนในการดําเนินการลดนอยลงและ
เกิดผลกําไรมากข้ึนในการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลเพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกใน
อุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย 
   ประสบการณ& (Experiences) หมายถึง การท่ีบุคคลใดๆทํางานนั้นๆโดยมีระยะเวลา
ยาวนานจนเกิดความชํานาญในงานนั้น และเกิดการสั่งสมขององคXความรูในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลเพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย 
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   ทีม (Team)  หมายถึง การปฏิบัติงานร�วมกันต้ังแต� 2 คนข้ึนไปโดยมีเปwาหมายใน
การทํางานเดียวกัน และช�วยเหลือซ่ึงกันและกันใหงานออกมาลุล�วงตามเปwาหมายท่ีวางไวในการพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลเพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบิน
พาณิชยXของไทย 
   การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การปฏิสัมพันธXกันของคน 2 คนข้ึนไป
เพ่ือเป-นการแบ�งป�นขอมูล ข�าวสาร ของเรื่องหนึ่งเรื่องใด ในการพัฒนาประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล
เพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย  
  การฝ[กอบรม (Training) หมายถึง การใหความรูเก่ียวกับเนื้อหาของงานท่ีจะตองไป
ทําเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความเขาใจก�อนจะไดปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาประสิทธิภาพทักษะ
ส�วนบุคคลเพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย 
   ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) หมายถึง ระบบการสอนงานจากพนักงาน
อาวุโสแก�พนักงานท่ีพ่ึงเขามาร�วมงานใหม�ภายในองคXกรในการพัฒนาประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล
เพ่ือมุ�งสู�คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย 
   การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง การท่ีบุคคลใดๆมีเปwาหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในหนาท่ีการงานเช�น การเลื่อนตําแหน�ง ข้ึนเงินเดือนหรือ เงินรางวัล จึงเกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองใหดียิ่งข้ึนในการพัฒนาประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลเพ่ือมุ�งสู�
คุณภาพการใหบริการเชิงรุกในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชยXของไทย  
  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะโดยรวมเฉพาะของพนักงานใหบริการ
บนสายการบินแต�ละคน ที่แสดออกมาทั้งลักษณะภายในและภายนอก โดยแบ�งตามประเภท
ดังต�อไปนี้ 1) Extroversion เป-นลักษณะของบุคคลท่ีชอบเขาสังคม รวมตัวอยู�เป-นกลุ�ม ชอบการมี
สัมพันธภาพ  2) Introverts ชอบเก็บตัว อยู�เงียบ ๆ แยกตัวสันโดด 3)Agreeableness : เป-นบุคคลท่ี
ชอบมีความผ�อนปรน ยืดหยุ�น เก�งดานการประสานงานท่ีดี เชื่อใจได 4)Conscientiousness : เป-น
บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ ไววางใจได เสมอตนเสมอปลาย 5)  Openness to Experience : เป-น
บุคลิกท่ีเปFดรับความแปลกใหม� อยากรูอยากเห็น มีความคิดสรางสรรคX  
  ภาวะผู@นํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถของพนักงานใหบริการบน 
สายการบินในการกํากับ ดูแล  และควบคุมการทํางาน รวมถึงเป-นผูนําในการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด   
  ทักษะในการรNวมงานเป�นทีม (Team working Skill) หมายถึง ความสามารถ
ของพนักงานตอนรับบนสายการบิน ในการทํางานร�วมกันเป-นกลุ�ม และมีเปwาหมายร�วมกัน โดยเกิด
การช�วยเหลือกันระหว�างการทํางาน ร�วมกันแกไขป�ญหาในการทํางานท่ีเกิดข้ึน  
  ทักษะการควบคุมอารมณ& (Emotional Controlling Skill) หมายถึง ความสามารถ
ของพนักงานใหบริการบนสายการบิน ในการควบคุมอารมณXและความรูสึกของตนเอง ในระว�าง
การปฏิบัติงาน  
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  การทํางานภายใต@แรงกดดัน (Working  Under pressure) หมายถึงสภาวะการ
ทํางานของพนักงานใหบริการบนสายการบิน ท่ีอาจเจอกับสภาวะท่ีทําใหเกิดความเครียดหรือมีเกิดด
สภาวะท่ีไม�ปกติ และอาจส�งผลใหไม�สามารถดําเนินงานต�อไปไดโดยปกติ 
  ภาษากาย (Body Language) หมายถึง การแสดงออกของพนักงานใหบริการบน
สายการบิน ทางการแสดงออกทางใบหนาหรือท�าทาง โดยเรียกว�าภาษากาย  ซ่ึงสามารถบ�งบอกใหคู�
สนทนารับรูไดว�า ระหว�างการสนทนานั้นรูสึกอย�างไรถึงแมอาจไม�ไดพูดออกมาตรงๆ  
  ใจรักในบริการ (Service Mind) หมายถึง ความสามารถของพนักงานบริการบน
สายการบินในการ อํานวยความสะดวก ใหการช�วยเหลือ ดวยความกะตือรือรน ความเต็มใจ โดยมี
ท�าทียิ้มแยมแจ�มใส และ มีไมตรีจิตร นิยามปฏิบติการ 
  ระบบสังคมเครือขNายข@อมูล (Social Network System) หมายถึง การพัฒนา
ประเด็นของแนวโนมที่จะเป-นองคXประกอบตัวบ�งชี้ดวยการใชเทคนิคการวิจัยเอกสารและการ
สังเคราะหXวรรณกรรมแบบเครือข�ายโดยเชื่อมโยงกัน โดยมีความสัมพันธXและปฏิสัมพันธXกันทางสัคม
ในรูปแบบท่ีต�างกัน 
  T2  หมายถึง ลักษณะของการฝoกอบรมของพนักงานใหบริการบนสายการบิน ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซ่ึงก�อใหเกิดการทํางานร�วมกันเป-นทีม 
  SeM หมายถึง การปฏิบัติงานร�วมกันของพนักงานใหบริการสารการบินท่ีมีระบบ       
พ่ีเลี้ยงเป-นตัวขับเคลื่อน ทําใหเกิดประสิทธิภาพการใหบริการท่ีดี 
  CoPS หมายถึง การสื่อสารระหว�างกันของพนักงานใหบริการสายการบินจะช�วย
สรางบุคลิกภาพแห�งการพัฒนาของพนักงานใหบริการสายการบิน 
 
7. ประโยชน&ท่ีได@รับ 
 งานวิจัยนี้ก�อใหเกิดประโยชนXต�อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความ
เป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดังนี้ 

7.1 ประโยชน&ทางวิชาการ 
7.1.1 ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
สําหรับนําแนวทางในการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ไปประยุกตXใชในเชิงการใหบริการเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แข�งขันทางธุรกิจ 

7.1.2 ทําใหทราบองคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย และนําไปสู�การประยุกตXใชตัวแบบทางวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวของมาช�วยในการ
วางแผนในการพัฒนาทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในการใหบริการ ในอนาคต 
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7.1.3 ไดคู�มือและมาตรฐานระบบงาน ในการการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานของ
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย  

7.1.4 ผลการวิจัยท่ีไดจะเป-นประโยชนXต�อผูท่ีจะทําวิจัยในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการใหบริการในธุรกิจสายการบิน และ ธุรกิจการใหบริการอ่ืน โดยการนําองคXประกอบท่ีไดจากการ
ทําวิจัยไปพัฒนาต�อยอด เพ่ือทําการวิจัยในเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ใหเกิดประโยชนXต�ออุตสาหกรรมการ
ใหบริการต�อไปในอนาคต 

7.2 ประโยชน&สําหรับหนNวยงานท่ีเก่ียวข@อง 
7.2.1 ผูบริหารดานการฝoกอบรมสามารถนําผลการวิจัยไปกําหนดเป-นแนวทางในการ

ฝoกอบรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย โดยประยุกตXใชในดานการกําหนดนโยบายดานการใหบริการที่เป-นมาตรฐานสากล
สําหรับอุตสาหกรรมสายการบิน  

7.2.2 ผูบริหารสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาพนักงาน
ใหบริการบนสายการบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในการใหบริการ 
ตลอดจนพัฒนาเป-นมาตรฐานเพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหบริการบนสาย
การบินในดานทักษะส�วนบุคคล 

7.2.3 ผูบริหารสามารถนําคู�มือท่ีไดจากการวิจัย ใชประกอบเป-นเอกสารท่ีใชในการ
ฝoกอบรม ท้ังนี้เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแก�ผูเขารับการอบรม และเป-นแนวทางแก�พนักงานใน
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการสู�ความเป-นเลิศ  

7.2.4 พนักงานผูใหบริการบนสายการบิน สามารถใชคู�มือเป-นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใหบริการของตนเอง เพื่อมุ�งสู�ความเป-นเลิศทางดานการใหบริการ เนื่องจาก
การศึกษาจากขอมูลในคู�มือท่ีมีรูปภาพประกอบ จะสามารถกระตุนการเรียนรู ช�วยสรางความรูความ
เขาใจ และทําใหผูเขารับการอบรมเกิดการจดจํา และนําไปใชในการปฏิบัติงานได 

7.2.5 หัวหนางานจะไดทราบแนวทางในการปฏิบัติงานร�วมกับผูใตบังคับบัญชา ท้ังนี้
เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการผูโดยสาร  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข@อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย” ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีแนวคิด ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้  

1. รูปแบบของสายการบินพาณิชยX 
2. แนวคิดเก่ียวกับการฝoกอบรม 
3. แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการท่ีเป-นเลิศและประสบการณXวิชาชีพในสายการบิน 
4. แนวคิดเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX ( Mentor ) 
5. แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมและการประสานงาน 
6. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
7. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 
8. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในองคXกรแห�งการเรียนรู 
9. ระบบการวิจัยแบบสังคมเครือข�ายขอมูล 
10. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานระบบงานบริการ 
11. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
12. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. รูปแบบของสายการบินพาณิชย& 
            บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป-นสายการบินแห�งชาติท่ีใหบริการแบบ Full 
Service Carrier เป-นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ใชท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป-นท�าอากาศยานหลัก ณ สิ้นป3 2556 มีฝูงบิน 99 ลํา อายุเฉลี่ยของฝูงบินอยู�ท่ี 9.3 ป3มีเครือข�าย
เสนทางบินใหบริการครอบคลุม 79 จุดบิน ใน 34 ประเทศทั่วโลก สําหรับการใหบริการ
ภายในประเทศ มีจุดบินใหบริการท้ังสิ้น 10 จุดบิน รวมท้ังยังมีเท่ียวบินรหัสร�วมกับสายการบินนกแอรX
อีก 2 จุดบิน (กระทรวงคมนาคม, 2554) 
 สายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Carrier: LCC) เริ่มเปFดใหบริการในประเทศไทยใน 
ป3 2546 ไดแก� สายการบินนกแอรXสายการบินแอรXเอเชีย สายการบินโอเรียนทXไทย จากสถิติของ
บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พบว�า สัดส�วนผูโดยสารระหว�างระหว�างประเทศของสาย
การบินท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ และสายการบินตนทุนตํ่าเพ่ิมข้ึนจาก 97: 3 ในป3 2547 เป-น 84: 16 ป3 
2555 และสัดส�วนผูโดยสารภายในประเทศของสายการบินท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ และสายการบิน
ตนทุนตํ่าเพ่ิมจาก 78: 22 ป3 2547 เป-น 49: 51 ในป32555 แสดงใหเห็นว�า ภายในระยะ 9 ป3การ
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ใหบริการสายการบินตนทุนตํ่ามีแนวโนมเติบโตอย�างต�อเนื่อง ท้ังการใหบริการระหว�างประเทศและ
ภายในประเทศ (กระทรวงคมนาคม, 2554) 
 1.1 ข@อมูลเก่ียวกับหน@าท่ีของพนักงานให@บริการบนเครื่องบิน   
   ลักษณะงานของพนักงานบริการบนเครื่องบิน ประกอบดวย (ปFยะ นิยมวงศX, 2542) 2 
ส�วนดังต�อไปนี้ 1) การดูแลความปลอดภัยแก�ผูโดยสารบนเท่ียวบิน คือหนาท่ีในการใหความช�วยเหลือ
ผูโดยสารเม่ือเครื่องบินเกิดเหตุการณXฉุกเฉิน ในการอพยพผูโดยสารออกจากเครื่องบิน การปฐม
พยาบาลเบ้ือตน การช�วยชีวิตผูโดยสาร 2) การดูแลความสะดวกสบายแก�ผูโดยสารบนเท่ียวบิน โดย
ใหการบริการในรูปแบบ ต�าง ๆ คือ การบริการเครื่องด่ืม  การบริการอาหาร การบริการดานข�าวสาร
ต�างๆ และการบริการดานสันทนาการและการพักผ�อน 
 1.2 สภาพการทํางาน 
   ผูปฏิบัติงานพนักงานบริการบนเครื่องบิน จะตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาท้ังกลางวัน
และกลางคืนท้ังนี้ตามแต�เท่ียวบินท่ีกําหนดตารางการบิน ดังนั้นลักษณะการทํางานจะมีความกดดันสูง
สําหรับพนักงานใหม�ท่ียังไม�มีความคุนเคย เพราะตองมีการปรับตัวและสรางความคุนเคยกับลักษณะ
งานบริการท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีใหครบถวนไรขอบกพร�อง หรือขอผิดพลาดและมีความถูกตองมีความ
เป-นมืออาชีพตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ซ่ึงส�วนมากเป-นงานท่ีตองใหบริการอาหาร เดินบริการ 
ดูแลความสะดวกสบายของผูโดยสารตลอดเวลามีตวามพรอมท่ีจะใหบริการ แก�ผูโดยสารตลอดเวลา 
และดูแลเรื่องความสะอาดภายในหองน้ําและหองโดยสารตลอดเวลา ขณะปฏิบัติหนาที่อยู�บน
เครื่องบิน ดังนั้น ทางฝ�ายบริหารงานของสายการบิน จะทําการทดสอบความสามารถของพนักงาน 
และมีการจัดการฝoกอบรมเพ่ือเป-นการใหความรูเพ่ือช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน
ตอนรับแต�ละคน  
  1.3 ลักษณะของงานท่ีทํา 
   ลักษะงานใหบริการบนสายการบินจะมีพนักงานตอนรับบนเครื่องบินท้ังชายและหญิง
ซ่ึงไดถูกกําหนดหนาที่ของแต�ละบุคคล โดยมีหนาที่หลักที่สรุปไดดังนี้ (ปFยะ นิยมวงศX, 2542)       
1) พนักงานจะตองมาถึงท่ีเครื่องบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงก�อนเวลาเครื่องบินออก โดยมีหนาท่ีตรวจสอบ
ความปลอดภัยของระบบเครื่องบิน และอุปกรณXเก่ียวกับความปลอดภัยท่ีตองใชในกรณีเกิดเหตุการณX
ฉุกเฉิน เช�น เครื่องกระตุนหัวใจ (AED) เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย กระเป�ายา อุปกรณXช�วยการหายใจ 
เป-นตน 2) พนักงานตอนรับชาย (Steward) จะมีหนาที่หลักในการตรวจสอบอาหารเพ่ือเตรียม
ใหบริการแก�ผูโดยสาร 3) พนักงานตอนรับหญิง ( Air Hostess) มีหนาท่ีหลักในการดูแลสิ่งอํานวย
ความสะดวกบนเครื่องบินเช�น หองน้ํา กระดาษชําระ หนังสือพิมพX เมนูอาหาร ถามีป�ญหาขัดของตอง
แจงใหหัวหนางานทราบเพ่ือแกไขเพราะถาไม�ไดรับการแกไขจนอยู�ใยสภาพพรอมใชงานและถูกตอง
ตามกฏการบิน กัปตันในเท่ียวบินในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการทําการบิน 
นอกจากนี้ถาเป-นการเดินทางระยะยาว อาจตองมีสิ่งของที่เตรียมเพิ่มเติมก็จะตองตรวจสอบให
เรียบรอยดวย เช�น ถุงเทา แปรงสีฟ�น เป-นตน 4) เม่ือผูโดยสารข้ึนมาบนเครื่องแลว มีหนาในการชี้แจง
เรื่องระบบความปลอดภัยบนเรื่องบินกรณีเกิดหตุการณXฉุกเฉิน จากนั้นเดินตรวจเช็คความเรียบรอย
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อีกครั้งแลวจึงนั่งประจําที่ 5) ถาเป-นเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบินยาว จะมีการใหบริการอาหาร และ
เครื่องด่ืมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามสัดส�วนของชั้วโมงบิน โดยพนักงานตอนรับท้ังชายและหญิงมี
หนาท่ีในการใหบริการ ดูแลความสะอาด อํานวยความสะดวก ตามท่ีผูโดยสารตองการ 
 1.4 สภาพการจ@างงาน 
   ผูท่ีทํางานในอาชีพนี้จะไดรับรายไดหลักคือเงินเดือน ท่ีกําหนดในการรับสมัครตามวุฒิ
การศึกษา เมื่อผ�านการรับคัดเลือกจะไดรับการอบรมเป-นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนก�อนจะ
ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน โดยตองผ�านการฝoกอบรมจากสายการบิน เม่ือเสร็จสิ้นการฝoกตองผ�านการ
ทดสอบ ก็จะมีตําแหน�งเป-นพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ซ้ึงจะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนและ
ไดรับค�าเบ้ียเลี้ยงจากการบินแต�ละเท่ียวบิน ข้ึนอยู�กับอตราค�าครองชีพแต�ละประเทศ ส�วนสิทธิพิเศษ
อ่ืน ๆเช�นบัตรเดินทางฟรีสําหรับพนักงานและครอบครัวก็จะข้ึนอยู�กับแต�ละสายการบิน ส�วนโบนัสจะ
ไดรับตามผลกําไรของการประกอบการ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เช�น ถาปฏิบัติการบินในโซน
เอเชียท่ีนับจากการข้ึนเครื่องบินจนถึงเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินปลายทาง ใชเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง
จะได ค�าเบ้ียเลี้ยง (Per Diem) ประมาณ 3,500 บาทต�อเท่ียวเป-นตน ชั่วโมงการทํางาน และการพัก
จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยทั่วไปแลวถาปฏิบัติหนาที่ในประเทศ ซ่ึงเป-นเสนทางการบิน
ระยะสั้น ๆ ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะไม�มีวันหยุดหลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จแต�ถาบินระยะยาว 
จะไดวันหยุดพักผ�อน 1-2 วันและในหนึ่งเดือนจะไดวันหยุดพัก 9-10 วัน    
 1.5 สภาพการทํางาน 
  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะมีหนาที่ปฏิบัติงานทั้งกลางวัน และกลางคืนตามท่ีไดรับ
มอบหมายในตารางการบิน โดยสภาพการทํางานอาจมีความกดดันสําหรับพนักงานตอนรับใหม� 
เพราะตองปรับตัวและสรางความคุนเคยกับงานใหบริการ ท่ีตองใหบริการอย�างครบถวน และถูกตอง
อยู�ตลอดเวลา โดยงานบริการหลักๆ เป-นการใหบริการอาหารในเท่ียวบิน ดูแลความสะดวกสบายของ
ผูโดยสารตลอดเวลา ดูแลความสะอาดหองน้ําและสิ่งของใชจําเป-นสําหรับผูโดยสารระหว�างเท่ียวบิน 
ดังนั้นทาง ฝ�ายบริหารจึงมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน โดยการทดสอบ และ
อาจมีการจัดการฝoกอบรมเพื่อเป-นการพัฒนาความสามารถในการทํางาน โดยคุณสมบัติท่ัวไปดังนี้  
(ปFยะ นิยมวงศX, 2542) 1) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาข้ึนไป 2) พนักงานตอนรับหญิงอายุ
ระหว�าง 20-26 ป3 ความสูง 156-165 เซนติเมตร 3) พนักงานตอนรับชายไทยตองผ�านการเกณฑX
ทหาร อายุระหว�าง 20-28 ป3 ความสูง 165 เซนติเมตรข้ึนไป โดยสัดส�วนน้ําหนักกับความสูงมี
ความสัมพันธXกัน 4) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยใชผลการสอบภาอังกฤษ
มาแสดง โดยตองมีระดับคะแนนดังนี้ TOEIC ไม�ตํ่ากว�า 600 คะแนนของ /  TOFEL ไม�ตํ่ากว�า 550  
คะแนน 5) สามารถว�ายน้ําฟรีสไตลXต�อเนื่องโดยมีระยะทาง 50 เมตรสําหรับพนักงานตอบรับหญิงและ
100 เมตร สําหรับพนักงานตอนรับชาย6) บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธXดี 7) มีความสามารถในการ
แกไขป�ญหาเฉพาะหนาดี  
 นอกจากนี้คุณสมบัติท่ัวไปท่ีควรมี คือ มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง สานภาพโสด มีความ
อดทนในการทํางาน มีความพรอมท้ังร�างกายและจิตใจในการทํางานดานบริการ ตองสามารถเรียนรู



18 

 

และทําความเขาใจกับความแตกต�างของวัฒนธรรมของผูโดยสารแต�ละคน มีความสามารถในการใช
ภาษาต�างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงเป-นเรื่องจําเป-นสําหรับผูท่ีมีความสนใจในอาชีพนี้ท่ี
จะตองหาขอมูลของแต�ละสายการบิน เพราะแต�ละสายการบินไดกําหนดคุณสมบัติไวแตกต�างกัน
ออกไปตามความตองการ โดยในป�จจุบันมีหลายสายการบินท่ีรับสมัครคนไทยเขาทํางานในตําแหน�ง
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน เช�น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน), บางกอกแอรXเวยX,  JAL,  
CATHEY PACIFIC, Thai Lion Air,  เป-นตน สายการบินเหล�านี้จะประกาศสมัครพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินตามความตองการกําลังพล โดยผูท่ีทํางานในอาชีพนี้จะมีความกาวหนาในอาชีพโดยการ
ไดรับการฝoกอบรมใหเขาปฏิบัติงาน จากนั้นจะเป-นการเลื่อนตําแหน�งชั้นการบริการไปจนกระท่ังเป-น
หัวหนาพนักงานตอนรับบน ครูฝoกสอบ และ ผูจัดการเท่ียวบิน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง
ขอมูลของสายการบินพาณิชยX ในขางตนที่ไดกล�าวถึงขอบเขตหนาที่ของพนักงานใหบริการบน
สายการบิน รวมถึงคุณสมบัติของผูที่จะสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหน�ง
พนักงานใหบริการบนสายการบิน ซ่ึงชี้เห็นไดว�างานในตําแหน�งพนักงานใหบริการบนสายการบินนั้น 
ตองการบุคคลท่ีมีคุณสมบัติพรอมในหลายๆดาน ดังท่ีระบุไว ซ่ึงอาจมีรายละเอียดของคุณสมบัติท่ี
ซับซอนกว�างานอ่ืนๆท่ัวไป  โดยความสําคัญในการคัดสรรบุคลากรในตําแหน�งงานนี้มีความสําคัญ
เนื่องจากในแง�ของการดําเนินธุรกิจประเภทนี้พนักงานใหบริการบนสายการบินถือว�าเป-นบุคคลท่ีมี
ช�วงเวลาในการอยู�ใกลชิดกับลูกคาโดยตรงยาวนานที่สุด คือตลอดระยะเวลาการโดยสารอยู�บน
เครื่องบิน ดังนั้นหากช�วงเวลาดังกล�าว ลูกคาไดรับการบริการท่ีประทับใจ หรือไดรับการบริการท่ีดี
จากพนักงานผูในบริการบนเครื่องบินแลว ย�อมส�งผลต�อการเลือกใชบริการเดินทางซํ้ากับสายการบิน
นั้นอีก  และในทางกลับกันหากลูกคาเกิดความไม�พึงพอใจต�อการบริการท่ีไดรับจากพนักงานใหบริการ
สายการบิน อาจจะส�งผลใหลูกคาเลือกท่ีจะเดินทางกับสายการบินอ่ืนแทน  ท่ีกล�าวมาจึงเป-นสาเหตุ
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงานใหบริการบน
สายการบินพาณิชยXไทย 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับการฝ[กอบรม 
 การฝoกอบรม คือ กระบวนการในอันท่ีจะทําใหผูเขารับการฝoกอบรมเกิดความรูความเขาใจ  
ทัศนคติ ความชํานาญและมีคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย�างเป-นระบบ (ชยานนทX พูนทอง,2554) 
และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคXท่ีกําหนดไว รวมถึงการพัฒนาการจัดโครงการฝoกอบรม เป-น
เพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององคXกร(สุริวิภา ขุนทอง,2554) และการฝoกอบรม
จะบังเกิดผลดีต�อเมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการอย�างมีระบบ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดหากผูรับผิดชอบจัดการ
ฝoกอบรมมีความเขาใจถึงกระบวนการฝoกอบรม และวิธีดําเนินการในแต�ละข้ันตอนอย�างเหมาะสม
ก�อนท่ีจะทําความเขาใจถึงแต�ละขั้นตอนของกระบวนการฝoกอบรมในรายละเอียด โดยอาจมอง
กระบวนการฝoกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรไดอย�างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน, 
2532) 
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             2.1 ความหมายของกระบวนการฝ[กอบรม 
  กระบวนการฝoกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติในอันท่ีจะทําใหผู
เขารับการฝoกอบรม เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณX
และเกิดคุณสมบัติ (ชยานนทX พูนทอง, 2554) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปตาม
วัตถุประสงคXท่ีกําหนดไวดังท่ีระบุในแผนภูมิดังกล�าวขางตน กระบวนการฝoกอบรมมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5 
ข้ันตอน ซ่ึงผูรับผิดชอบจัดโครงการฝoกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรแต�ละโครงการควรจะตองดําเนินการ
ในแต�ละข้ันตอนอย�างครบถวนเพ่ือใหเป-นการฝoกอบรมอย�างเป-นระบบ มีความสมบูรณX และเกิดผล
สําเร็จตรงตามเปwาหมายซ่ึงอาจใหความหมายและคําอธิบายย�อๆ สําหรับแต�ละข้ันตอนของกระบวนการ 
ฝoกอบรมได (สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2532) 
  เริ่มตนจากการหาความจําเป-นในการฝoกอบรม (ศศิกาญจนX ทวิสุวรรณ, 2545) 
หมายถึง การคนหาป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในองคXกรหรือในหน�วยงาน ว�ามีป�ญหาเรื่องใดบางท่ีจะสามารถ
แกไขใหหมดไปหรืออาจทําใหทุเลาลงไดดวยการฝoกอบรมโดยรวมไปถึงการพยายามหาขอมูลดวยว�า
กลุ�มบุคลากรเปwาหมายท่ีจะตองเขารับการอบรมเป-นกลุ�มใด ตําแหน�งงานอะไร มีจํานวนมากนอย
เพียงใด ควรจะตองจัดเป-นโครงการฝoกอบรมให หรือเพียงแต�ส�งไปเขารับการอบรมภายนอกองคXการ
เท�านั้น มีภารกิจใดบางท่ีควรจะตองแกไข ปรับปรุง ดวยการฝoกอบรมพฤติกรรม ประเภทใดบางท่ีควร
จะตองเปลี่ยนแปลงดานความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือประสบการณX ท้ังนี้สภาพการณXท่ีเป-นป�ญหาและ
แสดงถึง ความจําเป-น ในการฝoกอบรมอาจมีทั้งที่ปรากฏชัดแจง และเป-นสภาพการณXท่ีซับซอน
จําเป-นตองวิเคราะหXหาสาเหตุของป�ญหาเพ่ือคนหาวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหXหาความจําเป-นในการ
ฝoกอบรม (สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2532) เม่ือสามารถวิเคราะหXจนไดความจําเป-นในการ
ฝoกอบรมแลวก็จะนําไปสูการสรางหลักสูตรฝoกอบรม โดยหมายถึง การนําเอาความจําเป-นในการ
ฝoกอบรมซ่ึงมีอยู�ชัดเจนแลวว�ามีประเภทใดบาง ท่ีจะสามารถแกไขไดดวยการฝoกอบรม กลุ�มเปwาหมาย
เป-นใคร และพฤติกรรมการเรียนรูท่ีตองการจะเปลี่ยนแปลงเป-นดานใดนั้น มาวิเคราะหX เพ่ือกําหนด
เป-นหลักสูตร โดยอาจประกอบดวยวัตถุประสงคXของหลักสูตรฝoกอบรม หมวดวิชา หัวขอวิชา 
วัตถุประสงคX ของแต�ละ หัวขอวิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม 
ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวขอวิชาที่ควรจะเป-น ตลอดจนการ กําหนดลักษณะของวิทยากร
ผูดําเนินการฝoกอบรม ทั้งนี ้ เพื่อจะทําใหผู เขาอบรมไดเกิดการเรียนรู อย�างมีข้ันตอน และเกิด 
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรX, 2523) จนทําใหสิ่งท่ีเป-นป�ญหา
ไดรับการแกไขลุล�วงไปได หรือจะมีผลทําใหผูเขารับ การอบรมสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ได
อย�างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน (สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2532) 
  หลังจากการสรางหลังกสูตรการฝoกอบรมแลว จะนําไปสู�ข้ันตอนการกําหนดโครงการ
ฝoกอบรม คือ การวางแผนการฝoกอบรมอย�างเป-นข้ันตอนโดนจัดทําเป-น โครงการการฝoกอบรม เพ่ือ
เป-นการแสดงรายละเอียดต�างๆ อย�างครบถวน ต้ังแต�สาเหตุของการจัดการฝoกอบรม สถานท่ี วัน 
เวลา วิทยากร หัวขอในการฝoกอบรม ระยะเวลา ค�าใชจ�าย เป-นตน การวางแผนการดําเนินการ
ฝoกอบรมอย�างเป-นข้ันตอนดวยการเขียนออกมาเป-นลายลักษณXอักษรดังท่ีเรียกว�า "โครงการฝoกอบรม" 
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เป-นการระบุรายละเอียดท่ีเก่ียวของท้ังหมดต้ังแต�เหตุผลความ ท้ังนี้รวมถึงผูบริหารท่ีมีอํานาจอนุมัติ
โครงการการฝoกอบรมและค�าใชจ�ายที่ใชในการฝoกอบรม ดังนั้นบุคคลเหล�านี้จําเป-นจะตองเขาใจ
รายละเอียดต�างๆของการฝoกอบรมดวย ผ�านการใชโครงการฝoกอบรมที่เขียนขึ้นเป-นสื่อนั่นเอง 
(สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2532) 
  หลังจากท่ีกําหนดโครงการฝoกอบรมอย�างเป-นรูปธรรมแลว ก็จะนําไปสู�การบริหาร
โครงการฝoกอบรม โดยการบริหารโครงการฝoกอบรม จะเกิดประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคXของโครงการไดนั้น นอกจากมาจาก วิทยากรที่มีความรูความสามารถและหลักสูตร 
ฝoกอบรมท่ีเหมาะสมแลวยังจําเป-นตองอาศัยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการฝoกอบรมซ่ึงเขาใจหลักการ
บริหารงานฝoกอบรมพอท่ีจะสามารถวางแผนและดําเนินงานธุรการท้ังหมดในช�วงท้ังก�อนระหว�างและ
หลังการอบรมไดอย�างมีประสิทธิภาพอีกดวย จึงไดกําหนดข้ันตอนนี้เป-นการบริหารโครงการฝoกอบรม
เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่ผูจัดโครงการฝoกอบรมควรทราบท้ังหมด (สํานักงานขาราชการพลเรือน, 
2532) 
  ส�วนในการดําเนินการฝoกอบรม เจาหนาท่ีผูจัดโครงการอบรมจะตองมีบทบาทหลัก ท่ี
จะช�วยอํานวยความสะดวกใหกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแก�ผูเขาอบรม ท้ังในดาน
สถานท่ี โสตทัศนูปกรณX วัสดุอุปกรณX ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกันยังตอง
ดําเนินงานในฐานะผูอํานวยการโครงการทําหนาท่ีควบคุมใหการฝoกอบรมดําเนินไปตามกําหนดการจัด
ใหมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ�ม  ต�าง ๆ ในระหว�างผูเขาอบรมอันจะอันจะช�วยสราง
บรรยากาศในการฝoกอบรมใหเอื้ออํานวยต�อการเรียนรูสําหรับผูเขาอบรมไดเป-นอย�างดีมิฉะนั้น
อาจไม�สามารถทําใหการฝoกอบรมดําเนินไปตามท่ีระบุไวในโครงการอย�างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ประสิทธิผลเท�าท่ีควร    
         นอกจากมีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนต�าง ๆ ของกระบวนการฝoกอบรมแลว 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการ ฝoกอบรมควรจะตองเขาใจถึงแนวความคิดเก่ียวกับการแบ�งประเภทการ
ฝoกอบรม ซ่ึงจะเก่ียวของกับการจัดและบริหารงานฝoกอบรม ต�อไปดวยจากขอเขียนของนักวิชาการ
ดานการพัฒนาบุคลากร และจากประสบการณXของผูเขียน มีแนวคิดและวิธีการจัดแบ�ง ประเภท ของ
การฝoกอบรม โดยยึดหลักดังนี้ (สํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2532) 
              2.2 ประเภทของการฝ[กอบรม 
  2.2.1 แบNงโดยยึดชNวงเวลาในการทํางานเป�นหลักแบNงออกเป�น 2 ประเภท คือ 
        การฝoกอบรมก�อนประจํา (Pre-Service Training) จะเป-นการฝoกอบรมซ่ึงมี
วัตถุประสงคXเพ่ือเตรียมบุคลากรก�อนเขารับหนาท่ีใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท่ีจะ
ไดรับมอบหมายไดอย�างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของการฝoกอบรมจะเนนเรื่องท่ีจําเป-นในการปฏิบัติงาน
อย�างละเอียดทุกดาน ซึ่งมักจะรวมถึงการสรางทักษะในการปฏิบัติงานไวดวยและการฝoกอบรม
ระหว�างประจําการ (In-Service Training) โดยจะเป-นการฝoกอบรมท่ีมีวัตถุประสงคXเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู และทักษะ รวมถึงการสรางทัศนคติแก�ผูเขารับการฝoกอบรมใหสามารถปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  2.2.2 แบNงโดยยึดลักษณะวิธีการฝ[กอบรมเป�นหลัก 
         การปฏิบัติงานปกติในท่ีทําการ (On the Job Training หรือ Desk Training) 
เป-นการฝoกอบรมระหว�างการปฏิบัติงานจริงๆเพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการทํางานท่ีถูกตอง
เหมาะสม โดยเฉพาะงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบเท�านั้น โดยใหผูเขาอบรมทํางานนั้นๆตามปกติแลวมี
ผูคอยกํากับดูแลใหปฏิบัติอย�างถูกตอง ซ่ึงผูคอยกํากับอาจเป-นหัวหนางานหรือครูฝoกก็ได ซ่ึงจะทํา
หนาท่ีอธิบายหรือสาธิตเพ่ิมเติมจากการเรียนรู ซ่ึงผูเขาอบรมไดรับจากการฝoกปฏิบัติของตนเองเป-น
หลักในช�วงหลังการฝoกอบรมแบบนี้มักจะเป-นการปฏิบัติตามคู�มือการปฏิบัติงาน  (Manual) ซ่ึงไดมี
ผูเขียนระบุถึงข้ันตอน  และรายละเอียดในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไวแลว 
   ต�อมาเป-นลักษณะการฝoกอบรมนอกสถานท่ีทํางาน (Off the Job Training) 
มีวัตถุประสงคXเพ่ือเตรียมใหผูเขาอบรมพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที หรือพรอมในการท่ีจะเขารับ
การฝoกปฏิบัติงานปกติ ในท่ีทําการ (On the Job Training)  หรือใชเพ่ือการลดค�าใชจ�ายหรือ ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น การฝoกอบรมแบบสุดทายคือการฝoกอบรมแบบหองเรียน (Classroom 
Training)คือ จะเนนถึงการจัดใหผูเขาอบรมไดทีละมากๆต้ังแต� 10 – 100 คน จึงมักจะใชสถานท่ีใน
หองประชุมเป-นหลัก การฝoกอบรมมักใชเทคนิค การบรรยาย การอภิปรายเป-นหลักและอาจมีการใช
โสตทัศนูปกรณX การสาธิต เทคนิคแบบกลุ�ม ฯลฯ  
    2.2.3 แบNงตามจํานวนผู@เข@ารับการฝ[กอบรม 
       โดยแบ�งเป-นการฝoกอบรมเป-นรายคน ตามความจําเป-นในการฝoกอบรมของ
บุคคลรายนั้น โดยอาจเป-น อบรมปฐมนิเทศเป-นรายตัว การฝoกอบรมขณะปฏิบัติงาน การจัดให
ฝoกอบรมดวยตัวเองทางไปรษณียX หรืออาจใชเทคนิค  ทางการบริหาร  อ่ืนๆ   เช�น การมอบหมายงาน
ใหปฏิบัติ  เป-นตน อีกลักษณะหนึ่งคือการฝoกอบรมเป-นคณะเป-นการฝoกอบรมใหกับกลุ�มบุคลากรซ่ึงมี
ลักษณะความจําเป-นในการฝoกอบรมเหมือนกัน ทีละจํานวนมากๆ 
  2.2.4 แบNงตามลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรฝ[กอบรม 
   ในกรณีท่ีมีการสํารวจหาความจําเป-นในการฝoกอบรมท้ังองคXกร แลวพบว�ามี
ความจําเป-นจะตองจัดฝoกอบรมหลักสูตรในเนื้องานหลายดานดวยกัน โดยผูเขาอบรมจะเป-นบุคลากร 
ซ่ึงดํารงตําแหน�ง และระดับต�างกัน จึงอาจมีการกําหนดหลักสูตรฝoกอบรมในแต�ละดาน และแบ�ง
ประเภทการฝoกอบรมออกเป-นดานต�างๆ ตามลักษณะ ของหลักสูตรฝoกอบรม เช�น การฝoกอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝoกอบรมดานการปฏิบัติงานธุรการ การฝoกอบรมดานการบริหาร เป-นตน 
   2.2.5 แบNงตามลักษณะของกลุNมเปiาหมาย 
        กลุ�มบุคลากรผูเขาอบรมในโครงสรางขององคXการ ซึ่งจะเชื่อมโยง ไปถึง
ลักษณะ ของเนื้อหาหลักสูตรท่ีจัดอบรมดวย โดยแบ�งเป-นการฝoกอบรมสําหรับบุคลากรแต�ละระดับ
ตามแนวนอน ในโครงสรางขององคXการ เพ่ือใหความรูท่ัวๆไปโดยมุ�งหวังเพียงเพ่ือการสรางกรอบ
แนวคิดกวางๆ ส�วนอีกลักษณะคือการฝoกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแนวต้ังขององคXการ เป-นการ
ฝoกอบรมเพ่ือใหความรูหรือสรางความสามารถ เฉพาะสําหรับบุคลากร ในแต�ละตําแหน�งหรือสายงาน 
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                    2.2.6 แบNงตามวัตถุประสงค&ของการฝ[กอบรม ซ่ึงอาจแยกการฝ[กอบรมออกเป�น 3 
ประเภทใหญN ๆ คือ 
     โดยแบ�งตามประเภทคือ การฝoกอบรมเพื่อแกไขป�ญหาที่ไดเกิดข้ึนมาแลว 
กล�าวคือ เม่ือมีป�ญหาในการดําเนินการใดๆ ในองคXกรเกิดข้ึน การฝoกอบรมในลักษณะนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือ
การแกไขป�ญหา ทั้งนี้เพื่อเป-นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอีกทางหนึ่งดวย  ต�อมาเป-นการ
ฝoกอบรมเพื่อเตรียมการรับมือกับป�ญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยตองทําควบคู�กับแผนงานท่ี
เตรียมการไวล�วงหนาสําหรับการบริหารงานในอนาคต ประเภทสุดทายคือการฝoกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองคXกรตองการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภายในองคXกร ใหมีศักยภาพสูงสุดในการทํางาน ท้ังนี้เพ่ือมุ�งสู�ความเป-นเลิศขององคXกร 
   จากแนวคิดเรื่องการฝoกอบรมท่ีผูวิจัยไดกว�ามาขางตน แสดงใหเห็นถึงมิติดาน
ต�างๆเก่ียวกับแนวคิดนี้ โดยมีลําดับข้ันตอนของกระบวนต้ังแต�ก�อนเกิดการฝoกอบรมจนกระท่ังผลท่ีได
ภายหลังจากการฝoกอบรม โดยเห็นว�าข้ันตอนของการฝoกอบรมมีส�วนสําคัญต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในองคXกร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิจัยท่ีศึกษาในเรื่องนี้ โดยสามารถสรุปเป-น
แผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 2 แผนผังแสดงกระบวนการการฝoกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ: จากการสังเคราะหXขอมูลในการในการทบทวรวรรณกรรมของผูวิจัย 
 
   จากภาพท่ี 2 ผูวิจัยสามารถสรุปไดว�าการฝoกอบรมจะเกิดจากป�จจัยเริ่มตนคือ 
เพ่ือการใหความรู เพือพัฒนาบุคลากรภายในองคXกร และเพ่ือการแกไขป�ญหาเฉพาะหนาบางอย�าง 
หลังจากนั้นเม่ือเกิดการฝoกอบรมแลวจะทําใหผูเขารับการอบรมเกิด ความรู ความเขาใจ เกิดทัศนคติ
ต�อเรื่องท่ีอบรม รวมไปถึงก�อใหเกิดคุณสมบัติหลังการฝoกอบรม จากนั้นสิ่งที่ไดจากการฝoกอบรม
ท้ังหมดจะเป-นตัวพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของผูเขารับการฝoกอบรม รวมถึงพัฒนาองคXกร
ดวย เช�น ในสภาวะการแข�งขันของธุรกิจการสายการบิน ทุกสายการบินต�างหาจุดเด�นในดานการ
บริการเพ่ือเป-นเครื่องมือสําคัญในการตอบสนองความตองการผูโดยสารใหเกิดความประทับใจ และ
กลับมาใชบริการซํ้าอีก หรือเป-นการจูงใจใหผูใชบริการรายใหม�เกิดความสนใจและหันมาทดลองใช
บริการ จากประเด็นการแข�งขันนี้ ทางสายการบินเองจึงตองมีการระดมความคิดในแง�การสรางสรรคX
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พัฒนาบุคลากร 
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ความรู 
ความเขาใจ 

ทัศนคติ 
คุณสมบัติ 

 
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 
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การใหบริการรูปแบบใหม�ๆ จากนั้นจึงจัดข้ึนเป-นโปรแกรมฝoกอบรมแก�พนักงานผูใหบริการบนสายการ
บิน ใหมีความรู ความสามารถ เกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้เม่ือเกิดความเขาใจจากการ
ฝoกอบรมท่ีตรงกันแลวจึงทําใหการใหบริการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามไปดวย 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับการให@บริการท่ีเป�นเลิศและประสบการณ&วิชาชีพในสายการบิน 
 จากการศึกษาความหมายของการบริการพบว�ามีผูใหความหมายของการบริการไว
หลายท�านโดยไดใหความหมายของการบริการว�าเป-นสิ่งท่ีจับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเป-นสิ่งท่ี
เสื่อมสูญสลายไปไดง�าย (วีรพงษX เฉลิมจิระรัตนX, 2550) แต�เป-นกระบวนการหรือกิจกรรมต�างๆ ท่ี
เกิดข้ึน จากการปฏิสัมพันธXระหว�างผูท่ีตองการใชบริการ (ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับบริการ) กับผูใหบริการ 
(เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) (จิตตินันทX เดชะคุปตX, 2549) เพ่ือ
ประโยชนXหรือความพอใจท่ีเกิดข้ึนร�วมกับการซ้ือขายสินคา (สุมนา อยู�โพธิ์, 2544) ซ่ึงสอดคลองกัน
กับนักวิจัยหลายท�านท่ีไดใหความหมายไวว�าการบริการเป-นการกระทํา  
 คริสโตเฟอรX เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรทX (2546) ไดใหความหมายในเรื่องของการ
บริการว�าเป-นลักษณะของการปฏิบัติงานโดยท่ีฝ�ายหนึ่งทําใหกับฝ�ายอีกฝ�ายหนึ่ง ซ่ึงอาจมีข้ันตอนและ
กระบวนการ (Process) ท่ีผูกพันกับตัวสินคา แต�การใหบริการนั้นเป-นสิ่งท่ีมองไม�เห็น ไม�สามารถจับ
ตองได  โดยการบริการเป-นการสรางคุณค�า  คุณประโยชนX (Benefits) ใหแก�ลูกคา ซ่ึงจะสอดคลอง
กับ วัชราภรณX สุริยาภิวัฒนX (2546) ท่ีไดใหความหมายในเรื่องการบริการไวว�าเป-นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนแก�
สมาชิกตามคุณสมบัติ หนาที่ และความสามารถของแต�ละหน�วยงานท่ีเก่ียวของ โดยอาศัยความ
ตองการของสมาชิก เพ่ือเป-นแนวทางในการดําเนินโครงการ โดยมุ�งใหเกิดความพึงพอใจแก�สมาชิก ซ่ึง 
วีระรัตนX กิจเลิศไพโรจนX (2548) และ เอนก สุวรรณบัณฑิต (2548)  ใหความหมายไวว�าการบริการ
หมายถึง พฤติกรรม ที่ฝ�ายหนึ่งนําเสนอใหอีกฝ�ายหนึ่งผ�านการทํากิจกรรมท่ีกํานดข้ึน เพ่ือมุ�งสราง
ความถึงพอใจ รวมไปถึงการมุ�งพัฒนาความสามารถในการใหบริการของบุคคลากรท่ีเก่ียวของ  โดย 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) ไดใหความหมายของการบริการว�าเป-นการส�งมอบสินคาท่ีไม�มีตัวตน 
(intangible goods) ใหกับผูรับบริการโดยสินคาไม�มีตัวตนนั้นคือการใหบริการซ่ึงจะต�องสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจแก�ผูรับบริการได   ซ่ึง ฉลองศรี  พิมลสมพงศX (2546)  มองว�าในป�จจุบันการ
บริการเขามามีบทบาทต�อชีวิต ประจําวัน โดบบุคคลไดยินยอมจ�ายเงินเพื่อไดรับการบริการ  โดย
ค�าใชจ�ายในการซ้ือสินคาและบริการทุกวันนี้  จะเป-นแบ�งเป-นส�วนของการบริการประมาณรอยละ 45   
 นอกจากนี้การบริการถือว�าเป-นสิ่งจับตองไม�ได และสามารถเสื่อมสูญสภาพไปได โดยการ
บริการจะทําข้ึนทันทีและสามารถส�งมอบใหแก�ผูรับบริการ การบริการจึงเป-นลักษณะของกิจกรรมของ
การส�งมอบบริการจากผูใหไปยังผูรับ ทําใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงคําว�าการบริการตรงกับภาษาอังกฤษ
ว�า Service ซ่ึงสามารถหาความหมายไดจากอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ ซ่ึงสามารถยึดเป-นหลักใน
การปฏิบัติตามความหมายของการบริการได คือ (จินตนา  บุญบงการ ,2539) 
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 S = Smiling & Sympathy ใหบริการดวยรอยยิ้ม เอาใจใส�ต�อความรูสึกผูมารับบริการ 
 E = Early Response ใหบริการดวยความรวดเร็ว 
 R = Respectful การใหเกียรติผูมารับบริการ 
 V = Voluntariness Manner การใหบริการโดยความสมัครใจ เต็มใจ  
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณXท่ีดีของผูใหบริการ 
 C = Courtesy มีความความอ�อนนอม สุภาพ 
 E = Enthusiasm ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน 

 การบริการถือเป-นกิจกรรมเพ่ือการสรางประโยชนXหรือสรางความพึงพอใจท่ีทําข้ึนเพ่ือการ
เสนอขายหรือเป-นกิจกรรมที่ทําขึ้นร�วมกับการขายตัวสินคาโดยจากความหมายดังกล�าว  สามารถ
อธิบายไดว�าการบริการมี 2 รูปแบบ คือผลิตภัณฑXและบริการ เป-นกิจกรรมผลประโยชนXหรือความพึง
พอใจท่ีผูขายจัดทําข้ึนเป-นผลิตภัณฑXรูปแบบหนึ่ง เพ่ือสนองความตองการแก�ผูบริโภค อาทิ การให
ความรูและพัฒนาทักษะแก�สถานศึกษาต�างๆ การใหคําปรึกษาในการบริหารธุรกิจ ถือเป-นกิจกรรม
ผลประโยชนXหรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําขึ้น เพื่อเสริมกับสินคาและใหสินคามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เช�น บริการติดต้ังเครื่องปรับอากาศหลังการขาย การตรวจเช็คเครื่องอุปกรณXไฟฟwาตาม
ระยะเวลาหลังการซ้ือ หรือการฝoกอบรมใชงานสินคาใหกับลูกคา (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2547) 
 การบริการ  เป-นกิจกรรมเพ่ือผลประโยชนXหรือสรางความพึงพอใจท่ีสนองความตองการ
แก�ลูกคาท่ีมารับบริการ ศิริวรรณ  เสรีรัตนX  และคณะ (2541)  ไดใหจํากัดความของการบริการไวว�า 
เป-นการแสดงออก หรือลักษณะของสมรรถนะท่ีหน�วยงาน สามารถนําเสนอใหกับอีกหน�วยงานหนึ่ง 
โดยเป-นสิ่งท่ีไม�มีลักษณะท่ีจับตองได  และไม�มีสภาพความเป-นเจาของ โดยไม�มีการผูกพันธXกับตัว
ผลิตภัณฑXนั้น ดังนั้นในการรักษาไวซ่ึงคุณภาพท่ีดีในการใหบริการจึงตองมีการควบคุมมาตรฐานให
เป-นท่ีพึงพอใจของผูมารับบริการอยู�ตลอดเวลา จะตองมีการบริการดีท้ังองคXกร ซ่ึงการบริการจะดี
หรือไม�ดีต�อผูมารับบริการนั้น ยังขึ้นอยู�กับความคาดหวังของผูรับบริการ  และในการสรางธุรกิจ
องคXกรทุกชนิดตองรักษาความพึงพอใจของผูรับบริการใหอยู�ตลอด (Kotler, 1997)   
 จากความหมายของการบริการดังกล�าวขางตน สรุปไดว�า การบริการ เป-นกิจกรรมการ
กระทําและการปฏิบัติท่ีผูใหบริการทําเพ่ือสนับสนุนการเสนอขาย และส�งมอบแก�ผูมารับบริการหรือ
เป-นกิจกรรมท่ีทําร�วมกับการเสนอขายสินคาเพ่ือมุ�งตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ
ใหแก�ผูมารับบริการ  โดยลักษณะของการใหบริการนั้นไม�มีรูปร�างไม�สามารถสัมผัสจับตองได และเป-น
สิ่งท่ีสูญสลายไดแต�สามารถนํามาซ้ือขายกันได ส�วนธุรกิจท่ีมีการบริการการเป-นตัวสินคานั้น จะมี
รูปแบบการทําธุรกิจท่ีมุ�งเนนความพึงพอใจของลูกคาเป-นสําคัญ เพราะถือเป-นตัวกําหนดการตัดสินใจ
ซ้ือและกําหนดไดว�าลูกคาจะกลับมาใชบริการอีกในครั้งต�อไป  
 3.1 ความหมายของธุรกิจบริการ 
  จากการศึกษาความหมายของธุรกิจบริการ พบว�ามีผูใหความหมายของธุรกิจบริการไว 
ดังนี้ ฉัตยาพร เสมอใจ (2545) ไดใหความหมายของธุรกิจบริการไวว�า เป-นธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมท่ี
ตอบสนองต�อความตองการและสรางความพึงพอใจแก�ผูบริโภคและผลประโยชนXของธุรกิจ และ 
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ปณิศา ลัญชานนทX (2548) ไดใหความหมายเรื่องการบริการ (Service) ว�าเป-นการสรางความพึงพอใจ
ผลประโยชนX หรือกิจกรรม ที่ผูใหบริการสามารถมอบแก�ของลูกคาได เช�น โรงแรม รานอาหาร
โรงพยาบาล ธนาคาร เป-นตน ซ่ึงการกระทําดังกล�าวอาจจะเป-นการใหหรือการขายโดยตรงสู�ลูกคา
ทางใดทางหนึ่งก็ได (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชยX, 2548) จากความหมายขางตน สรุปไดว�า ธุรกิจบริการ
เป-นการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบท่ีแตกต�างกันออกไปเพ่ือเป-นการสนับสนุนการเสนอขายแก�ลูกคา
เพ่ือมุ�งสรางความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ  
 3.2 ลักษณะของการบริการ 
  การบริการแบ�งได 4 ลักษณะ  เป-นสิ่งท่ีไม�สามารถจับตองได (Intangibility) หมายความว�า 
ผูมารับบริการไม�สามารถรูสึกมองเห็น หรือสัมผัสไดก�อนการซ้ือ เช�น การโดยสารเครื่องบิน ซ่ึงผูซ้ือ
บริการจะไม�รูผลของการใชบริการจนกว�าจะไดรับบริการนั้นโดยการเดินทางแลว ทําใหผูบริโภค
แสวงหาสิ่งที่จะสามารถบ�งบอกหรือแสดงถึงคุณภาพของการบริการที่ตนเองจะไดรับ (Service 
quality) เพ่ือสรางความเชื่อม่ันท่ีจะใชบริการนั้นๆ ดังนั้นนักการตลาด จึงตองพยายามทําใหบริการมี
ความสามารถท่ีจะจับตองไดใหมากท่ีสุดโดยสรางโปรแกรมการส�งเสริมการตลาดและมุ�งชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนXท่ีจะไดรับจากบริการอย�างชัดเจนมากว�าท่ีจะเนนตัวบริการเพียงอย�างเดียว ความไม�สามารถ
แบ�งแยกได (Service inseparability) หมายความว�า การผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน 
ในประเด็นนี้จะตรงขามกับการผลิตสินคาซึ่งเริ่มจากการนําวัตถุดิบมาผลิต แลวนําไปเก็บไวใน
คลังสินคา และหลังจากที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อจึงจะเกิดการบริโภค ส�วนบริการนั้นเริ่มจากการท่ี
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อแลวจึงเกิดการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน เช�น ลูกคาตัดสินใจจะใช
บริการตัดผม จากนั้นช�างจึงเริ่มตัดผม ซ่ึงเปรียบเสมือนกรุบวนการผลิตเริ่มข้ึน และผูบริโภคไดรับทรง
ผมทรงใหม�ออกจากรานไป  ในขณะเดียวกันความไม�แน�นอน (Service variability) กล�าวคือ 
คุณภาพของการใหบริการของโรงแรมระดับ 5 ดาวย�อมมีมาตรฐานการใหบริการสูงกว�า โรงแรมท่ีมี
ระดับตํ่ากว�าลงไป ซ่ึงสัมพันธXกับราคาท่ีลูกคาตองจ�ายเม่ือเขาใชบริการ  
  ซ่ึงทําใหการใหบริการเกิดความไม�แน�นอน ความไม�สามารถเก็บไวได (Perish ability) 
ซ่ึงบริการเป-นสิ่งท่ีไม�สามารถเก็บกํากักคุนไวได เม่ือการบริการเกิดข้ึนนักการตลาดไม�สามารถเก็บไว
เพ่ือใชในภายหลังได ดังนั้นเม่ือมีความตองการท่ีมากข้ึน จึงทําใหเกิดอุปสรรคในการบริหาร เช�น 
ในช�วงวันหยุดเทศกาลท่ีโรงแรมและรีสอรXทต�างๆจะมีปริมาณการเขาใชบริการสูง จึงทําใหปริมาณ
พนักงานไม�เพียงพอและมีการจางแรงงานชั่วคราวมาเสริมจึงทําใหคุณภาพในการใหบริการลดลง 
(ปณิศา ลัญชานนทX, 2548) ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549)  ไดกล�าวถึง การบริการ
ว�ามีลักษณะเฉพาะดังนี้คือ ความไม�มีตัวตน (Intangibility) (เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร 
อดุลพัฒนกิจ, 2548) บริการไม�สามารถสัมผัสไม�สามารถมองเห็นและไม�สามารถครอบครองได (abstract) 
โดยการใชประสาทสัมผัสท้ังหา โดยการบริการไม�สามารถถูกแบ�งแยกออกเป-นชิ้นไดเหมือนสินคา เช�น 
หากตองการจะซ้ือโคโลน ผูซ้ือย�อมจับขวดเพ่ือมาทดลองโดยการฉีดไดและสามารถทดลองดมกลิ่นได 
ซ่ึงถือว�าแยกจากกันไม�ได ระหว�างผูใหการบริการและลูกคาผูมารับบริการ (Inseparability) (นิติพล 
ภูตะโชติ, 2549) ในช�วงเวลาการใหบริการท่ีผูใหบริการและผูมารับบริการไม�สามารถแยกออกจากกันได 
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เช�น คนไขตรวจรักษาคนไข การใหบริการตัดผม เป-นตน โดยท้ังสองฝ�ายก็ไม�สามารถแยกออกจากกัน
ไดในช�วงเวลาท่ีกําลังใหบริการนั้น การเก็บรักษาไม�ได (Perish ability) การบริการตองอาศัยคนเป-น
กลไกลสําคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้นหากไม�มีลูกคาเขามาใชบริการพนักงานที่ใหบริการก็จะว�าง 
(idle) ซ่ึงทําใหเกิดการสูญเสียค�าใชจ�ายดานแรงงานไปอย�างไรประโยชนX เพราะไม�ก�อใหเกิดรายได ซ่ึง
ความตองการท่ีไม�แน�นอน (Fluctuating Demand) รวมถึงความตองการใชบริการของลูกคาข้ึนลง
อยู�เสมอ การใหบริการนั้นลูกคานั้นจํานวนลูกคาที่มาใชบริการจะมีมากหรือนอยต�างกันข้ึนกับ
ช�วงเวลา เช�นการใชบริการของธนาคารท่ีจะมีลูกคามากในช�วงสิ้นเดือน รานอาหารท่ีจะมีลูกคามาก
ในช�วงวันเงินเดือนออก โรงแรมแสถานที่ท�องเที่ยวที่คนมาใชบริการมากในช�วงวันหยุดเทศกาล 
แตกต�างกันตามการมารับบริการในแต�ละครั้ง (Variability or Heterogeneity) (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 
2547) ความแตกต�างในดานคุณภาพในการใหบริการ เนื่องจากบริการตองอาศัยคนหรือพนักงานใน
การใหบริการเป-นส�วนใหญ� (labor intensive) ซ่ึงการท่ีพนักงานจะใหบริการดวยรอยยิ้มหรือไม� จะ
ทุ�งเท ใส�ใจ กับการใหบริการหรือไม� ตองข้ึนกับองคXประกอบท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เช�น สาเหตุการพักผ�อน
ไม�พอ ป�ญหาส�วนตัวของพนักงาน และการเจ็บป�วย เป-นตน  
  การใหบริการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วถูกตอง  ครบถวนทุกข้ันตอน  และมีความเสมอภาค 
2 ลักษณะ  คือการใหบริการลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือ ลักษณะการใหบริการ
ท่ีจบลงในสานท่ีเดียว และไดรับบริการท่ีเบ็ดเสร็จเพียงข้ันตอนเดียว โดยผูมารับบริการจะใชเวลาสั้นๆ
และเกิดความพึงพอใจ  อีกลักษณะคือการใหบริการแบบอัตโนมัติ (Automatic Service) เป-นการ
ใหบริการผ�านการใชเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และ
เวลา  กล�าวสรุปไดว�า การบริการมี 6 ลักษณะ 1) ความไววางใจ (Trust) เป-นลักษณะการรับบริการท่ี
ผูรับบริการเองไม�สามารถรูล�วงหนาว�าจะไดรับบริการ 2) เป-นสิ่งท่ีจับตองไม�ได (Intangibility) เป-น
การมารับบริการท่ีไม�สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได ว�าจะไดรับบริการแบบใด 3) เป-นลักษณะท่ี
แบ�งแยกออกจากกันไม�ได (Inseparability) เป-นการใหบริการท่ีตัวสินคาและบริการจะติดอยู�ดวยกัน
เสมอมาสามารถแยกออกจากกันได  4)เป-นลักษณะท่ีแตกต�างไม�คงท่ี (Heterogeneity) เป-นการบริการ
ท่ีมีลักษณะไม�คงท่ีสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา 5) เป-นลักษณะที่ไม�สามารถเก็บรักษาได (Perish 
ability) บริการไม�สามารถเก็บไวไดหากแต�ถาคามตองการสมํ่าเสมอคุณภาพของการใหบริการก็จะ
สมํ่าเสมอ แต�หากลักษณะความตองการบริการผันแปรจะทําใหคุณภาพในการใหบริการ�สามารถ
ควบคุมไดเช�นกัน 6)  เป-นลักษณะที่ไม�สามารถแสดงความเป-นเจาของได (Non-ownership) 
เนื่องจากการบริการเป-นสิ่งท่ีไม�สามารถจับตองได ทําใหผูรับบริการไม�สามารถครอบครองหรือเป-น
เจาของไดต�อใหมีการซ้ือการบริการเกิดข้ึนก็ตาม (ประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์, 2540) 
 3.3 ประเภทของธุรกิจบริการ  
  วีระรัตนX กิจเลิศไพโรจนX (2548) ไดแบ�งตามประเภทของบริการท่ีใหแก�ลูกคาซ่ึงแบ�ง
ได 4 ประเภท ดังนี้ 1) การใหบริการท่ีกระทําต�อร�างกายลูกคา (People Processing Service) ซ่ึง
การใหบริการในประเภทนี้ จะเป-นลักษณะการใหบริการท่ีมีการสัมผัสตัวลูกคาโดยตรง (เช�น ตัดผม 
นวดแผนโบราณ เป-นตน) หรือไม�ก็เป-นบริการที่อํานวยความสะดวกแก�ลูกคาทางกายภาพ (เช�น 
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การขนส�งสาธารณะ รถเมลX รถไฟ เป-นตน) ซึ่งลูกคาจําเป-นตองอยู�ในสถานท่ีใหบริการตลอดท้ัง
กระบวนการใหบริการ จนกว�าจะไดรับผลประโยชนXตามท่ีตองการจากบริการนั้น 2) การบริการท่ีเป-น
ลักษณะใหความรูสึกต�อจิตใจลูกคา (Mental Stimulus Processing Service) เป-นการใหบริการท่ีมี
ผลต�อสภาพจิตใจของลูกคา (เช�น โรงเรียนโรงภาพยนตรX โบสถX วัด ฯลฯ) ซ่ึงการรับบริการประเภทนี้
ลูกคาจะตองอยู�ในสถานท่ีใหบริการจนกว�าจะไดรับบริการเสร็จตลอดท้ังกระบวนการ  โดยสถานบริการ
ในการใหบริการเป-นลักษณะเฉพาะและสัมพันธXสําหรับการใหบริการนั้น เช�น โรงหนัง อู�ซ�อมรถยนตX 
เป-นตน ท้ังนี้อาจอยู�ในสถานท่ีไกลออกไป เช�นการใชบริการโทรคมนาคม การศึกษาทางไกล เป-นตน 
3)การบริการต�อสิ่งของของลูกคา (Procession Processing Service) ในหลายๆ ครั้งของการซ้ือ
บริการ อาจไม�ไดทําเพ่ือตัวเอง แต�ซ้ือบริการใหกับสิ่งของ เช�น การบริการซักเสื้อผา การไปพาสัตวX
เลี้ยงไปพบสัตวแพทยX การนํารถยนตXไปขัดสี เป-นตน ดังนั้นบริการในกลุ�มนี้จะเป-นลักษณะของบริการ
ท่ีจะมีการสัมผัสสิ่งของของลูกคาซ่ึงตัวลูกคาอาจไม�จําเป-นตองอยู�ในสถานบริการนั้นในระหว�าง
ใหบริการก็ได 4) การบริการต�อระบบสารสนเทศของลูกคา (Information Processing Service) การ
ใหบริการในกลุ�มนี้จะเป-นลัษณะการใหบริการท่ีจะทําต�อสิ่งของของลูกคาเช�นเดียวกับการใหบริการ
ตามประเภทท่ี 3 แต�ต�างกันตรงท่ีลักษณะของ “สิ่งของของลูกคา” โดยจะเป-นของท่ีไม�มีตัวตนไม�สามารถ
จับตองได ซ่ึงส�วนใหญ�เป-นลักษณะขอมูลสารสนเทศของลูกคา โดยลักษณะบริการประเภทนี้ ไดแก� 
การบริการของธนาคาร บริการวิจัยการตลาด บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป-นตน 
  จากประเภทธุรกิจบริการดังกล�าวขางตน สรุปไดว�า ธุรกิจสายการบินจัดเป-นการบริการ
ท่ีกระทําต�อร�างกายลูกคา (People Processing Service) ซ่ึงการบริการท่ีเป-นไปเพ่ือการอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพแก�ลูกคา โดยการท่ีลูกคารับบริการจากการขนส�งจากจุดหนึ่งไปยังปลายทาง
ท่ีตองการ และยังไดรับบริการอ่ืนๆ ระหว�างการเดินทางดวย เช�นการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
ความสะดวกสบายของท่ีนั่ง ความสะดวกสบายจากอุปกรณXใหความบันเทิงบนเครื่องบิน เป-นตน 
 3.4 แนวคิดการให@บริการ  
  จิตตินันทX เดชะคุปตX (2549) ไดกล�าวว�า แนวคิดการใหบริการ ใหเกิดในจิตใจผู
ใหบริการ ตองเริ่มทัศนคิท่ีดีต�อการใหบริการ หากทุกคนมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ และถือว�าเป-น
ความรับผิดชอบร�วมกัน ทุกคนในองคXกรลวนเป-นผูบุคคลท่ีตองร�วมสรางสัมพันธXอันดีกับลูกคา ความ
ผิดพลาดใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับลูกคาจะเป-นตัวทํางานชื่อเสียงขององคXกร ดังนั้นผูใหบริการตองตระหนัก
เสมอว�า 1. ลูกคาเป-นผูถูกเสมอ 2. ผูใหบริการเป-นเพียงตัวรองไม�ใช�ตัวเอก 3. ลักษณะงานบริการเป-นงาน
ของผูให 4. การทํางานบริการเป-นการฝoกจิตใจ 5. หากรักงานบริการตองมีความอดทน 6. ใหบริการ
แบบคิดถึงใจเขาใจเรา 7. ยอมรับในความแตกต�างของผูมารับบริการ 8. ใหบริการแก�ลูกคาเสมือน
ใหบริการแก�ญาติ 9. ใหบริการเสมือนตนองเป-นเจาของกิจการ และคุณลักษณะท่ีดีของผูใหบริการใน
การตอนรับ มีดังนี้ 1) แต�งกายสุภาพเรียบรอย 2) การพูดจาชัดเจนชัดเจนน้ําเสียงไพเราะ 3) ทํา
ตนเองใหเป-นคนสุภาพ เรียบรอย 4) มีรอยยิ้มอยู�เสมอ 5) หลีกเลี่ยงการกล�าวคําปฏิเสธ 6) แสดง
ความเต็มใจใหบริการ 7) หลีกเลี่ยงความรุนแรและความขัดแยง 8) มีความความอดทน 9) ผูรับบริการ
ถูกตองเสมอ 
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  สรุปไดว�าแนวความคิดในดานการใหบริการเพ่ือท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงคXและ
เปwาหมายของการใหบริการนั้น ผูใหบริการเองจะตองยึดถือตัวลูกคาเป-นสําคัญ  ซ่ึงสามารถกล�าวไดว�า 
ลูกคาคือพระเจา  พนักงานผูใหบริการเสมือนเป-นพระกจึงตองแสดงบทบาทใหดี  เพ่ือใหลูกคาเกิด
ความประทับใจและนําไปสู�การกลับมาใชบริการซํ้า  ในการใหการบริการนั้นเป-นผูใหบริการจะตองมี
จิตใจอดทน คิดถึงจิตใจและความรูสึกขอลูกคา โดยใหบริการลูกคาเสมือนเราเป-นเจาของธุรกิจนั้นเอง 
ซ่ึงในฐานะพนักงานผูใหบริการนั้นจะตองมีลักษณะท่ีดี คือ พูดจาชัดเจน น้ําเสียงไพเราะ เป-นคนสุภาพ 
ยิ้มแยมแจ�มใส หลีกเลี่ยงการปฏิเสธคํารองขอของผูมารับบริการเพราะอาจสื่อถึงความไม�เต็มใจในการ
ใหบริการได  
 3.5 หลักพ้ืนฐานของความสําเร็จในการบริการ 
  เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ไดกล�าวไวว�าหลักพ้ืนฐาน
ของความสําเร็จในการบริการ มีดังต�อไปนี้  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการรับบริการและความ
พึงพอใจในการทํางานบริการ หากความพึงพอใจท้ังสองดานบรรจบกัน การใหบริการท่ีเกิดข้ึนนั้นก็จะ
มีคุณภาพมากท่ีสุด แต�การมีความพึงพอใจของผูรับบริการนั้นเกิดจากการไดรับการบริการท่ีตรงกับ
ความตองการและเป-นไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ ความพึงพอใจของการทํางานบริการเป-น
การท่ีผูใหบริการมีความพึงพอใจในงานของตน อันอาจเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ค�าตอบแทน และ อ่ืน ๆ ซ่ึงเป-นแนวทางท่ีองคXการธุรกิจบริการจะตองจัดใหมีขึ้นท้ังสองดานและ
ประสานใหสอดคลองกัน โดยสื่อสารใหผูใหบริการทําความเขาใจในความคาดหวังในการบริการของ
ผูรับบริการและผูใหบริการเต็มใจที่จะใหบริการตามนั้น ก็จะนําไปสู�ความพึงพอใจในการบริการ
ร�วมกัน ความคาดหวัง (Expectation) เป-นไปในสองแนวทาง เช�นกัน ท้ังผูรับบริการและผูให บริการ
ต�างก็มีความคาดหวังต�องานบริการ ซ่ึงหากองคXการธุรกิจบริการสามารถทราบและจัดสิ่งต�างๆ เพ่ือ
ตอบสนองต�อความตองการที่มีอยู� ก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการบริการขึ้น ความพรอม 
(Readiness) เป-นสิ่งท่ีผูใหบริการจะตองมีการจัดเตรียมใหเกิดท้ังในดานบุคลากร อาคาร สถานท่ี 
อุปกรณX ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีต�างเพื่อใหเกิดการบริการท่ีมีคุณภาพเต็มรูปแบบได ความมี
คุณค�า (Values) เป-นสิ่งท่ีผูรับบริการประเมินไดรับจากการบริการท่ีดีและมีคุณภาพโดยเม่ือเทียบกับ
เงินท่ีจ�ายไป ความสนใจ (Interest) เป-นลักษณะการเอาใจใส� ความกระตือรือรนของผูใหบริการท่ีจะ
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให การดูแลเอาใจใส�ต�อผูมารับบริการ และ ยินดีท่ีจะมอบบริกการแก�ทุกคนอย�าง
เสมอภาคกัน ความมีไมตรีจิต (Courtesy) เป-นการแสดงถึงความจริงใจเป-นมิตร และมีอัธยาศัยไมตรี 
โดยไม�คิดว�าผูรับบริการทําใหงานเพิ่มขึ้น แต�เป-นบุคคลสําคัญที่ทําใหงานบริการมีคุณค�า ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) กระบวนการในการใหบริการจะตองมีระบบที่ทําใหการบริการเกิดข้ึน
อย�างมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ทุกฝ�ายมีบทบาทหนาที่ชัดเจนและทํางานประสานกันเพื่อใหเกิดการ
ใหบริการท่ีดี  
  การมีประสิทธิภาพจากองคXประกอบของความสําเร็จในการบริการดังกล�าวขางตน 
สรุปไดว�า ความสําเร็จในการบริการมี 7 ประการ คือ ประการแรก ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(Satisfaction) ผูใหบริการจะตองถือเป-นหนาท่ีโดยตรง ท่ีจะตองทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
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ประการท่ีสอง ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation)  ผูใหบริการตองมีความเขาใจในความ
คาดหวังของผูมารับบริการ เพ่ือจะสามารถตอบสนองไดตามความตองการ  ประการท่ีสาม ความพรอม
ในการบริการ (Readiness) บริการหรือธุรกิจบริการ จําเป-นตองมีการเตรียมพรอมท้ังบุคลากรและ
วัสดุอุปกรณXท่ีใชในการทํางานใหมีความพรอมอยู�เสมอ และตองสามารถใหบริการไดอย�างรวดเร็ว ทัน
ต�อความตองการของผูมารับบริการ ประการที่สี่ ความมีคุณค�าของการบริการ (Values) สามารถ
ทําใหผูมารับบริการชื่อชอบและประทับใจกับบริการท่ีไดรับ  ประการท่ีหา ความสนใจต�อการบริการ 
(Interest) ตองใหความสําคัญแก�ผูมารับบริการแบบเท�าเทียมและเสมอภาคกัน   ประการท่ีหก ความ
มีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) ผูใหบริการจะตองมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจ�มใส สุภาพอ�อนโยน 
มีความสามารถท่ีจะรับรูความตองการของผูรับบริการ ที่จิตสํานึกที่ดีในดานการใหบริการ รวมถึง
ทักษะในการใหบริการ  และประการท่ีเจ็ด การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการกําหนด
แผนการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใหบริการแก�ลูกคาไดอย�างต�อเนื่อง สมํ่าเสมอ และมีคุณภาพ  
 3.6 การพัฒนาการบริการสูNความเป�นเลิศ 
  ข้ันตอนและวิธีการท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติงานเพ่ือการบริการใหเกิดความประทับใจ
และไดรับประโยชนXสูงสุดหรือเพื่อใหเกิดความเป-นเลิศในดานการใหบริการ โดยตองเริ่มจากระดับ
ผูบริหารสูงสุดลงไปสู�พนักงานระดับล�าง  ซ่ึงมีข้ันตอนดังต�อไปนี้ (จินตนา  บุญบงการ, 2550) ผูบริหาร
ระดับสูงมีความมุ�งม่ันในเรื่องการใหบริการ มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการใหบริการเปFดโอกาสให
หัวหนาแผนกไดชี้แจงเปwาหมาย และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา แผนกของตนเอง มีการกําหนด
คําขวัญประจําองคXกร มีการประกาศเปwาหมายและแนวทางในการใหบริการอย�างชัดเจน และมีการ
ประชุมผูบริหารระดับสูง เพ่ือร�วมออกแนวคิดในการพัฒนา กําหนดนโยบาย จัดทํากลยุทธXเพ่ือใชใน
การแข�งขัน และสนับสนุนใหพนักงานในองคXกรเกิดการพัฒนาตนเองตลอดเวลา     การวางแผนกลยุทธX
ดานบริการท่ีชัดเจน และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะตัวขององคXกรนั้น โดยผูบริหารระดับสูงมีการ
มอบหมายใหทีมงานเฉพาะวางแผนกลยุทธXประจําองคXกรใหวางแผนกลยุทธXดานงานบริการอย�าง
จริงจังและเป-นแผนชัดเจน กําหนดใหหัวหนางานทุกคนรับรูมีการประชุมชี้แจง และถือเอาไปปฏิบัติ 
ผูบริหารระดับต�างๆ ตองนําเสนอแผนงานในหน�วยงานหรือแผนงานท่ีตนรับผิดชอบ จะตองสอดคลอง
กับแผนกลยุทธXหลักของหน�วยงานดานการบริการตามเปwาหมายประจําป3 ศึกษา วิเคราะหX และ
ออกแบบระบบการบริหารงาน ท่ีสอดคลองกันนโยบายดานบริการและเอ้ือใหแผนกลยุทธXดานบริการ
ท่ีกําหนดไวสามารถดําเนินการไดอย�างมีประสิทธิผล โดยมีการวิเคราะหXระบบการใหบริการ โดยให
ความสําคัญเรื่องความรวดเร็วของการใหบริการ และมาตรฐานในดานความพึงพอใจในทุกจุดท่ี
ใหบริการ มีการวางผังของหน�วยบริการใหเป-นไปอย�างสะดวก คล�องตัว ผูใหบริการและผูรับบริการ
เขาใจไดง�าย มีการทําหนังสือใชเป-นคู�มือ เพ่ือช�วยในการการสรางจิตสํานึกเพ่ือการใหบริการท่ีดี และ
มุ�งการพัฒนาดานความสามารถในการใหบริการ มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานอย�าง
สมํ่าเสมอ สอนพนักงานในการทํางานรายงานเรื่องการทําหนาท่ี และหาขอบกพร�องของตนเองเพ่ือหา
แนวทางในการแกป�ญหา 
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  ในองคXกรท่ีน�าทําเป-นแบบอย�าง จัดนิทรรศการส�งเสริมงานดานการใหบริการ จัดใหมี
การประกวดคําขวัญท่ีสื่อในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพดานการใหบริการ จัดการประกวดและมอบ
รางวัล เช�น การมอบรางวัลแก�พนักงานผูท่ีไดรับคัดเลือกว�าเป-นพนักงานผูใหบริการแก�ลูกคาอย�างดีเลิศ  
มีการยกระดับและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการที่จะเอื้อต�อการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน การปรับปรุง ตกแต�งอาคารสถานท่ี ให สะอาด สวยงาม โอ�งโถง และสะดวกแก�ลูกคาท่ีมา
ติดต�อ มีการจัดทํามาตรฐานสรางเอกลักษณXของหน�วยงาน และมีปwายชื่อําหรับผูใหบริการ ร�วม
รณรงคXดานความสะอาดเรียบรอย ท้ังท่ีทํางาน หองน้ํา สภาพแวดลอมท้ังหมด มีการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานงานบริการ โดยนําอุปกรณX และเครื่องอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยี เครื่องจักร การใหระบบขอมูลทางการบริการยุคใหม� การนําระบบคอมพิวเตอรXสารสนเทศ
เขามาเป-นตัวช�วยในดานขอมูลและใหบริการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อสารใหมีความทันสมัย 
การใชระบบสํานักงานอัตโนมัติ เพ่ือใหยกระดับคุณภาพบริการใหดีข้ึน ปรับปรุงระบบใหผูรับบริการ
เขาใชบริการไดทันที การรณรงคXเพ่ือมุ�งปลูกฝ�งวัฒนธรรมในการใหบริการขององคXกร ซ่ึงมีการกําหนด
ไวในหนาท่ีของทุกหน�วยงานว�าหัวใจของงานบริการ คือ การใหบริการแก�ลูกคา การปลูกฝ�งคําขวัญ
เก่ียวกับการบริการท่ีดี การใหความรูโดยการฝoกอบรม หรือแผ�นปwายท่ีมีคําพูดจูงใจใหพนักงานทุกคน
ตระหนักในขณะท่ีปฏิบัติงานเช�น “การบริการคืองานของพนักงานทุกคน” “ยิ้มเสมอเม่ือใหบริการ” 
เป-นตน จัดคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการ ปรับปรุงงานบริการ คณะทํางานทําแผนกลยุทธXดาน
บริการ คณะทํางานสรางเอกลักษณXและเสริมภาพลักษณXองคXกร คณะทํางานตรวจสอบมาตรฐานการ
บริการ คณะกรรมการประกวดโครงการบริการดีเด�น คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานใหบริการดีเด�น 
ปลี่ยนแปลงปรับปรุงเภายในองคXกรใหดีข้ึนอย�างสมํ่าเสมอ จัดใหมีแผนกประชาสัมพันธXเพ่ือใหขอมูล
และแนะนําผูรับบริการเรื่องข้ันตอน และวิธีการในการเขียนคําขอ ช�วยในข้ันตอนการจัดเอกสาร
เพ่ือใหผูรับบริการใชบริการไดอย�างรวดเร็ว ถูกตอง จัดทํากิจกรรมในกลุ�มย�อยเพ่ือสราความสามัคคี 
มุ�งการควบคุมปรับปรุงคุณภาพการบริการ (กลุ�มคิวซี) มีการมอบรางวัลแก�กลุ�มพนักงานที่นําเสนอ
แนวทางการปรับปรุงที่ดี พัฒนาออกแบบและจัดผังการใหบริการผูรับบริการใหม�เพ่ืออํานวยความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน  
  แนวคิดการพัฒนาระบบการบริการและวิธีการในการปรับปรุงการบริการของรัฐใหดี
ยิ่งข้ึน ตองพัฒนาระบบการบริการใหมีกระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถแกป�ญหาจากป�จจัยท่ีเป-น
แรงกดดันใหลุล�วงไปไดมากท่ีสุด โดยมีวิธีการ ดังนี้ การจัดบริการท่ีมีคุณภาพ คือ การตองรูจักนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม�มาใชเพ่ือบริการ ดังเช�น การรูจักวางแผน และจัดหานําเครื่องถ�ายเอกสารท่ีใชงาน
และทําไดคมชัด ทําใหคุณภาพของงานดีข้ึน หรือในแง�ของคนผูทํางาน ก็ตองมาอบรมและพัฒนา
ความรูและทักษะต�างๆ เพ่ือใหสามารถทํางานไดดีข้ึน ซ่ึงจะส�งผลใหผลิตสินคา และการใหบริการทํา
ไดดีข้ึนดวย เช�น การจัดฝoกอบรมใหรูจักเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอรXไดดีข้ึน หรือการสอน
ภาษาอังกฤษให เพื่อรองรับลูกคาต�างประเทศใหดีขึ้น หรืออ�านเอกสารไดมากชนิดข้ึน พรอมท้ัง
สนับสนุนการเรียนรูไดดีข้ึน การลดตนทุน ซ่ึงอาจทําไดหลายทางดวยกัน เช�น การพิจารณาปรับปรุง
การทํางาน โดยการนําเครื่องจักรสมัยใหม�ท่ีมีราคาถูก ทํางานไดถูกตองแม�นยําเขามาช�วยคนทํางานใน
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ข้ันตอนต�างๆ การใหความรูและการอบรม หรือการวิเคราะหXการสูญเสียและดําเนินการปรับปรุง หรือ
การพิจารณาลดข้ันตอนท่ีก�อใหเกิดการสิ้นเปลืองก็มีส�วนช�วยลดตนทุน การเพ่ิมคุณค�าในการใหบริการแก�
ลูกคาของรัฐใหมีลักษณะเช�นเดียวกับเอกชนท่ีสามารถช�วยสรางเสริมคุณค�าใหลูกคา หรือประชาชน
ท่ีมารับบริการได เช�น บริการท่ีจะสามารถส�งเอกสารไปถึงท่ีบานโดยท่ีผูรับบริการไม�จําเป-นตองมารับ
เอง หรือ สามารถการท่ีบริการหลายๆ อย�างสามารถทําไดในจุดเดียว เช�น ถาหากรัฐวิสาหกิจท้ังหลาย
ท่ีประชาชนแต�ละครัวเรือนจําเป-นตองใชบริการแยกกันนั้น หากไดรวมกันเพ่ือใหลูกคาสามารถชําระ
ค�าสาธารณูปโภครวมกันในจุดเดียว คือ ดวยคําขอเรียกเก็บเงินใบเดียว หรือจ�ายผ�านบัญชีเดียว หรือ
ติดต�อขอขอมูลท้ังหมดในจุดหนึ่งจุดใดของรัฐวิสาหกิจใดๆ ซ่ึงจะทําใหลูกคาไดรับประโยชนXจากการ
อํานวยความสะดวกซ่ึงช�วยประหยัดเวลาไดมาก เป-นตน (นันทพร  รัฐถาวร, 2551)   
  การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการใหสามารถทําไดรวดเร็ว เป-นสิ่งสําคัญท่ีสุดใน
ยุคโลกาภิวัฒนXเนื่องจากความไวของสิ่งต�างๆ ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีใหม� ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงช�วยใหการการ
ทํากิจกรรมต�างๆ เกิดข้ึนไดง�ายและรวดเร็ว มากข้ึน โดยตองรูจักนําเทคโนโลยีดังกล�าวมาปรับใช
สําหรับการพัฒนาการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการบริการ ดังนั้นจึงเป-นสิ่งสําคัญที่จะช�วยทําใหการ
ใหบริการทําไดเร็วขึ้นและสามารถใหบริการไดดีมากขึ้น การใหบริการแบบครบวงจร (Package 
Service) เป-นการพัฒนาการบริการในเชิงรุก โดยความตองการและความพึงพอใจของผูมารับบริการ
เป-นสําคัญ เนนความรวดเร็วในการใหบริการ ใหบริการดวยความกระตือรือรน มีความสุภาพอ�อนโยน 
คงไวซึ่งความเสมอภาค และเท�าเทียมกัน และการใหบริการตองเสร็จสมบูรณX (Completion) 
นั่นหมายถึงการเสร็จสมบูรณXตามสิทธิประโยชนXท่ีผูมารับบริการพึงไดรับ โดยไม�ตองกลับมาติดต�อ
บ�อยครั้ง นอกจากนั้นตองเป-นธรรมและตรวจสอบได 
 3.7 ประสบการณ&ในวิชาชีพในสายการบิน 
  ในอาชีพการใหบริการนั้น ประสบการณXถือเป-นอีกหนึ่งป�จจัยสําคัญที่จะทําใหการ
บริการเป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ นั่นเพราะตัวผูใหบริการเองมีความคุนเคย หรือผ�านงานบริการนั้น
มาก�อนและหากกล�าวถึงในประสบการณXของพนักงานใหบริการบนสายการบิน ถือเป-นป�จจัยเสริมท่ีมี
ผลต�อความพึงพอใจของลูกคา เนื่องจากการใหบริการบนสายการบินนั้น เนนรูปแบบการบริการท่ี
รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซ่ึงผูใหบริการท่ีมีประสบการณXในงานนี้มา
ก�อนจะมีแนวโนมในการทํางานไดดีกว�า เพราะจะมีความสามารถในการประเมินความตองการของ
ลูกคาไดอย�างรวดเร็ว แมลูกคาอาจเพียงแสดงกริยาท�าทาง พนักงานผูมีประสบการณXก็สามารถ
คาดการณXถึงความตองการของลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการนั้นไดอย�างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังในการปฏิบัติงานบนสายการบินนั้นบ�อยครั้งท่ีจะมีเหตุสุดวิสัย หรือ มีป�ญหาท่ี
ไม�ไดคาดคิดเกิดข้ึน ในกลุ�มพนักงานใหบริการบนสายการบินท่ีผ�านงานมาก�อนจะเคยมีประสบการณX
ในการแกไขป�ญหาเหล�านั้นมาก�อนแลว ดังนั้นเม่ือเจอป�ญหาเหล�านั้นเกิดข้ึนอีก ก็จะมีวิธีการ รวมถึง
แนวทางท่ีดีกว�าในการเผชิญและแกไขป�ญหานั้นใหผ�านพนไป 
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 โดยสรุปจะเห็นไดว�า การใหบริการถือเป-นหัวใจสําคัญในธุรกิจบริการ โดยตัวผูใหบริการ
ตองเป-นบุคคลท่ีมีใจรักในงานบริการเป-นพ้ืนฐาน อีกท้ังยังตองมีคุณสมบัติ และ ความรูความสามารถ
ท่ีหลากหลาย เช�น ทักษะดานภาษาต�างประเทศ ทักษะในการดูแลบุคคลท่ีมีความตองการท่ีแตกต�างกัน   
รวมถึงทักษะในการแกไขป�ญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นระหว�างการใหบริการ  รวมทั้งยังตองมี
ความสามารถในการสรางความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดแก�ผูท่ีมารับบริการ  อีกท้ังยังตองมี
ความเขาใจถึงความแตกต�างกันของผูท่ีมารับบริการ เช�น เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ  และยังตองมี
ความภาคภูมิใจในอาชีพท่ีตนเองทําและตระหนักรูถึงการสรางภาพลักษณXท่ีดีแก�วิชาชีพและองคXกรอยู�
ตลอดเวลา 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับระบบพ่ีเล้ียงในระบบสายการบินพาณิชย& (Mentor) 
 ระบบพ่ีเลี้ยง เป-นการใหผูท่ีมีความสามารถหรือเป-นท่ียอมรับ หรือผูบริหารในหน�วยงาน
ใหคําปรึกษาและแนะนําช�วยเหลือรุ�นนอง (Webster, 1990) หรือผูท่ีอยู�ในระดับตํ่ากว�าในเรื่องท่ีเป-น
ประโยชนXต�อการทํางานเพ่ือใหมีศักยภาพสูงข้ึนแต�อาจไม�เก่ียวกับหนาท่ีในป�จจุบันโดยตรง พ่ีเลี้ยง จะ
เรียกว�าMentor ส�วนบุคคลท่ีไดรับการดูแลจากผูท่ีไดรับมอบหมายใหเป-นพ่ีเลี้ยงเรียก Mentee บาง
องคXกรจะเรียกระบบพ่ีเลี้ยง หรือ Mentoring System นี้ว�า Buddy System เป-นระบบท่ีพ่ีจะตอง
ดูแลเอาใจใส�นอง คอยใหความช�วยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือ Mentee มีป�ญหา (John C. 
Crosvy, 2016)  ส�วนใหญ�องคXกรจะกําหนดใหมีระบบการเป-นพ่ีเลี้ยงใหกับพนักงานใหม�ท่ีเพ่ิงเขามา
ทํางาน ผูท่ีเป-น Mentor จะเป-นพนักงานท่ีปฏิบัติงานมาก�อนท่ีไม�ใช�หัวหนาโดยตรง ท้ังนี้คุณสมบัติ
หลักท่ีสําคัญของบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงใหแก�พนักงานใหม�นั้น จะตองเป-นบุคคลท่ีมีทัศนคติหรือ
ความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) มีความประพฤติดีสามารถปฏิบัติตนใหเป-นตัวอย�างท่ีดีแก� 
Mentee ไดบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญของ Mentor ไดแก�การถ�ายทอดขอมูลต�าง ๆ ภายในองคXกรให
พนักงานใหม�รับทราบ รวมถึงจะตองเป-นผูใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตน (Bayle 
and James,1990) เพ่ือปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคXกร ตลอดท้ังตองมีการตรวจสอบและติดตาม
ผลความรูความเขาใจในขอมูลท่ีใหกับพนักงานใหม�ดวย 
 การ Mentoring นอกจากใชกับพนักงานใหม�แลว ยังสามารถนําวิธีการนี้มาใชกับพนักงาน
ท่ีปฏิบัติงานในองคXกรมาก�อน โดยคุณลักษณะของผูท่ีเขาข�ายของการเป-น Mentee ในองคXกรไดนั้น 
ควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังต�อไปนี้ เป-นผูท่ีมีประวัติในการทํางานท่ีประสบความสําเร็จเป-นผูท่ีมี
ความเฉลียวฉลาดและมีความคิดสรางสรรคXในการทํางาน เป-นผูท่ีมีความผูกพันกับบริษัทและผูกพัน
กับหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย เป-นผูท่ีมีความใฝ�ฝ�นและความปรารถนาที่จะทํางานใหบรรลุ
เปwาหมาย เป-นผูท่ีชอบความทาทายและเต็มใจพรอมท่ีจะทํางานนอกเหนือจากงานประจําของตน เป-น
ผูท่ีมีความปรารถนาท่ีจะไดรับความกาวหนาและการเติบโตในสายอาชีพ เป-นผูท่ีเต็มใจรับฟ�งคําชี้แนะ
และขอมูลปwอนกลับจากหัวหนางานและคนรอบขางเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงตนเองอยู�เสมอ จะ
เห็นไดว�า Mentee เป-นกลุ�มคนท่ีถือว�าเป-นพวกท่ีมีผลงานโดดเด�นกว�าพนักงานคนอ่ืน ๆ เป-นดาวเด�น
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ท่ีมีผลงานดีเลิศ (Top Performer) ซ่ึงองคXกรจะตองรักษาไวดังนั้นผูท่ีเป-น Mentor จึงเป-นเสมือน
แม�แบบของ Mentee ดวย (วรรณวรางคX ทัพเสนียX, 2553) 
 นอกจากเป-นแม�แบบแลวผูที่เป-น Mentor ยังตองมีบทบาทของการเป-นผูสอนงาน 
(Coach) โดยการสรางความเขาใจใหตรงกันกับ Mentee ในเรื่องของวัฒนธรรมองคXกร ขอควรระวัง
หรือประเด็นความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคXกร การปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือไม�ตองเผชิญกับ
ความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน (Political Praps) รวมถึงการวิเคราะหXจุดแข็ง และขอท่ีควรพัฒนาปรับปรุง
ของ Mentee เพ่ือท่ีจะไดหาวิธีการในการพัฒนาปรับปรุงความสามารถ และศักยภาพของ Mentee 
ต�อไป นอกจากนี้Mentor ยังมีบทบาทของการเป-นผูสนับสนุน (Advocate) คอยใหกําลังใจและให
ความช�วยเหลือ ใหMentee มีโอกาสเติบโตหรือไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยใหโอกาส
หรือเวทีท่ีจะแสดงผลงาน แสดงฝ3มือและความสามารถในการทํางาน Mentor ท่ีดีควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ มีความสัมพนธั  Xท่ีดี (Interpersonal Skills)  การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน (Influence Skills)  การ
ตระหนักถึงผลสําเร็จในการทํางานของผูอ่ืน (Recognized other’s accomplishment) การมีทักษะ
ของการบังคับบัญชาที่ดี (Supervisory Skills) ความรู ในสายวิชาชีพ หรือสายงานของตน 
(Technical Knowledge) 

 4.1 บทบาทหน@าท่ีของ Mentor  
  ในองคXกรแห�งการเรียนรูซ่ึงทุกคนตองเรียนรูไปพรอมกันเป-นทีมนั้น Mentoring แบบ

กลุ�มมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชพัฒนาบุคคลในองคXกรไดดีโดย Mentor หรือ Learning Leader 
จะทําหนาท่ีดังนี้ (John C. Crosvy, 2016)  

1. Guide เป-นผูคอยชี้ช�องทางแก�กลุ�ม Mentee และคอยเตือนใหระมัดระวังจุด
อันตราย แต�จะไม�เป-นผูตัดสินใจเลือกทางใหจะช�วยใหกลุ�มมองเห็นภาพพจนXขององคXกรในอนาคต 
เพ่ือกลุ�มยอนไปดูว�าการท่ีเขากาวหนาในงานข้ึนมาจนอยู�ในตําแหน�งป�จจุบัน เขาไดใชทักษะ วิธีการ
และพฤติกรรมท่ีดีหรือไม�ดีอย�างไรบาง นอกจากนี้ยังคอยต้ังคําถามท่ีกระตุนใหกลุ�มหาคําตอบซ่ึงจะทํา
ใหกลุ�มสามารถมองเห็นกลยุทธXและเทคนิคใหม� ๆ ท่ีจะนําไปใชในสถานการณXต�าง ๆ ไดการเรียนรู 
Mentee ไม�ไดเกิดการเรียนรูขคนจากประสบการณXของตนเองเพียงอย�างเดียว แต�อาจจะเรียนรูจาก
ประสบการณXท่ีมีมาของ Mentee อ่ืน ๆ ก็ได 

2. Ally เป-นเสมือนพันธมิตรท่ีคอยแบ�งป�นขอมูลแก� Mentee ในกลุ�มว�า บุคคลนอกกลุ�ม
จะมีวิธีการมองจุดอ�อน จุดแข็งของ Mentee อย�างไร และหาก Mentee ไดบอกถึงป�ญหาของตน     
ก็จะตองฟ�งดวยความเขาใจและสามารถใหขอมูลและแนวทางในการแกไขป�ญหาอย�างถูกตองและ
ตรงไปตรงมา   

3. Catalyst เป-นผูสรางแรงกระตุนใหกลุ�มมองท่ีภาพวิสัยทัศนXขององคXกรและอนาคต
ของตนเองชี้ใหเห็นว�าในอนาคตจะมีอะไรท่ีเป-นไปไดเกิดข้ึนบาง แทนการคาดการณXการมองภาพใน
อนาคตนั้นใหมองออกไปนอกแวดวงการทํางานของแต�ละคนดวย 

4. Savvy Insider Mentor เป-นผูซ่ึงอยู�ในหน�วยงานมานาน พอจะรูว�างานต�าง ๆ ใน
หน�วยงานประสบความสําเร็จไดอย�างไร รูลู�ทางว�าหาก Mentee ในกลุ�มแต�ละคนจะกาวหนา บรรลุ
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เปwาหมายท่ีกําหนดไวจะตองเดินไปทางไหน จะเป-นผูทําหนาท่ีเชื่อมโยง Mentee กับบุคคลอ่ืนใน
องคXกรท่ีสามารถช�วยให Mentee เกิดการเรียนรูได 

5. Advocate ในช�วงเวลาท่ีกลุ�มเกิดการเรียนรูนั้น คนในกลุ�มอาจจะเริ่มคนพบว�า
ตนเองสามารถพัฒนาใหตนเองเกิดความกาวหนาได Mentor จะทําหนาท่ีช�วยให Mentee ไดมี
โอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองต�อหัวหนางาน (Visibility) เช�น เม่ือ Mentee นําเสนอ
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีคิดว�าดีก็พยายามผลักดันใหสําเร็จ เพ่ือ Mentee จะไดมีโอกาสแสดงความรู
ความสามารถ 

  4.2 รูปแบบของ Mentoring 
  วิธีการ Mentoring ไดริเริ่มมีข้ึนเม่ือประมาณ 20 ป3ท่ีแลว มีวัตถุประสงคXเพ่ือพัฒนา
บุคคลใหมีความสามารถสูงและใชในการพัฒนาหญิงใหสามารถกาวสู�การเป-นผูบริหารไดเท�าเทียมกับ
ชาย แนวคิดนี้ยังคงอยู�ต�อมาจนถึงป�จจุบัน แต�ในสมัยก�อนรูปแบบของ Mentoring จะเป-นแบบคู�คือ 
จับคู�กันระหว�างMentor 1 คน กับ Mentee 1 คน หรือ 2 คน ซ่ึงป�จจุบันมีผูเห็นว�าแบบคู�มีขอจํากัด
หลายประการ เช�น หา Mentor ไดไม�เพียงพอกับจํานวน Mentee เพราะ Mentor หายากและการท่ี 
Mentee เรียนรูจาก Mentor เพียงคนเดียวนั้นไม�เพียงพอ เนื่องจากการพัฒนาบุคคลนั้นตองอาศัย
เครือข�ายของกลุ�มคนท่ีมีความรูประสบการณXและแนวคิดท่ีแตกต�างกันออกไป ซ่ึงรวมถึงเครือข�ายใน
กลุ�มเพ่ือนร�วมงานดวยป�จจุบันจึงไดมีแนวความคิด Mentoring แบบกลุ�ม คือ Mentor 1 คน ต�อ 
Mentee 4-6 คน ไม�ว�าจะเป-นแบบใดก็ตาม การคัดเลือก Mentor จะเลือกจากผูท่ีมีระดับตําแหน�งสูงกว�า 
Mentee มีประสบการณXสูงประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และสมัครใจจะเป-น Mentor 
ส�วนการคัดเลือกMentee ก็จะเลือกจากผูมีความรูความสามารถ มีศักยภาพและโอกาสท่ีจะเลื่อน
ระดับตําแหน�งสูงข้ึนไปเป-นผูบริหาร Mentor และ Mentee จะร�วมกันทํา Mentoring โดยการ
พบปะ ประชุม ปรึกษาหารือกันเป-นระยะ ๆ ปกติโครงการนี้จะกระทําต�อเนื่องเป-นเวลา 1-2 ป3 
  Mentoring แบบกลุ�มนี้ Mentor จะเป-นผูนําใหเกิดการเรียนรู (Learning Leader) 
กลุ�มจะมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิด กําหนดประเด็นการพัฒนา ใหคําแนะนํากันเป-นกลุ�ม วิธีนี้จะ
เป-นการพัฒนาทักษะการทํางานเป-นทีมดวย Mentoring จะกลายเป-นกลุ�มแห�งการเรียนรู (Learning 
Group) ซ่ึงคลายกับ Learning Team ใน Learning Organization ของ Peter Senge ท่ีกล�าวว�า 
เม่ือทีมเกิดการเรียนรูอย�างแทจริงแลว ผลลัพธXท่ีไดไม�เพียงก�อใหเกิดผลงานท่ีดีข้ึนเท�านั้น แต�สมาชิก
แต�ละคนในทีมก็เจริญกาวหนาเร็วข้ึนดวย ในกลุ�มแห�งการเรียนรู Mentee ซ่ึงเป-นสมาชิกของกลุ�มท่ีมี
โอกาสเรียนรูจากเพ่ือนสมาชิกดวยกันและจาก Mentor ดวย 

      ลักษณะของระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยXนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือมีพนักงาน
ตอนรับเขามาใหม� โดยหลังจากพนักงานใหม�ผ�านการฝoกอบรมทุกข้ันตอนจนพรอมข้ึนใหบริการบน
สายการบินแลว จะถูกมอบหมายใหทําการบินเพ่ือทดลองปฏิบัติงานก�อน โดยจะไดรับตารางบินเพ่ือ
ทราบถึงขอมูลในเท่ียวบินนั้นๆ  ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะมีรุ�นพ่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
หัวหนางาน ทําหนาท่ีเป-นพ่ีเลี้ยง คอยใหความรูและคําแนะนํา โดยจะทํางานประกบคู�กันไปต้ังแต�เริ่ม
จนจบเท่ียวบิน ซ่ึงผูท่ีเป-นพ่ีเลี้ยงจะคอยใหขอมูล คําแนะนํา และช�วยแกป�ญหา ในทุกกระบวนการ
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ของการทํางาน โดยจะเนนใหพนักงานใหม�ไดลงมือทํางานเองเสียก�อน แลวจึงใหความช�วยเหลือหาก
เกิดเหตุขัดของ เม่ือจบเท่ียวบินพ่ีเลี้ยงจะมีหนาท่ีรายงานผลปฏิบัติงานตลอดท้ังเท่ียวบินใหหัวหนางาน
ไดทราบถึงลักษณะการปฏิบติงาน ป�ญหา หรือรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือการให
บริการี่มีประสิทธิภาพต�อไป    
  จากแนวคิดเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX (Mentor) ถือเป-นอีก
หนึ่งป�จจัยท่ีจะช�วยทําใหการฝoกอบรม และการทํางาน เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการท่ี
พนักงานใหม�ไดทดลองปฏิบัติงานและมีพ่ีเลี้ยคอยใหคําแนะนําถือว�าเป-นการสอนงานท่ีสามารถเขาถึง
สถานการณXจริง และสามารถแกป�ญหาร�วมกันได ซึ่งการสอนงานแบบนี้เป-นการเปFดโอกาสให
พนักงานใหม�สามารถซักถามถึงป�ญหาขอสงสัย และเกิดความเขาใจในงานนั้นๆ มากยิ่งข้ึน ดัง
ตัวอย�างเช�น ในอาชีพ พนักงานใหบริการบนสายการบิน เม่ือไดผูสมัครไดรับการคัดเลือกเขาเป-น
พนักงานใหบริการบนสายการบินแลว จะตองรับการฝoกอบรมโดยมีตําแหน�งเป-น Trainee โดยจะ
ไดรับการฝoกอบรมท้ังเรื่องการใหบริการ เรื่องระบบความปลอดภัยบนอากาศยาน เรื่องการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน ฯลฯ โดยจะมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 2-4  เดือน แตกต�างกันออกไปตามแต�ละ
สายการบิน หลังจากนั้นเมื่อผ�านการทดสอบในดานทฤษฎีแลว พนักงาน  Trainee จะไดรับการ
มอบหมายตารางบินเพื่อทําการทดลองบิน โดยจะมีช�วงการทดลองบินประมาณ 5 - 10  เท่ียวบิน  
โดยในการทดลองบินนั้น หัวหนาในเท่ียวบินจะมอบหมายหนาท่ีใหแก� Trainee รับผิดชอบ และจะ
มอบหมายใหพนักงานอีกคนท่ีเป-นรุ�นพ่ี คอยทํางานประกบคู�กับ Trainee  เพ่ือใหความรู คําแนะนํา 
สอนงาน และช�วยแกไขป�ญหาท่ีอาจเกิดจากการทํางาน รวมถึงการตอบขอสงสัยท่ีเกิดข้ึนดวย ท้ังนี้
อาจกล�าวไดว�าระบบ Mentoring  เป-นระบบเพ่ือสรางความม่ันใจใหแก�พนักงานใหม� Trainee เพ่ือ
ทดลองฝoกงานในภาคปฏิบัตินั่งเอง 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป�นทีมและการประสานงาน 
 การประสานงานกันดวยดีของบุคลากรภายในหน�วยงานถือเป-นจุดเริ่มตนของความสําเร็จ
ในการทํางาน เพราะจากการร�วมมือและประสานงานในการทํางานกันดวยดีของบุคลากรในองคXกร
นั้นจะทําใหงานท่ีกระทํานั้นเป-นไปอย�างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หรือแมในสภาวะท่ีตองเผชิญกับ
ป�ญหา การร�วมมือท่ีดีระหว�างกันก็จะสามารถทําใหฟ�นฝ�าอุปสรรคนั้นไปไดดวยดี 
 5.1 ความหมายของทีม 
  ความหมายของทีม คือ การร�วมกัยปฏิบัติตามเปwาหมายขององคXกรไดตามเปwาหมาย
และเกิดประสิทธิภาพ โดยการทํางานร�วมกันมีส�วนสําคัญอย�างซ่ึงหากทุกคนในทีมรูสึกว�าตนเองมีส�วน
สําคัญในทีม และสรางใหเกิดการร�วมมือร�วมใจ ก็จะทําให สามารถบรรลุวัตถุประสงคXขององคXกรได      
โดย ทีม (Team) หมายถึง กลุ�มของบุคคลต้ังแต�  2  คนข้ึนไป ท่ีทํางานร�วมกัน (สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศX, 
2535) และมีปฏิสัมพันธXกันระหว�างสมาชิกในกลุ�ม มีความผูกพันรับผิดชอบ ช�วยกันทํางานเพ่ือให
บรรลุ เปwาหมายเดียวกันอย�างมีประสิทธิภาพ  (Francis and Young, 1979) 
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  ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ�มคนท่ีช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคXร�วมกัน(Wood cock and Francis, 1981) โดยใชทักษะ ประสบการณXร�วมกันอย�างเต็ม
ความสามารถและมีการประสานงานอย�างดี เพ่ือแกไขป�ญหาต�าง ๆ และพัฒนาองคXการใหบรรลุ
เปwาหมายสูงสุด (มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553) ซ่ึงคนในกลุ�มนี้จะมีเปwาหมายร�วมกันและยอมรับว�า 
วิธีเดียวท่ีจะทําใหงานสําเร็จ คือ การทํางานร�วมกัน (Parker, 1990) อย�างไรก็ตามไดมีผูใหความหมาย
ของทีมงานไวสอดคลองกัน คือ  กลุ�มของบุคคลท่ีมีความแตกต�างกันมารวมตัวกัน และตองปฏิบัติงาน
ร�วมกันภายในองคXกรเดียวกัน โดยจะมีวัตถุประสงคXและจุดมุ�งหมายเดียวกัน สมาชิกทุกคนในทีมต�าง
ใชความสามารถ ประสบการณX ทักษะ ร�วมแกไขป�ญหา ช�วยกันทํางานและรับผิดชอบต�อเปwาหมาย
ท่ีตั้งไวเพ่ือใหงานสามารถบรรลุเปwาหมายท่ีตั้งไวไดอย�างมีประสิทธิภาพ          
  การสรางทีมงาน หมายถึง  การทํางานของกลุ�มท่ีมีประสิทธิภาพ  พยายามทําใหกลุ�ม
สามารถเรียนรูวิธีการวินิจฉัยป�ญหา  ปรับปรุงความสัมพันธXในการทํางานใหดีข้ึน  ความร�วมมือร�วมใจ
ประสานงานกันในการทํางานใหสําเร็จตามเปwาหมายและบรรลุวัตถุประสงคXร�วมกัน ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย คุณลักษณะท่ีดี  คือ บทบาทท่ีสมดุล วัตถุประสงคXท่ีชัดเจนและ
เปwาหมายท่ีเห็นตองกัน การเปFดเผยต�อกันและการเผชิญหนาเพ่ือแกป�ญหา การสนับสนุนและการ
ไววางใจต�อกัน ความร�วมมือและการใชความขัดแยง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  ภาวะผูนําท่ี
เหมาะสม การทบทวนการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ การพัฒนาตนเอง   ความสัมพันธXระหว�างกลุ�ม 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  การสื่อสารท่ีดี (Wood cock 1989)      
  ดังนั้น การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงควรดําเนินการ ดังนี้ 1. กําหนดทิศทาง
อย�างเร�งด�วน  สมาชิกทีมตองการความแน�นอนในการต้ังวัตถุประสงคX  (จุดมุ�งหมาย) ความคาดหวัง
ของทีม  ซ่ึงจะตองมีตัวบ�งชี้ท่ีชัดเจนท่ีจะเป-นแนวทางในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จได  2.การเลือก
สมาชิกทีม  ควรจัดใหอยู�บนพ้ืนฐานของทักษะและศักยภาพท่ีเขามีอยู�  และทีมจําเป-นตองมีทักษะ
ท่ีจะทําใหเกิดความสมบูรณXข้ึนภายในทีม  3  ประการ  คือ  ทักษะความสัมพันธXระหว�างบุคคล 
ทักษะทางเทคนิคในหนาท่ีงาน และทักษะในการแกไขป�ญหาเฉพาะหนา  3.การประชุมหรือพบปะกัน
ในครั้งแรกตองทําดวตวามต้ังใจ เพ่ือสรางใหเกิดความประทับใจ โดยการกําหนดระยะเวลาท่ีแน�นอน
ใหทุกครไดทราบ และมีการแจงรายละเอียดซํ้าเป-นระยะ  หรือผูบริหารอาจใชอํานาจหนาท่ีคอยดูแล
ภายในทีม  ท้ังนี้  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญต�อสิ่งท่ีตนไดพูดแลวดวย 4.การต้ังกฎในการปฏิบัติ
ใหชัดเจน การพัฒนาทีมท่ีแทจริงโดยนํากฎเกณฑXมาช�วยใหเขาพบกับความสําเร็จในเรื่องวัตถุประสงคX  
5.จุดมุ�งหมายในการปฏิบัติงาน  จุดเนนท่ีควรสนับสนุนคือ  การเปFดเผยจริงใจต�อกัน  การสรางใหเกิด
ความไววางใจในกันและกัน  การมีขอตกลงร�วมกันอย�างมีความเหมาะสมต�อการปฏิบัติงาน 6.มีจุดมุ�งหมาย
และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ตั้งขึ้น  จะไม�ยึดติดกับผูบริหาร  แต�จะต้ังข้ึนโดยสมาชิกมี
ส�วนร�วม  เพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามท่ีไดต้ังจุดมุ�งหมายไว 7.สรางความทาทายใหกับกลุ�มในการทํางาน  
ดวยการนําขอมูลข�าวสารขอเท็จจริงท่ีใหม� ๆ มาช�วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกทีมดวยการให
เวลาแก�กันและกันใหมากที่สุด  ซึ่งอาจเป-นเวลาตามที่นัดหมายกันไวหรือไม�ไดนัดหมาย 8.การใช
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อํานาจบารมีใหเกิดประโยชนX  เช�น  การใหขอมูลยอนกลับในทางบวก  ความเอาใจใส�ซ่ึงกันและกัน 
การใหรางวัล  เป-นตน (Katzenbach John R. and Smith Douglas, 1994) 
 5.2 องค&ประกอบของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ในการพัฒนาทีมงาน เพื่อเป-นการชี้นําแนวคิด ประกอบการเสริมสรางความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานของทีมงาน มิติท้ัง 4 ประกอบดวย  บุคคล 
(Individual) การพัฒนาทีมงานในระดับบุคคล ซ่ึงประกอบดวยการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจ ความผูกพัน 
ท่ีมีต�องาน ทัศนคติ ความสามารถและ การมีส�วนร�วมของสมาชิกทีมงาน ถัดมาคือ งาน (Task) 
รายละเอียดของงานท่ีจะส�งผลต�อการพัฒนาดานทีมงาน ไดแก� การกําหนดเปwาหมายของทีมงาน การ
กําหนดวัตถุประสงคX และกระบวนการทํางานท่ีเป-นระบบ แลวจึงเป-นทีมงาน (Team) ทักษะต�างๆ ท่ี
มีความสัมพันธXกับการสรางทีมงาน จะมีท้ังทักษะของกลุ�มและทักษะส�วนบุคคล ซ่ึงจะประกอบดวย 
การสื่อสาร ภาวะผูนํา ความสัมพันธXระหว�างบุคคล บทบาท ทักษะการจูงใจ การประสานงาน 
การบริหารความขัดแยง การวิเคราะหXป�ญหา การประชุมของทีมงาน การตัดสิน ความร�วมมือ ความ
สามัคคี ค�านิยม และการปฏิบัติตามขอตกลง และสุดทายคือ องคXการ (Organization) สิ่งท่ีจําเป-นตอง
ปรับปรุงในองคXการ ไดแก� โครงสรางขององคXการ บรรยากาศในการทํางาน การใหค�าตอบแทน และ
บําเหน็จรางวัล วัฒนธรรมองคXการ และการสนับสนุน ใหมีการพัฒนาดานต�างๆ อย�างเป-นระบบ 
(Stott and Walker, 1995) 
  เม่ือพิจารณารายละเอียดของมิติการพัฒนาทีมงาน จะพบว�า ความพยายามท่ีจะ
พัฒนา ปรับปรุงมิติใดมิติหนึ่งจะส�งผลกระทบ ต�อมิติอ่ืนๆ เช�น ความพยายามท่ีจะยกระดับแรงจูงใจ
ของบุคคล (มิติบุคคล) ผลลัพธXที่เกิดขึ้นจะรับรูโดยทีมงาน (มิติทีมงาน) ว�าคุณภาพของผลการ
ปฏิบัติงานดีข้ึน ดังนั้น แนวคิด “สี่มิติ” นี้ เป-นรูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated) ท่ี
สะทอน ใหเห็นทฤษฎีท่ีสัมพันธXกับการตัดสินใจ แบบมีส�วนร�วม และการทํางานของกลุ�มขนาดเล็ก 
โดยคํานึงถึง องคXประกอบดานคุณสมบัติของทีมงาน ทักษะท่ีจําเป-นของสมาชิก กระบวนการกลุ�ม 
และสภาพแวดลอม ในการทํางานของแต�ละทีม 

     การทํางานเป-นทีมถือเป-นแนวปฏิบัติที ่ไดรับความนิยมอย�างกวางขวาง ทั้งนี้
เนื่องจากมีขอมูลเชิงประจักษXท่ีแสดงใหเห็นว�าการพัฒนาทีมงานให ทํางานไดคล�องตัวช�วยใหผลการ
ปฏิบัติงานดีข้ึนหลายประการ มีนักวิชาการหลายท�านใหแนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมไว เช�น  
(ธีระ หม่ืนศรี , 2546) ใหแนวคิดว�า การทํางานกลุ�มหรือเป-นทีม เป-นสิ่งสําคัญท่ีกําลังไดรับความสนใจ
มากในป�จจุบัน มีการนําไปใชปฏิบัติ กันอย�างแพร�หลายท้ังในองคXกรของรัฐและเอกชนการสรางทีมจึง
เป-นสิ่งทาทาย ผูบริหารท่ีจะแสวงหากลยุทธXและทรัพยากรท้ังหลายมาสนับสนุน แนวทางการพัฒนา
ทีมงาน การไดศึกษาที่มาแนวคิดการสรางทีมงาน ซึ่งเป-นผลทําใหทราบมิติของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถแปลมิติ เหล�านั้นมาเป-นแนวทางลงสู�การปฏิบัติไดในท่ีสุด (สุนทร พลวงคX, 
2551) ไดกล�าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมว�า การทํางาน เป-นทีมใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลนั้น ควรมีการแบ�งท้ังงาน หนาท่ี ตลอดจนความรับผิดชอบใหบุคลากรรับผิดชอบตาม
ความรูและความสามารถของแต�ละบุคคล และผูบริหารควรคํานึงว�าบุคลากรมีความรูความสามารถท่ี
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แตกต�างไม�เท�าเทียมกัน มีความถนัดความเชี่ยวชาญท่ีแตกต�างกัน ดังนั้นการร�วมมือร�วมใจ ทุ�มเท
แรงกายแรงใจย�อมนํามาสู�ความสําเร็จของงาน  
  การทํางานเป-นทีมจึงเกิดข้ึนจากผูบริหารท่ีจะตองสรางแนวคิดใหแก�กลุ�มบุคคล
ภายในองคXกร ไดตระหนักว�า พวกตนตองปฏิบัติงานร�วมกันเป-นทีม ตองอาศัยการพึ่งพากัน
ความสามารถ ประสบการณX และความยินยอมพรอมใจของพนักงานทุกคนในองคXการ โดยทุกคนใน
กลุ�มตองยอมรับความคิดเรื่องการทํางานร�วมกันเป-นกลุ�มหรือเป-นทีม ท่ีจะสามารถทําใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคXร�วมกันได (Elton Mayo, 1933) ไดทําการศึกษาและพบว�าองคXประกอบท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการเพ่ิมประสิทธิ ภาพของการทํางานคือ การสรางความรูสึกเป-นเอกลักษณXของกลุ�ม การไดรับ
การสนับสนุนจากสังคม และความเป-นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จากแนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมของ
นักวิชาการท่ีกล�าวมาขางตน สรุปไดว�าการทํางานเป-นทีมนอกจากจะช�วยใหการดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จแลว ยังช�วยใหสมาชิกในทีมเกิดความรูสึกเป-นส�วนหนึ่งของทีม มีความจงรักภักดีต�อทีมงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณX พ่ึงพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน ร�วมกันแกไขป�ญหาและดําเนินงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย อย�างเต็มท่ี การทํางานเป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถนํา องคXกร ไปสู�ความสําเร็จ
อย�างยั่งยืน 
 5.3 หลักการทํางานเป�นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การทํางานเป-นทีมจึงเป-นวิธีการท่ีไดผลมากท่ีสุด  ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ทํางานมีอยู�หลายกรณีท่ีผลงานออกมาดีกว�าและประหยัดกว�ากลุ�มย�อย จะมีความรูสึกของการทํางาน
เป-นทีมมาก  จึงเป-นผลใหสมาชิกกลุ�มพรอมที่จะร�วมในกิจกรรมกลุ�ม  และเมื่อมีส�วนร�วมก็มีความ
ผูกพันและสรางความสัมพันธXระหว�างสมาชิกในกลุ�มเป-นอย�างดีและถามุ�งปรับปรุงคุณภาพ
ความสัมพันธXท่ีมีอยู�ต�อกันระหว�างสมาชิกของกลุ�ม  และมุ�งเนนความสัมพันธXระหว�างกลุ�มกับงานท่ี
กลุ�มกําลังทําจะช�วยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเปwาหมายท่ีตองการขององคXการเป-นการ
สรางพ้ืนฐานสําคัญเก่ียวกับความรู  ความเขาใจในการทํางานเป-นทีม  และสามารถนําไปสู�การพัฒนา
ทีมงานได  โดยตองอาศัยเทคนิค  วิธีการหลายอย�างท่ีจะสรางทีมงานใหเขมแข็ง  และพัฒนาทีมงาน
อย�างต�อเนื่อง  เพ่ือองคXการท่ีเขมแข็งต�อไป (จิราภรณX  สีขาว, 2551) 
  จากการศึกษาขอมูลการทํางานเป-นทีมพบว�า การทํางานเป-นทีมใหประสบผลสําเร็จ
นั้นตองมีหลักสําคัญในการปฏิบัติ หลายประการ นักวิชาการหลายท�านไดกล�าวถึงหลักการ ทํางาน
เป-นทีม ไวดังนี้ (Richard Hackman, 2002) ไดอธิบายหลักในการทํางานเป-น ทีมว�า ทีมท่ีแทจริงมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ ภารกิจของทีม ขอบเขตการทํางานท่ีชัดเจน การมอบหมาย
อํานาจในการบริหารจัดการ กระบวนการทํางานร�วมกันของทีมอย�างชัดเจน และการมีสมาชิกภายใน
ทีมอยู�ภายในช�วงเวลาหนึ่งท่ีมีความเหมาะสม (ไพโรจนX บาลัน, 2551) ใหทัศนะว�า ทีมอาจมีภารกิจ
หรือภาระกิจเฉพาะเป-นเปwาหมายในการดําเนอนงาน แต�อย�างไรก็ตามทีมท่ัวไปจะต้ังเปาหมายอย�าง
ชัดเจน และปฏิบัติงานร�วมกันดวยความสามัคคีเพ่ืองานท่ีสําเร็จลุล�วงไปได อาจกล�าวไดว�าหลักการ
ทํางานเป-นทีมใหประสบผลสําเร็จนั้น สมาชิกทุกคนในทีมตองมีความร�วมมือร�วมใจกัน มุ�งดําเนินงาน
ตามเปwาหมายขององคXกรและตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ี ท่ีไดถูกกําหนดไวภายใตบรรยากาศใน
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การทํางาน รูจักการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีการสื่อสารระหว�างกันท่ีดี และสามารถแกไขป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหนาได 
 5.4 ลักษณะของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การนํารูปแบบการทํางานเป-นทีมมาใชไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และในองคXกรบาง
แห�งไดกําหนดใหการทํางานเป-นทีมเป-นส�วนหนึ่งของ แผนกลยุทธX (Strategic Plan) ขององคXกร มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการฝoกอบรมและพัฒนาใหเกิดการทํางาน เป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ดําเนินการท้ังในองคXกรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ  ท้ังนี้ดวยตองการใหเกิดประสิทธิผลใน
ทีมงาน ซ่ึงจะเป-นประโยชนXอย�างยิ่งต�อการปฏิบัติงานทุกระดับ  เพราะการมีทีมงานท่ีเขมแข็งจะเป-น
การประสานความรูความสามารถ และประสบการณXของสมาชิกไดอย�างสอดคลองกลมกลืนกันและ
ช�วยสราง เสริมประสิทธิภาพ พรอมช�วยยกระดับผลการปฏิบัติงานของ องคXกรโดยรวม (ปราชญา 
กลาผจัญ, 2550) 
  ความหมายของการทํางานเป-นทีมที่มีประสิทธิภาพ  มีนักวิชาการหลายท�านไดให
ความหมายของการทํางานเป-นทีมท่ีมี ประสิทธิภาพไว ดังนี้ ลัคนา กระต�ายทอง (2549) กล�าวว�า
ลักษณะการทํางานเป-นทีมที่ดีตองมี การกําหนด เปwาหมายที่ชัดเจน มีความร�วมมือร�วมใจมี
บรรยากาศสนับสนุน การทํางาน มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกท่ีชัดเจน มีความสามัคคี 
ช�วยเหลือเก้ือกูลกันดวยความจริงใจ และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน (ธีระศักด์ิ กําบรรณรักษณX, 2550) 
กล�าวว�า การทํางานเป-นทีม ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองคํานึงถึงการยอมรับซ่ึงกันและกัน โดยให 
ความไววางใจ กันและท่ีสําคัญตองมีเปwาหมาย การทํางานร�วมกัน อย�างชัดเจนและเป-นระบบ   
 5.5 ทฤษฎีจูงใจท่ีเก่ียวข@องกับการทํางานเป�นทีม 
  การทํางานเป-นทีมนั้นจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติพ้ืนฐาน ของมนุษยXใน
องคXกรเป-นเบ้ืองตนโดยนําทฤษฎีท่ีสําคัญมาประกอบการ อธิบายและประยุกตXเขากับการทํางานเป-น
ทีม (บุตรี จารุโรจนX,2549) ไดรวบรวมทฤษฎีต�าง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางานเป-นทีม ซ่ึงสอดคลองกับ 
ทฤษฎีสองป�จจัย (Two-Factor Theory) Hertzberg (1959) ท่ีระบุว�าป�จจัยท่ีมีผลต�อการจูงใจใน
การดําเนินการของทีมมี 2 ประเภท คือ  ป�จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป-นป�จจัยท่ีเก่ียวของกับ
ความพอใจในงานท่ีทํา และป�จจัยอนามัยหรือบํารุงรักษา (Hygiene / Maintenance Factors) คือ
ป�จจัยแตกต�างจากป�จจัยจูงใจโดยสิ้นเชิง เพราะเป-นป�จจัยท่ีเก่ียวของกับความไม�พอใจในงานท่ีทํา เช�น 
ถาสมาชิกทีมไดรับเงินเดือนนอยไม�พอเพียงต�อการใชจ�าย ก็จะก�อใหเกิดความรูสึกไม�พอใจในงานท่ีทํา
อยู� แต�ก็ไม�ไดหมายความว�าสมาชิกในองคXกรคนอ่ืนท่ีไดรับเงินเดือนสูงกว�าจะมีความพึงพอใจในงานท่ี
ทํา หากภายในทีมมีลักษณะเก่ียวกับป�จจัยจูงใจท่ีเป-นไปอย�างเหมาะสม เช�น ผูนําทีม มีความเขาใจว�า
การดําเนินงานสําเร็จและเกิดความรูสึกยอมรับในตัวสมาชิกทีม และทุกคนในทีมตระหนักถึงความ
รับผิดชอบก็แสดงใหเห็นว�าสมาชิกไดรับการจูงใจในระดับสูง ในทางตรงกันขามถาผูนําทีมไม�สนใจต�อ
ป�จจัยจูงใจเหล�านี้ก็แสดงให เห็นว�าระดับการจูงใจในทีมตํ่าถึงแมป�จจัยอนามัยไดรับการดาเนินการ 
อย�างเหมาะสมในทีมก็ตามถาผูนําทีมดําเนินการเก่ียวกับป�จจัยอนามัยไดอย�างเหมาะสมสมาชิกทีมก็
จะเกิดความพอใจและสามารถใช�ป�จจัยเหล�านี้เป-นสิ่งจูงใจเขาไดแต�ถาผูนาทีมดําเนินการเก่ียวกับ
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ป�จจัยอนามัยแบบไม�เหมาะสมก็จะส�งผลใหสมาชิกเกิดความรูสึกไม�พอใจและจะมีผลตามมาในทางลบ
กับทีมได  
  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ทฤษฎีจูงใจสู�ความสําเร็จของ (Achievement Motivation 
Theory) McClelland (1961) ท่ีกล�าวว�า การจูงใจท่ีมีอิทธิพลต�อความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดแบ�ง
ออกเป-น 3 องคXประกอบ คือ ความสําเร็จ (Achievement) การมีส�วนร�วม (Affiliation) และอํานาจ 
(Power) หรืออาจกล�าว ใหง�ายท่ีสุดก็คือ  1. ความตองการสู�ความสําเร็จ (Achievement Needs) 
ในการดําเนินการเช�น สมาชิกทีมถูกจูงใจใหดําเนินการจนบรรลุ เปwาหมายอย�างมีประสิทธิภาพก็
เท�ากับว�าเขาตองการความสําเร็จ ในงาน คนงานท่ีมีความตองการความสําเร็จในงานสูงจะตองมี
คุณสมบัติ ดังต�อไปนี้  มีความรับผิดชอบในการทงาน  การตั้งเปwาหมายในการทํางาน ตองการ
ปฏิกิริยาโตตอบหรือผลสําเร็จท่ีเจาะจง หรือโดยทันที  มีความความมุ�งม่ันต�อการการปฏิบัติงาน 2. มุ�ง
การมีส�วนร�วม (Affiliation Needs) โดยเป-นเรื่องของการยอมรับมิตรภาพ การอยู�ร�สมกัน  3. ความ
ตองการอํานาจ (Power Needs) คือ ความตองการท่ีจะมีอํานาจในการไดควบคุมและมีอํานาจต�อ
ผูอ่ืน โดยบุคคลหากมีความตองการทางอํานาจสูงมีแนวโนมจะกลายเป-นผูนําและจะปฏิบัติงานดีกว�า
คนอ่ืนๆ ดวย  
 5.6 การวัดประสิทธิผลของทีม 
  การประเมินการทํางานของทีมว�ามีประสิทธิผลหรือไม� คือ (1) การพิจารณาว�างานท่ี
ไดรับมอบหมายของทีมสําเร็จตามเปwาหมายหรือไม� (2) กระบวนการทํางานของทีมมีการพัฒนา
หรือไม� (3) ผลท่ีไดจากการทํางานมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนหรือไม� ในขณะท่ีมีความเครียดนอยลง 
สมาชิกทีมมีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน และการเติบโตพัฒนาของสมาชิกก็เพ่ิมมากข้ึนดวยเช�นกัน ซ่ึง
สอดคลองกับขอเสนอของ Hackman (2002) ท่ีระบุว�าทีมท่ีมีประสิทธิผลคือทีมท่ีสามารถตอบสนอง
ต�อเกณฑXท้ัง 3 เหล�านี้ไดอย�างดีท่ีสุด ไดแก� (1) ผลผลิตของทีมเป-นท่ียอมรับของลูกคา (2) ความสามารถ
ของทีมมีการพัฒนา และ (3) ประสบการณXท่ีมีความหมายของกลุ�มและความพึงพอใจของสมาชิกทีม 
จะเห็นว�านักวิชาการท้ังสองท�านนําเสนอสิ่งท่ีบ�งชี้ถึงประสิทธิผลของทีมสอดคลองกัน 
 5.7 ความสําคัญของการทํางานเป�นทีม 
  การสรางทีมงานเป-นกระบวนการสรางความสัมพันธภาพในกลุ�ม  มุ�งปรับปรุงคุณภาพ
ความสัมพันธXท่ีมีอยู�ต�อกันระหว�างสมาชิก  ใหมีประสิทธิผลของกลุ�มสูงข้ึนได  เพ่ือมีการวางแผนท่ีมี
จุดมุ�งหมายในการปรับปรุงหน�วยงานใหมีประสิทธิภาพผ�านการวิเคราะหXอย�างมีระบบและไดการ
ยอมรับในหน�วยงาน โดยมีวัตถุประสงคXพ้ืนฐานในการปรับปรุงความสามารถในการแกป�ญหาระหว�าง
สมาชิกของกลุ�มดวยการทํางานร�วมกันตามท่ีตั้งเปwาหมายไว 
  จากความสําคัญในการทํางานเป-นทีมท่ีไดกล�าวไปแลวนั้น จะเห็นไดว�าเม่ือสามารถ
สรางการทํางานแบบทีมท่ีมีประสิทธิภาพไดแลว ในการปฏิบัติงานร�วมกันนั้นจําเป-นตองมีผูนําในการ
ประสานงานระหว�างกันในท่ีนี้จึงทําใหเกิดผูทีมงาน โดยทักษะของผูนําทีมงาน ท่ีมี ประสิทธิภาพ ผูนํา
ทีมงานจะพัฒนาทักษะดานต�าง ๆ 6 ดานไดแก� (Belbin, 1981)   ทักษะการสื่อสาร ผูนําทีมงานตอง
สามารถสื่อสารกับสมาชิกของทีมงานไดท้ังแบบตัวต�อตัวและกับทีมงานไดอย�างมีคุณภาพ เพราะการ
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สื่อสารท่ีดีของหัวหนาทีมจะช�วยสรางความเขาใจก�อใหเกิดความร�วมมือ และการประสานงานท่ีดีใน
ระหว�างสมาชิกและระหว�างทีมงาน ทักษะการวางแผน ผูนําทีมงานจะตองชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคX
เปwาหมาย และวิธีการปฏิบัติงานสามารถกําหนดกลยุทธXท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติใหเป-นมรรคผล  ทักษะ
การจัดองคXการ ผูนําทีมงานตองพิจารณาภารกิจหนาท่ีต�างๆ ซ่ึงตองปฏิบัติท้ังหมดแลวนํามาจัดกลุ�ม
ภารกิจ หรือหนาท่ีพรอมท้ังกําหนดบุคคล  ขอบเขต  อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานและทรัพยากร
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนกําหนดรูปแบบการติดต�อสื่อสาร  และการประสานงาน ทักษะ
การสอนแนะ ผูนําทีมงานตองสอนหรือแนะนําสมาชิก ทีมงานไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติอย�างละเอียด 
อาจรวมถึงการสาธิตทําใหดูเป-นตัวอย�าง นอกจากวิธีนี้ยังตองใหความช�วยเหลือแก�สมาชิกในการ
วิเคราะหXป�ญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการทํางานใหขอเสนอแนะวิธีแกป�ญหาและขอบกพร�องต�าง ๆ  
  ทักษะการจูงใจ  ผูนําทีมงานตองมีความรูเกี่ยวกับรื่องพื้นฐานความตองการของ
บุคคล  พฤติกรรมการทํางานที่มีลักษณะแตกต�างกัน เพื่อทําใหทราบถึงวิธีการและเทคนิคท่ีจะ
นํามาใชจูงใจ  สมาชิกทีมงานใหสามารถปฏิบัติงานตามเปwาหมายของทีมงานได ทักษะการเจรจาต�อรอง
ตองมีความสามารถในการเจรจาต�อรองกับสมาชิกแต�ละคนในทีมงานในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานและ
บทบาทใหทุกฝ�ายเขาใจถึงความคาดหวังขององคXกรท่ีมีร�วมกัน  และยังรวมถึงการเจรจากับบุคคลท่ี
อยู�นอกทีมงานในเรื่องต�าง ๆ เช�น  ทักษะการสื่อสารจะเก่ียวเนื่องถึงการฟ�ง  การตีความและการโตตอบ  
เป-นตน ฉะนั้นในการพัฒนา ทักษะแต�ละดานตองดําเนินการอย�างครบวงจรและเป-นระบบ 
  ดังนั้นการทํางานเป-นทีมจะตองมีผูนําท่ีมีความซ่ือสัตยXและสามารถจูงใจลูกทีมได
อย�างดีเพ่ือท่ีจะทําใหผลงานไดบรรลุตามผลและตามเปwาหมายท่ี กําหนดและสําคัญลูกทีมจะตองมี
ความร�วมมือในการปฏิบัติงาน แต�อย�างไรก็ตามหลังการเกิดขึ้นของทีมงานภายในองคXกร ยังมิได
หมายความว�าประสิทธิภาพในการทํางานจะเพ่ิมข้ึนในทันที เนื่องยังตองมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของทีมงานดวย ว�าเม่ือร�วมกันทํางานเป-นทีมแลวจะมีประสิทธิภาพในการทํางานร�วมกันมากโดย
เพียงใด โดยจากแนวคิด ทฤษฎีขางตนที่ไดศึกษาพบว�ามีป�จจัยที่มีความพันธXในการสรางทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพหลายป�จจัย เช�น  ประสบการณXการ  การสื่อสาร และแรงจูงใจ 
 5.8 ป�จจัยเก้ือหนุนท่ีสNงเสริมให@เกิดการทํางานเป�นทีม 
  แรงจูงใจ (Motivations)หากจะกล�าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงถึง
เปwาหมายหรือผลสําเร็จท่ีต้ังไวนั้น ย�อมขาดไม�ไดท่ีจะกล�าวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงแรงจูงใจ
นั้นไดมีนักวิชาการ นักจิตวิทยาต�างๆ ไดสรุปแนวคิดและความเชื่อต�างๆ แบ�งออกเป-น 4 แนวคิด คือ 
แนวคิดของกลุ�มพฤติกรรมนิยม (behaviorists approaches) แนวคิดของกลุ�มพุทธินิยม (cognitive 
theorists) แนวคิดของกลุ�มมนุษยXนิยม (humanists) และแนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
(social learning theorists) จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ (ประเสริฐ ฉัตรชัยศักด์ิ, 2556) 
   แนวคิดของกลุ�มพฤติกรรมนิยม (behaviorists approaches) เป-นแนวคิดท่ีเป-น
วิทยาศาสตรXและเป-นท่ียอมรับกันอย�างมาก และเป-นพ้ืนฐานต�อแนวคิดอ่ืนๆ ดังนั้น หากเราตองการท่ี
จะอธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจก็จะเริ่มตนดวยการนําแนวคิดของกลุ�มนี้มาประยุกตXใชเป-นหลัก เช�น 
คําอธิบายของคําว�า ‘แรงจูงใจ’ ที่เราสามารถพบไดตามเอกสารทั่วๆ ไป จากแนวคิดของกลุ�ม
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พฤติกรรมนิยมเชื่อว�า แรงจูงใจเกิดโดยตรงจากแรงขับ (drive) ภายในร�างกาย ครอบคลุมถึงอารมณXต�างๆ 
และมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองตามประสบการณXเดิม โดยจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลถูกกีดก้ันไม�ใหไดรับสิ่งท่ี
ตนตองการจึงเกิดแรงขับออกมาแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม แนวคิดสําคัญไดแก� แรงขับ (drive) ผล 
(effect) และการเสริมแรง (reinforcement)  
  แนวคิดของกลุ�มพุทธินิยม (cognitive theorists) เป-นแนวคิดรวบยอด คือ เปwาหมาย 
(goal) ความคาดหวัง (expectancy) ความต้ังใจ (intention) และจุดมุ�งหมาย (purpose) รวมท้ัง
แผนการ (plan/schemas) และเหตุผล (attributions) โดยท่ีนักจิตวิทยากลุ�มนี้เชื่อว�า บุคคลไม�ใช�จะ
ตอบสนองเพียงสิ่งเราหรือเหตุการณXภายนอกท่ีเป-นเง่ือนไขความตองการทางดานร�างกาย ตามความ
เชื่อของกลุ�มพฤติกรรมนิยมเท�านั้น แต�จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมตามการรับรูสิ่งต�างๆ ของ
บุคคลภายในสภาพแวดลอมท่ีตนรับรู (psychological environment) ซ่ึงเป-นโลกของตนเองท่ีอาจ
ไม�มีอยู�จริงตามสภาพความเป-นจริง (psysical environment) หรือเรียกว�า life space อันประกอบ
ไปดวยจุดมุ�งหมาย เปwาหมาย การแปลความ ความจํา ความมุ�งหวัง เป-นตน ในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เม่ือบุคคลเกิดความตองการและถูกขัดขวางจึงมีการเสียสมดุลภายใน life space ของตน ก�อใหเกิด
ความเครียด (tension) จึงไดรับแรงกระตุนจากหลายทิศทางใหแสดงพฤติกรรมเพ่ือลดความเครียด
นั้นดวยการคิดพิจารณาไม�ว�าจะเป-นการต้ังเปwาหมาย การวางแผน ความคาดหวัง ความต้ังใจและอ่ืนๆ 
เพ่ือเอาชนะอุปสรรคใหประสบความสําเร็จตามความตองการนั้น และทําใหเกิดความสมดุลใน life 
space ของตน  
  แนวคิดของกลุ�มมนุษยXนิยม (humanistic approaches) แนวคิดของกลุ�มมนุษยXนิยม
เรื่องแรงจูงใจนั้นคลายคลึงกับแนวคิดพุทธินิยม โดยเฉพาะเรื่องของแรงจูงใจภายในซ่ึงเป-นความ
ตองการท่ีติดตัวมนุษยXมาต้ังแต�เกิด มนุษยXมีแนวโนมท่ีจะตองการไปสู�การเขาใจตนเองอย�างถ�องแท 
(self-actualization) ไม�ใช�แสดงพฤติกรรมเพ่ือสนองความตองการทางดานร�างกายเท�านั้น เพราะเม่ือ
ความตองการทางดานร�างกายไดรับการตอบสนองแลว บุคคลยังคงถูกจูงใจใหแสดงพฤติกรรมต�อไป
เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของตน ฉะนั้นเม่ือตองการจูงใจบุคคลใหเรียนรูจึงตองส�งเสริมทรัพยากรภายใน
ของบุคคลนั้น ไดแก� ความรูความสามารถ (sense of competence) การยอมรับในตนเอง (self-esteem) 
ความเป-นตัวของตัวเอง (autonomy) และการเขาใจตนเองอย�างถ�องแท (self-actualization) 
แนวคิดต�อแรงจูงใจจึงเนนความอิสระของบุคคล ทางเลือก (choice) การตัดสินใจดวยตนเอง และ
ความพยายามเพ่ือความเจริญเติบโตของบุคคล 
  แนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theorists) แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมในเรื่องแรงจูงใจนั้นเป-นการผสมผสานระหว�างแนวคิดของพฤติกรรมนิยม
และพุทธินิยมเขาดวยกัน โดยท่ีนําแนวคิดของกลุ�มพฤติกรรมนิยมในเรื่องผล (effects) หรือผลลัพธX 
(outcomes) ของพฤติกรรม และแนวคิดท่ีกลุ�มพุทธินิยมสนใจในดานผลกระทบของความเชื่อและ
ความคาดหวังของบุคคลมาใช คําอธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนั้นสามารถ
อธิบายไดในลักษณะทฤษฎีความคาดหวังคูณกับทฤษฎีคุณค�า (expectancy x value theories) ซ่ึง
จะหมายความว�า แรงจูงใจจะเป-นผลมาจากแรงป�จจัยหลักทั้งสองประการคือ ความคาดหวังใน 
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การบรรลุเปwาหมายของบุคคลและคุณค�าของเปwาหมายต�อบุคคลนั้นหรือกล�าวเป-นคําถามไดว�า  
ถาประสบผลสําเร็จ ผลลัพธXจะมีคุณค�าหรือเป-นรางวัลหรือไม� แต�ถาป�จจัยหลักท้ังสองตัวนั้นมีตัวใดตัวหนึ่ง
มีค�าเท�ากับศูนยXก็จะไม�เกิดแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปwาหมาย ฉะนั้น สามารถสรุปไดว�า 
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชื่อว�า บุคลิกภาพของบุคคลเป-นผลพวงจากปฏิกิริยาโตตอบของบุคคล 
ผูนั้นกับสภาพแวดลอมหรือบุคคลอ่ืน หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งว�าทฤษฎีนี้เนนประสบการณXว�าเป-นป�จจัยท่ี
มีอิทธิพลเหนือบุคลิกภาพของบุคคล ซ่ึงการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจนั้นย�อมขึ้นอยู�กับการศึกษาว�าจะ
ศึกษาเพ่ือนําแนวคิดแรงจูงใจนั้นไปเพ่ือจุดม�งหมายใด เพ่ือก�อใหเกิดประโยชนXต�อการปฏิบัติงานท่ีได
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยXในองคXการนั้นๆ  
  เพราะฉะนั้นสามารถสรุปไดว�า แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจจําแนกไดเป-น 4 กลุ�มแนวคิด 
ไดแก� แนวคิดของกลุ�มพฤติกรรมนิยมซ่ึงเป-นแนวคิดอันเป-นท่ียอมรับและเป-นพ้ืนฐานต�อแนวคิดอ่ืนๆ 
แนวคิดของกลุ�มพฤติกรรมนิยมเชื่อว�าแรงจูงใจเกิดจากแรงขับภายในร�างกาย แนวคิดกลุ�มพุทธินิยม
เป-นแนวคิดรวบยอดคือ เปwาหมาย ความคาดหวัง ความต้ังใจ จุดมุ�งหมาย รวมท้ังแผนการและเหตุผล 
แนวคิดของกลุ�มมนุษยXนิยมอันมีแนวคิดคลายคลึงกับกลุ�มพุทธินิยมในเรื่องแรงจูงใจภายใน โดย
แนวคิดต�อแรงจูงใจจึงเป-นอิสระของบุคคล การตัดสินใจดวยตนเอง และความพยายามเพ่ิมความ
เจริญเติบโตของบุคคลและแนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเป-นการผสมผสานระหว�าง
แนวคิดของกลุ�มพฤติกรรมนิยมในเรื ่องผลหรือผลลัพธXและกลุ�มพุทธินิยมในดานผลกระทบของ 
ความเชื่อและความคาดหวังของบุคคลเขาดวยกัน เป-นตน (ประเสริฐ ฉัตรชัยศักด์ิ, 2556) 
 5.9 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
  ทฤษฎีแรงจูงใจสองป�จจัยของ Herzberg (Herzberg Two-Factor Theory) 
Herzberg ไดจําแนกทฤษฎีสองป�จจัยหรือ Motivation-Hygiene Theory  เป-น 2 ป�จจัยท่ีสําคัญ คือ 
ป�จจัยจูงใจ (motivator factors) ป�จจัยจูงใจเป-นตัวท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ เป-นตัวสนับสนุนให
บุคคลทํางานเพ่ิมมากข้ึน (ประเสริฐ ฉัตรชัยศักด์ิ, 2556) อันเนื่องมากจากแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจาก
การทํางานเป-นป�จจัยนําไปสู�การพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจริง อันไดแก� 1) ความสําเร็จ
ของงาน (achievement) 2) ความกาวหนา (advancement) 3) การยอมรับนับถือ (esteemed)   
4) ความรับผิดชอบ (responsibility) และ 5) ลักษณะของงาน (the work itself) (ยงยุทธ เกษสาคร, 
2541) ป�จจัยคํ้าจุน (hygiene factors) หรือป�จจัยการธํารงรักษา (maintenance) เป-นตัวปwองกัน
ไม�ใหเกิดความไม�พึงพอใจในงานเป-นแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอมในการทํางานเป-นตัว
ท่ีมีความสําคัญนอยมากเม่ือเทียบกับป�จจัยจูงใจ ไดแก� (ประเสริฐ ฉัตรชัยศักด์ิ, 2556) 1) เงินเดือน 
(salary) หรือค�าตอบแทน (compensation) 2) โอกาสกาวหนา (possibility of growth)       
3) ความสัมพันธXกับบุคคลอ่ืน (interpersonal relationship) 4) สถานภาพ (status) 5) การนิเทศ 
(supervision) 6) นโยบายและการบริหาร (policy and administration) 7) สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (working condition) 8) สภาพความเป-นอยู� (person life) และ 9) ความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางาน (ยงยุทธ เกษสาคร, 2541)  
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  ทฤษฎีอีอารXจีของแอลเดอเฟอรX (Alderfer’s ERG Theory) Clayton Alderfer ได
เสนอ ทฤษฎีการจูงใจท่ีมีความเก่ียวของกับความตองการท่ีเรียกว�า ทฤษฎีอีอารXจี ไดจัดระดับความ
ตองการเหลือ 3 ระดับ และอธิบายและแทนดวยอักษรย�อ ไวดังนี้ 1) ความตองการเพ่ือการคงอยู� (E= 
Existence Needs) จะเป-นลักษณะของความตองการท่ีตอบสนองดวยป�จจัยทางวัตถุ ซ่ึงการตองการ
ตอบสนองดวยเง่ือนไขท่ีเป-นวัตถุ เช�น อาหาร ท่ีอยู�อาศัย เงินค�าจาง และความปลอดภัยในการทํางาน 
2) ความตองการดานความสัมพันธX (R= Relatedness Needs) เป-นความตองการท่ีจะไดรับไดดวย
การสื่อสารระหว�างกันอย�างตรงไปตรงมาและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน  โดยจะเป-น
ระดับของความตองการที่มีลักษณะคลายกับความตองการเป-นสมาชิกของสังคม แต�แอลเดอเฟอรX
มุ�งเนนการไดรับการตอบสนองความตองการดานความสัมพันธXดวยการกระทําแบบเปFดเผย ถูกตอง
และซ่ือสัตยXระหว�างกันมากกว�า 3) ความตองการดานความงอกงาม (G= Growth Needs) เป-นความ
ตองการเฉพาะบุคคลในการใชทักษะรวมถึงความรูและความสามารถของตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถ
ทํางานไดอย�างเต็มศักยภาพท่ีมีอยู� อีกท้ังไดมีโอกาสในการใชความสามารถในการสรางสรรคXสิ่งใหม�ๆ 
ไดเต็มท่ี ความตองการดานความงอกงามตามทฤษฎีนี้จึงสอดคลองกับทฤษฎีของมาสโลวXในประเด็นท่ี
เก่ียวกับความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนากับบางส�วนของความตองการไดรับการยกย�องนับถือ
ในแง�ของการไดรับความสําเร็จ (Achievement) และไดรับผิดชอบ (Responsibility) (ปราณี 
ประวิชพราหมณX และคณะ, 2556) ฉะนั้น เม่ือพิจารณาดูแลว แรงจูงใจในการทํางานเป-นทีมนั้น เป-น
พลังท่ีมีอยู�ในตัวของบุคคลในทีมเป-นสิ่งเรา แรงขับ แรงกระตุน ความประสงคX เปwาหมายในการทํางาน
ท่ีมีอยู�ในบุคคลภายในทีม มีสิ่งจูงใจใหพวกเขาเหล�านั้นแสดงพฤติกรรมออกมาอย�างใดอย�างหนึ่งเพ่ือ
สนองความตองการ ความพึงพอใจและจุดมุ�งหมายในงานนั้นๆ ของพวกเขา แรงจูงใจทําใหบุคคลเกิด
พลังจนทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจนเกิดความสําเร็จ และนอกจากนี้แรงจูงใจยังทําใหบุคคลเกิดความ
พยายามอย�างยิ่งขึ้นในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหเกิดความสําเร็จดวยการแสวงหาวิธีการจนบรรลุตาม
เปwาหมาย ท่ีไดตั้งไว 
  ในป�จจุบันความสําเร็จในการทํางานลวนตองเกิดจากการช�วยเหลือประสานงานซ่ึงกัน
และกันของคนในองคXกร ในการท่ีจะช�วยกันปฏิบัติงานใหเป-นไปตามเปwาหมายในการทํางานท่ีวางไว 
โดยตองเกิดความสามัคคี มีความร�วมมือเป-นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร�วมกันฝ�าฟ�นอุปสรรคในการทํางาน
ท่ีเกิดขึ้น ร�วมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร�วมกัน ของคนในองคXกร ทั้งหมดที่กล�าวมาก็คือ
ประสิทธิภาพในการทํางานร�วมกันเป-นทีม 

 
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพทักษะสNวนบุคคลในการทํางาน 
 จากการศึกษาเอกสารปรากฏว�า มีนักวิชาการไดใหแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ
ไวหลายท�าน ดังนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2540) ระบุว�าประสิทธิภาพในการผลิตหรือ 
ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง การเปรียบเทียบระหว�างจํานวนสินคาหรือบริการท่ีผลิตได (Output)กับ
จํานวนของทรัพยากรหรือป�จจัยท่ีใชในการผลิตสินคา หรือบริการนั้นออก (Input) ความสัมพันธX
ดังกล�าวนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของประสิทธิภาพในการผลิตป�จจัยท่ีมีผลต�อการ
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เพ่ิมหรือลดลงของประสิทธิภาพ การผลิต อาจแบ�งได 3 หมวดคือ 1) ป�จจัยทางดานเทคโนโลยี เช�น 
กระบวนการผลิต กระบวนการทํางานของ เครื่องจักรหรือเครื่องมือ เครื่องใชต�างๆ 2) ป�จจัยดาน
ระบบการบริการ เช�น การใชเทคนิคทางการบริหาร ส�งเสริม ระบบแรงงานสัมพันธXการใชระบบ         
ทวิภาคีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป-นตน 3) ป�จจัยดานแรงงานเป-นป�จจัยสําคัญท่ีสุดเพราะ
กิจการใดๆ อาจใชเทคโนโลยี หรือเครื่องจกรท่ีทันสมัยท่ีสุด มีการบริหารงานท่ีดีเพ่ือผลิตสินคาหรือ
บริการท่ีดีท่ีสุดในกิจการ นั้นๆ แต�หากไม�มีแรงงานเป-นผูใชเทคโนโลยีและระบบท่ีวางไวเป-นอย�างดีนั้น
ก็ย�อมไม�สามารถประสบความสําเร็จไดดังนั้นแรงงานจึงเป-นป�จจัยหรือองคXประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด  
การปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแรงงานนั้นเป-นสิ่งจําเป-นท่ีมีผลต�อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต แต�ในป�จจุบันยังขาดขอมูลที่จะเป-นเครื่องตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย 
ทางดานการเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน อันจะเป-นประโยชนXต�อการวางแผนบริหารแรงงาน 
การวางแผนทรัพยากรมนุษยX ตลอดจนการวางแผนพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน ภาครัฐ
และเอกชนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะรวบรวมขอมูล เก่ียวกับการ
ผลิตและศึกษารายละเอียดเก่ียวกับประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเป-นเครื่องชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงภาวการณXผลิตของแรงงานและผูประกอบการอีกท้ังเป-น ตัวกระตุนใหผูประกอบการ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตของตน และของแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ช�วยใหไดผลิตภัณฑXท่ีมี
คุณภาพ และไดมาตรฐานเม่ือเทียบกับต�างประเทศซ่ึงจะเป-นผลดีต�อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 กันตยา เพ่ิมผล (2555) ไดกล�าวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานว�าเป-นการปรับปรุง 
แกไขเพ่ิมเติม ความสามารถและทักษะในการทํางานของตนเองหรือผูอ่ืนใหดีข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือให
บรรลุเปwาหมายขององคXการอันจะทําใหตนเองผูอ่ืนและองคXการเกิดความสุขในท่ีสุด ซ่ึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานมีความสําคัญอย�างยิ ่งต�อการพัฒนาองคXการหรือการ พัฒนาสังคม 
นอกจากนั้นการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานยิ่งมีความสัมพันธXกันอย�างใกลชิด
อีกดวย กล�าวคือประการแรกก�อนท่ีคนจะเขาสู�การทํางานใน องคXการหนึ่งๆ นั้น บุคคลนั้นตองมี
ความรูความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามท่ีองคXการนั้นตองการซ่ึงบุคคลจะมีคุณสมบัติตามท่ีองคXการ
กําหนดนั้นก็จะตองมีการพัฒนาตนเอง หรือไดรับการพัฒนาจากสถาบันต�างๆ จนมีความสามารถเพียง
พอท่ีจะเขาสู�งาน และทํางานไดอย�างมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสองเม่ือบุคคลเขาสู�งานแลว ก็เป-น
หนาท่ีขององคXการท่ีจะตองพัฒนาบุคคลใหมีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการทํางานใหดีท่ีสุด 
เพ่ือประสิทธิผลขององคXการ จึงกล�าวไดว�า การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานจะ
ก�อใหเกิดประสิทธิผลของ องคXการในท่ีสุดนั่นเอง 
 6.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
  ความหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงาน จากการศึกษาเอกสารปรากฏว�า มีนักวิชาการได
ใหความหมายเก่ียวกับการ ปฏิบัติงาน ไวหลายท�าน ดังนี้ กิติพันธX รุจิรกุล (2553) กล�าวว�าการ
ปฏิบัติงานในองคXการหรือหน�วยงานต�างๆ นอกจากจะมีการแบ�งระดับการปฏิบัติงานแลว ยังตองมี
การแบ�งสันป�นส�วนงานท่ีจะตองปฏิบัติออกเป-นหน�วยงานย�อยๆ ซ่ึงมีหัวหนาหน�วยหรือผูนําหน�วยเป-น
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ผูรับผิดชอบงานตามลักษณะหนาท่ีของ ตนท่ีแตกต�างกัน ในการปฏิบัติงานท่ีต�างชนิด ต�างหนาท่ี         
ก็เพ่ือใหบรรลุเปwาหมายขององคXการ หรือหน�วยงานนั้น ซึ่งจะทําใหผูนํามีความสนใจ มีทักษะ มี
ความรูมีทัศนะและมีบทบาทหนาท่ีของแต�ละคนแตกต�างกันไป  นพพงษX บุญจิตราดุลยX (2553) กล�าวว�า
การปฏิบัติงานจําเป-นตองมีทั้งศาสตรXและศิลป� ศาสตรX คือ การศึกษาหาความรู ความสามารถ 
ประสบการณX ทักษะ เทคนิควิธีทํางานต�างๆ  ศิลป�คือ การท่ีจะนําเอาความรูหลักการและทฤษฎีมา
ประยุกตXใชใหเหมาะสมกับคน สถานการณXและสิ่งแวดลอมตลอดจนขอบเขตจํากัดของทรัพยากรให
เป-นไปตามบทบาทหนาท่ี รับผิดชอบของตําแหน�งงานต�างๆ ท่ีกําหนดข้ึนในหน�วยงาน ดังนั้น สรุปไดว�า 
การปฏิบัติงานหมายถึง ภารกิจหนาท่ีท่ีถูกกําหนดข้ึนมาควบคู�กับตําแหน�งทางสังคมในสถาบัน ซ่ึง
บุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีดํารงตําแหน�งใดก็ตามตองปฏิบัติงานใหเป-นไปตามภารกิจหนาท่ีตามท่ีได
กําหนดไวเฉพาะตําแหน�งนั้น ๆ และบุคคลที่ไดรับแต�งตั้งใหดํารงตําแหน�งนั้น ๆ ตองนําความรู 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณXหรือมโนทัศนXของตนเองท่ี มีอยู�มาประยุกตXใชในการปฏิบัติงาน ให
เหมาะสมตามสถานการณXและสิ่งแวดลอมอย�างมีศาสตรX และศิลป�ในบทบาทหนาท่ีดังกล�าว 
 6.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
  องคกXรใดจะบรรลุผลตามท่ีต้ังเปwาหมายไวอย�างมีประสิทธิภาพ ป�จจัยก็คือ คนหรือ
บุคลากรในองคXกร ซ่ึงถือเป-นป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุด และเป-นท่ียอมรับกันว�ามนุษยXหรือคน เป-นทรัพยากร
ท่ีมีคุณค�า และสําคัญท่ีสุดตามหลักการบริหาร การสรางเสริมความตองการในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร เพ่ือใหมีความรูสึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และพรอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือความสําเร็จของงาน และ
ขององคXกรอย�างต�อเนื่องสมบูรณXจึงเป-นสิ่งท่ีจําเป-นสําหรับผูบริหารท่ีตองคํานึงถึงเพราะดานความ
ตองการในการปฏิบัติงานย�อมส�งผลใหเกิดประสิทธิภาพของงานดียิ่งข้ึน ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
ความตองการหรือสิ่งจูงใจผูปฏิบัติงาน โดยมุ�งอธิบายถึง องคXประกอบต�างๆ ท่ีเป-นสิ่งท่ีทําใหบุคลากร
เกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ�มเทความรูความสามารถมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส�ในงาน
อย�างแทจริง ไปสู�ความรักความผูกพันธX และ ความซ่ือสัตยXในองคXกร ดังนี้ วัชรี ธุวธรรม และคณะ 
(2553) ไดกล�าวถึง การเล�นเกม เป-นกลุ�มสมาชิกทํางานร�วมกัน ในกลุ�มเล็ก ๆ ในการพิจารณา
สถานการณXและผลที่ไดรับ องคXประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลต�อการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 1) มีความสนใจในงานท่ีกระทํา  2) มีทักษะและความสามารถท่ีจําเป-นสําหรับงานนั้น 
3) รูสึกผูกพันธXกับสิ่งท่ีกระทําอยู� 4) ไดรับความรูสึกพอใจจากงานท่ีกระทํา  5) มีความเขาใจเพียงพอ
ว�าตนตองทําะไรและอย�างไร 6) มีเวลาพอท่ีจะทํางานนั้นใหเสร็จ  7) วางแผนอย�างพอเพียงว�าอะไร
จําเป-นตองทํา 8) จัดเวลาอย�างเหมาะสมและพอใจ 9) สามารถมองเห็นกระบวนการในการทํางาน 
  อดัมสX (Adams,1963) ไดกล�าวถึง ทฤษฎีการเสมอโดยมีรากเหงามาจากทฤษฎี 
ความไม�สอดคลองของประชาชน (CognitiveDissonanceTheory) และทฤษฎีแลกเปลี ่ยน 
(Exchange Theory) ทฤษฎีเสมอภาคนี้กล�าวว�า คือการทุ�มเทในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ
เป-นเรื่องของความเสมอภาคหรือความไม�เสมอภาคซ่ึงบุคคลรับรูในสถานการณXของการทํางานหนึ่งๆ 
ความเสมอภาคจะมีอยู�ก็ต�อเม่ือบุคคลรับรูสัดส�วนของผลตอบแทนท่ีตนไดจากองคกXารกับสิ่งท่ีเขา
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ทุ�มเทใหกับองคXกร เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับสัดส�วนของผลตอบแทนมีผูอ่ืน ไดจาก องคกXรกับสิ่งท่ี
ผูอ่ืนทุ�มเทใหองคกXรนั้นเท�ากัน ดังนี้ ผลตอบแทนท่ีตนไดจากองคXกรเท�ากับผลตอบแทนท่ีผูอ่ืนไดจาก
องคXกรสิ่งที่ตนไดทุ�มเทใหกับองคXกรเท�ากับสิ่งที่ผูอื่นไดทุ�มเทใหกับองคXกร ถาในทางตรงกันขาม 
ผลตอบแทนท่ีตนไดจากองคXกรมากว�าผลตอบแทนที่ผูอื่นไดจากองคXกร ผลตอบแทนที่ตนไดจาก
องคXกรนอยกว�าผลตอบแทนท่ีผูอ่ืนไดจากองคXกร  จากผลตอบแทนท่ีบุคคลรับรูเสมอภาคนั้นจะเป-นสิ่ง
ท่ีบุคคลทุ�มเทใหกับองคXกร อันทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ เม่ือบุคคลเกิดความพึงพอใจ บุคคลจะ
ทํางานหนักกว�าเดิมไปสู�ความมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดีกว�าเดิม ฉะนั้นผลตอบแทนเป-นสิ่งจูงใจ 
และความตองการในการปฏิบัติงาน ที่ส�งผลใหเกิดการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป-นป�จจัยท่ีผูปฏิบัติงานคิดว�าเหมาะสมกับการไดทุ�มเทอย�างแทจริงใหกับองคXกร ซ่ึงเป-นส�วนสําคัญ
ของความตองการในแต�ละบุคคล 

 
7. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารองค&กร 
 การติดต�อสื่อสารนั้นถือไดว�าเป-นการถ�ายทอดและเป-นการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง 
ความรูสึก ความคิด หรือการกระทําต�างๆ โดยมีเจตนาท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในท่ีนี้ 
หมายถึง การเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปFดเผย (Rogers, 
1976) และการสื่อสารเป-นกระบวนการหรือการแลกเปลี่ยนโดยมีสาระสําคัญท่ีว�าผูสื่อสารทําหนาท่ีท้ัง
ผูส�ง และผูรับข�าว ในขณะเดียวกัน ไม�อาจระบุว�า การสื่อสารเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีจุดใด เพราะถือว�า 
การสื่อสารมีลักษณะเป-นวงกลม และไม�มีท่ีสิ้นสุด ผูรับข�าวและผูส�งข�าวนอกจากจะทําหนาท่ีท้ังการ
เขารหัสและถอดรหัสแลวยังเป-นผูก�อใหเกิดข�าวสารและกําหนดพฤติกรรมอีกดวย (McCroskey and 
Richmond, 1997) 
 7.1 องค&ประกอบท่ีทําให@เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
      แบบจําลองกระบวนการสื่อสารของลาสเวลลX (Harold D. Laswell, 1948) อธิบาย
ถึงทฤษฎีกระบวนการสื่อสารเชิงพฤติกรรม (The behavioral school of thought) เป-นการศึกษา
ปฏิกิริยาระหว�างผูส�งสารและผูรับสาร เนื้อหาข�าวสาร ชนิดของสื่อท่ีใชและผลอันเกิดจากการกระทํา
การสื่อสาร โดยอธิบายกระบวนการสื่อสารโดยต้ังเป-นคําถามเก่ียวกับตัวผูส�งสาร ผูรับสารและผลของ
การสื่อสาร ไดแบบจําลองดังนี้ (สมานพงศX เนตยารักษX, 2549) 
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ภาพที่ 3 องคXประกอบท่ีทําใหเกิดการสื่อสาร 
ท่ีมา: สมานพงศX เนตยารักษX, “ประสิทธิภาพการสื่อสารในธุรกิจแฟรนไชสXดานการสื่อสาร ระหว�าง
บริษัทเวิลดXโฟน ช็อป จํากัด กับลูกคาแฟรนไชสX” (วิทยานิพนธXปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร(การสื่อสารมวลชน) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณXมหาวิทยาลัย, 2540). 
 
  ใคร คือ ผูท่ีกําหนดและควบคุมเนื้อหาข�าวสาร 
  อะไร คือ เรื่องหรือเนื้อหาสาระของเรื่องท่ีถูกสื่อสารออกไป 
  ช�องทาง  คือ ตัวกลางหรือสื่อท่ีข�าวสารถูกส�งไปยังผูรับ 
  ใคร คือ ผูรับสาร 
  ผล คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเป-นผลมาจากการสื่อสาร 
      Davis K. Berlo (1960) ไดกล�าวถึง องคXประกอบของกระบวนการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพว�าประกอบไปดวย ผูส�งสาร ผูรับสาร สาร และช�องทางการสื่อสาร เป-นป�จจัยท่ีกําหนด
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ซ่ึงแต�ละองคXประกอบยังมีความสัมพันธXและมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน 
หากผูส�งสารเป-นผูมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร แต�ช�องทางการสื่อสารดอยประสิทธิภาพ หรือผูรับสาร
ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสารก็ย�อมจะดอยประสิทธิภาพตามไปดวย ฉะนั้นถา
ตองการใหพฤติกรรมการสื่อสารประสบความสําเร็จมากท่ีสุด (อรวิภา จินตนาวัน, 2546)  จําเป-น
จะตองทําใหองคXประกอบในการสื่อสารทุกองคXประกอบมีประสิทธิภาพสมบูรณXในตัวของมันเอง มี
คุณลักษณะป�จจัยต�างๆ ดังต�อไปนี้ (ศิรัฐนันทX ไทยานันทX, 2556) 

7.1.1 ป�จจัยด@านผู@สNงสาร ผูส�งสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร (Communication 
Skills) คือ มีความสามารถ ความชํานาญในการสื่อสาร ท้ังวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา ทักษะทางวัจ
นะภาษา ไดแก� การเขียนและการพูด (ทักษะการเขารหัส) การอ�านและการฟ�ง (ทักษะการถอดรหัส) 
และการคิดหรือการใชเหตุผล ส�วนทักษะเชิงอวัจนะภาษา ไดแก� การแสดงท�าทาง การวาดภาพ การ
ใหสี (ทักษะการเขารหัส) และการดู (ทักษะการถอดรหัส) ทักษะในการสื่อสารของผูส�งสารมีอิทธิพล
ต�อความคิดของผูส�งสาร และความสามารถในการเขารหัสสารเพ่ือส�งต�อไปยังผูรับสาร มีทัศนคติ คือ 
ความคิดหรือความรูสึกท่ีมีผลต�อการกระทําท้ังในแง�บวกและแง�ลบ แบ�งไดเป-น ทัศนคติต�อตนเอง 
(Attitude toward subject self) เป-นการประเมินตนเองแสดงความม่ันใจในตนเองว�ามีความสามารถ
ในการสื่อสาร ถาผูส�งสารมีทัศนคติท่ีดีต�อตนเองมากเท�าไหร� จะทําใหมีโอกาสในการสื่อสารสําเร็จมาก
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ข้ึนเท�านั้น ทัศนคติต�อเรื่องท่ีจะสื่อสาร (Attitude toward subject matter) ถาผูส�งสารมีทัศนคติท่ีดี
ต�อเรื่องท่ีจะทําการสื่อสารดวยแลว จะทําใหโอกาสในการสื่อสารประสบความสําเร็จไดมาก และ
ทัศนคติต�อผูรับสาร (Attitude toward subject receiver) มีผลในการสื่อสารของผูส�งสาร ถาหาก       
ผูส�งสารมีทัศนคติท่ีดีต�อผูรับสารแลว จะทําใหการสื่อสารเป-นไปไดโดยง�าย  

7.1.2 ความกระตือรือร@นในการส่ือสาร อยากท่ีจะทําการสื่อสารดวย และโอกาสใน
การสื่อสารลมเหลวจึงมีนอยลง นอกจากนี้ตองพิจารณาถึง ความรู จะแบ�งออกเป-น ความรูในเรื่องท่ี
จะทําการสื่อสาร (Knowledge of The Subject Matter) ถาผูส�งสารมีความรู และความเขาใจใน
เรื่องท่ีตองการพูดไดดี จะสามารถถ�ายทอดสารนั้นออกมาไดดี โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จมีมาก 
และความรูในเรื่องกระบวนการสื่อสาร (Knowledge of The Communication Process) ผูส�งสาร
ควรท่ีจะมีความรู ความเขาใจในเรื่ององคXประกอบของการสื่อสารเพ่ือจะสามารถวิเคราะหXส�วนต�างๆ 
ในระหว�างการสื่อสารจะช�วยส�งเสริมใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ สภาพในสังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังฐานะ หนาท่ี บทบาท ตําแหน�ง ความเชื่อ ศาสนา ค�านิยมทางวัฒนธรรม ลวนแต�มี
อิทธิพลในการกําหนดวัตถุประสงคX การเขารหัสและการสรางความหมาย การเลือกใชสื่อและการ
เลือกผูรับสารของผูส�งสาร 

7.1.3 ป�จจัยด@านผู@รับสาร จะมีลักษณะคลายคลึงกับป�จจัยดานผูส�งสาร ไดแก� 
ทักษะท้ังวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา ทักษะทางวัจนะภาษา ไดแก� การเขียนและการพูด (ทักษะการ
เขารหัส) การอ�านและการฟ�ง (ทักษะการถอดรหัส) และการคิดหรือการใชเหตุผล ทักษะในการ
สื่อสารของผูรับสารมีอิทธิพลต�อความคิด โดยเฉพาะทักษะดานภาษา นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต�อการ
แปลความหมาย (การถอดรหัส) ถาขาดทักษะดานนี้จะทําใหผูรับสารไม�สามารถเขาใจความหมายของ
สารท่ีผูส�งสารส�งมาใหไดไม�ถูกตอง ทําใหการสื่อสารลมเหลว ทัศนคติของผูรับสาร ไดแก� ทัศนคติต�อ
ตนเอง ถาผูรับสารมีความม่ันใจในตนเองในการรับรูและเขาใจ จะทําโอกาสในการสื่อสารประสบ
ความสําเร็จมาก ทัศนคติต�อสาร ถามีความรูสึกในแง�ดีกับเรื่องท่ีจะทําการสื่อสารจะช�วยใหเขาใจสาร
และประสบความสําเร็จ และทัศนคติต�อผูรับสาร ถาผูรับสารมีทัศนคติท่ีดีต�อผูส�งสารจะทําใหเกิด
ความเชื่อถือในตัวผูส�งสารและโอกาสประสบความสําเร็จมีมากดวย 
   ในส�วนของความรู ไดแก� ความรูในเรื่องท่ีจะทําการสื่อสาร ผูรับสารจําเป-นตอง
มีพ้ืนฐานความรูในเรื่องท่ีจะทําการสื่อสารอยู�บาง จึงจะสามารถเขาใจเรื่องท่ีทําการสื่อสาร แต�ถาไม�มี
เลยโอกาสที่จะลมเหลวมีมากขึ้นดวย และความรูในเรื่องกระบวนการการสื่อสาร จะตองเขาใจ
องคXประกอบของกระบวนการการสื่อสาร และมีความสามารถในการวิเคราะหXองคXประกอบต�างๆ ดวย 
ในส�วนสุดทายคือ สถานภาพสังคมและวัฒนธรรม จะมีอิทธิพลในการคิดและการใหความหมายท่ี
แตกต�างกันไป 

7.1.4 ป�จจัยด@านสาร การสื่อสารจะสําเร็จบรรลุผลเพียงใด สารที่ใชนั้นย�อมมีส�วน
กําหนดท่ีสําคัญไดไม�นอยเลยทีเดียว ขอมูลนับเป-นแก�นสารสําคัญในการโนมนาวบุคคลใหมาเขาร�วม
ซ่ึงเป-นเปwาหมายหรือจุดประสงคXในการสื่อสารเพ่ือใหผูรับสารไดรับอิทธิพลจากเนื้อหาของสาร 
ประกอบไปดวยป�จจัยย�อยสามส�วน คือ รหัสสาร (Message Code) การแสดงออกของกลุ�ม
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สัญลักษณXท่ีถูกสรางข้ึนในลักษณะท่ีมีความหมายต�อคน เช�น ภาษา ดนตรี ภาพวาด การเตน ป�จจัยย�อย
ต�อมา คือ เนื้อหาสาร (Message Content) เป-นส�วนท่ีเป-นเรื่องราวของสารในการถ�ายทอดความคิด
ของผูส�งสาร และป�จจัยสุดทาย คือ การจัดการสาร (Message Treatment) คือ การเลือกและเรียบ
เรียงรหัสและเนื้อหาในแต�ละองคXประกอบของสารจะตองมีส�วนประกอบ (Element) และโครงสราง 
(Structure) คือ การเรียงองคXประกอบต�างๆ ใหมีความหมาย  

7.1.5 ป�จจัยด@านชNองทางการสื่อสาร สื่อถือไดว�าเป-นช�องทางการสื่อสาร เป-น
ช�องทางในการถ�ายทอดขอมูลข�าวสารจากผูส�งสารไปยังผูรับสาร การท่ีจะใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
จําเป-นจะตองเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับสถานการณXในการสื่อสาร การเลือกใชสื่อเพ่ือช�องทางการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมจึงมีอิทธิพลอย�างยิ่งต�อประสิทธิภาพของการสื่อสาร การเลือกใชสื่อจะมีส�วนร�วมใน
การทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ และจะตองพิจารณาป�จจัยย�อยในการพิจารณาสื่อซ่ึงตอง
คํานึงถึงป�จจัยต�อไปนี้ ผูรับสาร เช�น ระดับการสื่อสาร การเขาถึงสื่อ ลักษณะทางกายภาพของผูรับสาร 
เช�น ตาบอด หูหนวก ต�อมาท่ีจะตองพิจารณา คือ รหัสสาร เนื้อหา และการจัดการ เหมาะกับสื่อ
ประเภทใด และสุดทายคือ ผูส�งสาร ควรจะตองใหความสนใจแก�ความสามารถในการเขารหัสหรือ
ทักษะในการสื่อสารของผูส�งสารดวย 
 7.2 หลักสําคัญในการส่ือสาร 
  การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลตองมีองคXประกอบ 7 ประการ (วิจิตร อาวะกุล, 2525) คือ 
1) ความน�าเชื่อถือ (Credibility) การสื่อสารจะไดผลนั้น ตองมีความเชื่อถือของในเรื่องของผูให
ข�าวสาร แหล�งข�าว เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ หรือเต็มใจรับฟ�งข�าวสารนั้น 2) ความเหมาะสม (Context) 
การสื่อสารท่ีดีตองมีความเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารนั้นเป-นเพียงสิ่ง
ประกอบ แต�ความสําคัญอยู�ท่ีท�าที ท�าทางภาษา คําพูดท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมู�ชน หรือ
สภาพแวดลอมนั้นๆ การยกมือไหว สําหรับสังคมไทยย�อมเหมาะสมกว�าการจับมือ หรือการจับมือของ
ฝรั่งย�อมเหมาะสมกว�าการไหว เป-นตน 3) เนื้อหาสาระ (Content) ข�าวสารท่ีดีจะตองมีความหมาย
สําหรับผูรับ มีสาระ ประโยชนXแก�กลุ�มชน หรือมีสิ่งท่ีเขาจะไดผลประโยชนX จึงน�าสนใจ บางครั้งสิ่งท่ี
เป-นประโยชนXต�อกลุ�มชนกลุ�มหนึ่ง แต�อาจจะไม�มีสาระสําหรับคนบางกลุ�ม ในเรื่องนี้จึงตองใชการ
พิจารณากลุ�มชนเปwาหมายดวย 4) บ�อยและสมํ่าเสมอต�อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) 
การสื่อข�าวสารจะไดผลตองส�งบ�อยๆ ติดต�อกัน หรือมีการย้ําหรือซํ้า เพ่ือเตือนความทรงจํา หรือ
เปลี่ยนทัศนคติ และมีความสมํ่าเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มิใช�ส�งข�าวสารชนิดขาดๆ หายๆ ไม�เท่ียงตรง
แน�นอน 5) ช�องทางข�าวสาร (Channels) ข�าวสารจะเผยแพร�ไดดีนั้นจะตองส�งใหถูกช�องทางของการ
สื่อสารนั้นๆ โดยมองหาช�องทางท่ีเปFดรับข�าวสารท่ีเราจะส�ง และส�งถูกสายงาน กรม กอง หน�วย หรือ
โดยวิทยุ โทรทัศนX หนังสือพิมพX ฯลฯ ส�งถึงตัวบุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกว�า หรือส�งที่บานไดรับ
เร็วกว�าการส�งไปใหท่ีทํางาน เราควรเลือกช�องทางท่ีไดผลเร็วท่ีสุด 6) ความสามารถของผูรับข�าวสาร 
(Capability of Audience) การสื่อสารท่ีถือว�าไดผลนั้นตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยท่ีสุด 
การสื่อสารจะง�ายสะดวกก็ข้ึนอยู�กับความสามารถในการรับของผูรับ ซ่ึงข้ึนอยู�กับป�จจัยหลายอย�าง 
เช�น สถานท่ี โอกาสอํานวย นิสัย ความรู พ้ืนฐานท่ีจะช�วยใหเขาใจ เป-นตน และ 7) ความแจ�มแจงของ
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ข�าวสาร (Clarity) ข�าวสารตองง�าย ใชภาษาที่ผูรับเขาใจ คือใชภาษาของเขา ศัพทXท่ียากและสูง 
ไม�มีประโยชนXควรตัดออกใหหมดใหชัดเจน เขาใจง�าย มีความมุ�งหมายเดียว อย�าใหคลุมเครือ หรือมี
ความหมายหลายแง� หรือตกหล�นขอความบางตอนท่ีสําคัญไป  
  ดังนั้น จากท่ีกล�าวมาในขางตนคุณลักษณะสําคัญและองคXประกอบของการสื่อสารถือ
ไดว�าเป-นหนึ่งในการจัดการกลยุทธXดานสื่อขององคXการ องคXประกอบของการสื่อสารมีความสัมพันธX
เก่ียวเนื่องกันในการทํางาน การทํางานเป-นทีม แน�นอนว�าหากในบุคลากรในองคXการรูจักประยุกตXใช
ทักษะในการใชรหัสสาร ความสามารถในการถ�ายทอดสาร ความรูเก่ียวกับสารและการสื่อสาร และ
ทัศนคติในการสื่อสาร ย�อมสามารถหลอมรวมสิ่งเหล�านี้ไปสู�กระบวนการสื่อสารท่ีจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปwาหมายท่ีวางไวได แต�ถึงกระนั้นก็ตองพิถีพิถันในการเลือกใชองคXประกอบต�างๆ อย�างเหมาะสม
กับบริบทและสถานการณXของแต�ละองคXการดวย 
  7.3 การเสนอกรอบแนวคิดการสร@างทีมท่ีมีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
   จากการศึกษาทบทวนพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เก่ียวกับเรื่อง
การทํางานเป-นทีมจะเห็นไดว�านอกจากประสิทธิภาพของทีมจะมีผลต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานแลว แต�ยังมีป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีเขามาเสริมใหความเป-นทีมแข็งแกร�งและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ดังท่ีผู ศึกษาไดศึกษาป�จจัยเกื้อหนุนที่ส�งเสริมใหเกิดการทํางานเป-นทีม อันไดแก� แรงจูงใจ 
(Motivations) และการสื่อสาร (Communications) เพราะป�จจัยเก้ือหนุนท้ังสองนี้ถือเป-นเครื่องมือ
สําคัญในการใชการทํางานร�วมกันเป-นทีมได  
  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการจํานวนมากพยายามเสนอโมเดลของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงแต�ละโมเดลประกอบดวยป�จจัยต�างๆ กันตามแต�ที่นักวิชาการแต�ละท�านจะมุ�งความสําคัญ 
บางโมเดลเนนไปท่ีโครงสรางและพลวัตของปฏิสัมพันธX ขณะท่ีบางโมเดลใหความสําคัญต�อการจูงใจ
และความสามารถพิเศษของสมาชิกแต�ละคนภายในทีม หรือแมกระทั่งบางโมเดลยังมองไปถึง
สภาพแวดลอมภายนอกทีม ในท่ีนี้ ผูศึกษาขอยกโมเดล GRPI ซ่ึงนําเสนอโดย Irwin M. Rubin, Mark 
S. Plovnick และ Ronald E. Fry (1977) (Meuse, 2009) เป-นหนึ่งในโมเดลท่ีนําเสนอเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของทีมท่ีมีอายุมากท่ีสุด โดยนําเสนอป�จจัยต�างๆ ในรูปแบบของพีระมิดประกอบดวย
ป�จจัยเปwาหมาย (Goals) บทบาท (Roles) กระบวนการ (Processes) และความสัมพันธX (Relationships) 
(รณกร สุวรรณกลาง, 2557) ซ่ึงความสัมพันธXของแต�ละองคXประกอบเริ่มจากยอดพีระมิดลงมาสู�ฐาน 
สามารถอธิบายไดว�า การทํางานเป-นทีมจะตองเริ่มตนดวยการกําหนดเปwาหมาย เม่ือเปwาหมายชัดเจน 
บทบาทและความรับผิดชอบก็จะมีความชัดเจนตามไปดวย การกําหนดเปwาหมายท่ีไม�ชัดเจนจะส�งผล
ใหเกิดความสับสนดานบทบาทและความรับความรับผิดชอบ และทําใหกระบวนการการทํางานมี
ป�ญหา ท้ังเรื่องข้ันตอนการทํางาน การตัดสินใจ และการแกไขความขัดแยง ซ่ึงการแกไขป�ญหาจะตอง
มองยอนกลับไปท่ีเปwาหมายอีกครั้งและทําการกําหนดเปwาหมายใหม�ใหมีความชัดเจน ซ่ึงจะทําใหมีการ
ปรับบทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการการทํางานใหม� ส�งผลใหการทํางานเป-นทีมเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนและความสัมพันธXในการทํางานระหว�างบุคคลก็จะเป-นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ท้ัง
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ระหว�างสมาชิกทีมดวยกันและระหว�างผูนําทีมกับลูกทีม ซึ้งความสัมพันธXของป�จจัยต�างๆ เหล�านี้ 
สามารถแสดงไดดังนี้ (รณกร สุวรรณกลาง, 2557) 
 

 
 

เปwาหมาย 

 

บทบาท 

   

กระบวนการ 

 

ความสัมพันธXระหว�างบุคคล 

 

ภาพท่ี 4 โมเดล GRPI ของทีมท่ีมีประสิทธิผล 
ท่ีมา: I. M. Rubin, M. S. Plovnick, and R. E. Fry, Task Oriented team development (New York: 
McGraw-Hill, 1977). 
       K.P.De Meuse, K.Y. Tang, and G. Dai, Construct validation of Lominger T7 Model 
of team effectiveness (Minneapolis, MN: Lominger International: A Korn/Feery Company, 
2009).  
       รณกร สุวรรณกลาง, “การพัฒนาโมเดลทีมท่ีมีประสิทธิผลจากองคXการท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแห�งชาติ” 
(วิทยานิพนธXปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยX  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรX, 2557). 
 
  นอกจากนี้ยังมีโมเดลมิติ 5 ดาน ท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของทีม ซ่ึงเสนอโดยJames H. 
Shonk ซ่ึงไดรับอิทธิพลในการศึกษาประสิทธิผลของทีมจากงานของ Rubin, Plovnick และ Fry 
(Shonk, 1982) โดยทําการศึกษาร�วมกับ Fry พบว�ามีมิติท่ี 5 เพ่ิมเติมจากโมเดล GRPI ท่ีนําเสนอ
ก�อนหนา โดย Rubin, Plovnick และ Fry นั้นคือ สภาพแวดลอมองคXการ โดยตลอดระยะเวลาของ
ทีมจะตองประกอบดวยมิติ 5 ดาน ท่ีทีมจําเป-นตองมีการจัดการเพ่ือมีปฏิสัมพันธXกับสภาพแวดลอม
ขององคXการ ซ่ึงตัวแปรท้ัง 5 ดานนี้ไดรับความสนใจอย�างมากจากผูจัดการซ่ึงตองการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของทีม เนื่องจากทีมท่ีสามารถจัดการต�อตัวแปรท้ัง 5 ขอบเขตนี้ไดอย�างมีประสิทธิผล การ
ทํางานของทีมก็จะเพ่ิมประสิทธิผลดวยเช�นกัน ซ่ึงมากกว�าทีมท่ีไม�สามารถจัดการได (รณกร สุวรรณกลาง, 
2557) สามารถแสดงไดดังนี้  
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อิทธิพลจากสภาพแวดล@อม เปiาหมาย 
• นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัต ิ • ความเขาใจและความชัดเจน 
• ระบบ: รางวัลและการสื่อสาร • การมีส�วนร�วมและการเห็นพอง

ตองกัน 

• โครงสรางองคXการ • การดําเนินการ: เฉพาะเจาะจงและวัด
ได 

• ความตองการจากภายนอก • การร�วมแบ�งป�นระหว�างสมาชิก 

 • การไม�มีความขัดแยง 

บทบาท กระบวนการ 
• ความเขาใจและความชัดเจน • การตัดสินใจ 

• การมีส�วนร�วมและเห็นพองตองกัน • การสื่อสาร 
• การไม�มีความขัดแยง • การประชุม 

 • รูปแบบของผูนํา 

ความสัมพันธ& 
• ความขัดแยงระหว�างบุคคล 

• ความรูสึก/ทัศนคต/ิอารมณX 
• ความเตม็ใจในการทํางานเป-นทีมของ

บุคคล 

 
ภาพท่ี 5 มิติ 5 ดานท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของทีม 
ท่ีมา: ปรับจาก James H. Shonk, Working in Teams: A Practical Manual for Improving 
Work Groups (New York: AMACOM, 1982), 16. 
 
  ในส�วนของป�จจัยแรงจูงใจนั้น หากพิจารณาถึงทฤษฎีแรงจูงใจสองป�จจัยของ 
Herzberg (Herzberg Two-Factor Theory) เป-นทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจซ่ึงไดรับความสนใจ และ
เป-นท่ีรูจักกันอย�างแพร�หลาย (Herzberg, 1959) ไดสรางทฤษฎีข้ึนมาจากการศึกษาถึงสาเหตุของ
ความพึงพอใจและความไม�พอใจในงานของพนักงานบัญชี และ วิศวกร ในโรงงานท่ีเมืองพิตเบิรXก โดย
ศึกษาจากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 200 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณXกลึ่ตัวอย�างในส�วนท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว�า ความตองการทางดานงานบุคคลสามารถแบ�งไดเป-น 2 กลุ�มใหญ�ๆ ดังนี้ 
(วินิต วิไลวงษXวัฒนกิจ, 2551)  
  กลุ�มแรก เรียกว�า ป�จจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธXโดยตรงกับ
แรงจูงใจภายในท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีทําอยู� เช�น ความสําเร็จละสมบูรณXของงาน การยอมรับ ฯลฯ ป�จจัย
จูงใจเหล�านี้สามารถทําใหบุคคลเกิดความชื่นชมในผลงานและความรูความสามารถของตนเอง ถา
ตอบสนองป�จจัยเหล�านี้ของผูปฏิบัติแลว จะทําใหผู ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทํางานจนสุด
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ความสามารถ และช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน กลุ�มท่ีสอง เรียกว�า ป�จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) 
มีความสัมพันธXโดยตรงกับสิ่งแวดลอมภายนอกของงาน ซ่ึงเป-นป�จจัยท่ีลดความไม�พอใจในงาน อันจะ
ทําใหคนทํางานไดเป-นปกติในองคXการเป-นเวลานาน ป�จจัยเหล�านี้ไม�ถือว�าเป-นสิ่งจูงใจในคนทํางาน
มากข้ึน แต�มีส�วนช�วยใหคนทํางานสุขสบายมากข้ึน ปwองกันไม�ใหคนผละออกจากงาน ถาป�จจัยนี้ไม�มี
ในงานหรือจัดไวไม�ดี จะทําใหขวัญของคนทํางานไม�ดี  
  นอกจากนี้ผู ศึกษายังได ศึกษาถึง ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวX 
(Maslow’ Need Hierarchy)เป-นทฤษฎีทฤษฎีท่ีกล�าวว�า มนุษยXมีความตองการไม�มีท่ีสิ้นสุด บุคคล
นั้นย�อมแสวงหาความตองการในสิ่งอ่ืนต�อไปอีก ความตองการของมนุษยXจะเป-นไปในลักษณะจากตํ่า
ไปหาสูง ท่ีเรียกว�า ลําดับข้ันของความสนอง แลวความตองการข้ันสูงตามมา ลําดับข้ันความตองการ
ของมาสโลวX แบ�งเป-น 5 ข้ัน คือ (Maslow, 1954) 1) ความตองการทางร�างกาย (Physiological 
Need) 2) ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคง (Safety and Belonging Need) 3) ความ
ตองการทางดานสังคมและความเป-นเจาของ (Social and Security Need) 4) ความตองการการยก
ย�องในสังคม (Esteem of Status Need) และ 5) ความตองการไดรับผลสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว (Self 
Actualization or Self Realization Need) และหากเปรียบเทียบทฤษฎีการจูงใจของ Maslow & 
Herzberg จะเห็นไดว�าทฤษฎีลําดับข้ันความตองการตามทฤษฎี Maslow และทฤษฎี 2 ป�จจัย ของ 
Herzberg นั้นมีความสัมพันธXกันโดยเฉพาะอย�างยิ่ง Maslow เสนอว�าความตองการข้ันสูงจะไม�
เกิดข้ึน ตราบเท�าท่ีความตองการข้ันตนยังไม�ไดรับการตอบสนอง เช�นเดียวกับท่ี Herzberg สรุปว�า 
องคXประกอบการจูงใจอาจไม�มีความหมายเลยตราบเท�าท่ีองคXประกอบป�จจัยคํ้าจุนยังไม�ไดรับการดูแล
เอาใจใส�หรือตอบสนองอย�างดีพอสมควร ดังแสดงในภาพประกอบ ต�อไปนี้ 
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ภาพท่ี 6 การเปรียบเทียบระหว�างทฤษฎีการจูงใจของ Maslow & Herzberg 
ท่ีมา:  ปรับจาก ศิริวรรณ เสรีรัตนX และคณะ, การวิจัยธุรกิจ (กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห�งโลกธุรกิจ, 
2541). 
 
  ในส�วนของป�จจัยการสื่อสาร จะอยู�ในการสื่อสาร SMCR ของ Davis K. Berlo 
(1960) การสื่อสาร (Communications) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลข�าวสารระหว�างบุคคล
ต�อบุคคลหรือบุคคลต�อกลุ�ม โดยใชสัญญาลักษณX สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เขาใจกัน โดยมี
องคXประกอบดังนี้ 
 
 

 
 

 
ป�จจัยจูงใจ 

 
 
ป�จจัยคํ้าจุน 

Herzberg’s 
Two -Factor Theory 

ความสําเร็จในการทํางาน 
การไดรับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ 
ความกาวหนา 

ความเจริญเติบโต 

สถานภาพ 
ความสัมพันธXระหว�างบุคคล 

การบังคับบัญชา 
นโยบายและการบริหารงาน 

สภาพการทํางาน 
 

Maslow’s Need 
Hierarchy 
ความสําเร็จในชีวิต 
การยกย�องสถานะ 
ความตองการทางสังคม 
ความม่ันคงหรือความ
ปลอดภัย 
ความตองการของร�างกาย 
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ภาพท่ี 7 การสื่อสารของ SMCR เบอรXโล (Berlo) 
ท่ีมา: ปรับจาก Davis K. Berlo, The Process of Communication (New York: Holt, Rinchart 
and Winston, Inc., 1960). 
 
  ผูส�งสาร คือ ผูทําหนาท่ีส�งขอมูลสารไปยังผูรับสารโดยผ�านช�องทางท่ีเรียกว�าสื่อ ผูส�ง
สารตองมีทักษะในการสื่อสาร มี เจตคติต�อตนเอง ต�อเรื่องท่ีจะส�ง อีกท้ังยังจะตองมีความรูในเนื้อหาท่ี
จะส�งและอยู�ในระบบสังคมเดียวกับผูรับอันจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ข�าวสารท่ีดีตองแปล
เป-นรหัส เพ่ือสะดวกในการส�งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําให
การสื่อความหมายง�ายข้ึน สื่อหรือช�องทางในการรับสาร คือ การมใชประสาทสัมผัสท้ังหา คือ จมูก 
ลิ้น ตา ปาก และการสัมผัส ผ�านตัวกลางที่มนุษยXเองเป-นผูสรางขึ้นมา เช�น กราฟFก สิ่งพิมพX 
อิเล็กทรอนิกสX สื่อ ผูรับสาร คือ ผูท่ีถือเป-นเปwาหมายของผูส�งสาร โดยการสื่อสารจะเกิดประสิทธิภาพ
นั้น ผูรับสารจะตองมีประสิทธิภาพในการรับรูสารนั้น มีเจตคติท่ีดีต�อขอมูลข�าวสารต�อผูส�งสารและต�อ
ตนเอง 
 
 8. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในองค&กรแหNงการเรียนรู@ 
 8.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

8.1.1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
            การพัฒนาตนเองหมายถึงการสรางความสามารถของคุณเองใหมีมากข้ึนและ

การพัฒนา ความสามารถท่ียังไม�ไดพัฒนาของคุณเองดวย โดยเหตุท่ีมนุษยXเรามีความตองการท่ีจะให
ตนเองเจริญกาวหนา (ความตองการความเจริญกาวหนาส�วนตัวและการรับรูศักยภาพของตนเอง) 
ดังนั้นทุกคนจึงตองพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 

8.1.2 ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง (Self-development Theory)  
             ทฤษฎีการพัฒนาตนเองเชื่อว�ามนุษยXมีกระบวนการพัฒนาตนเอง หลังจากท่ี

ไดค นศักยภาพในตนเกิดการมุ�งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพความสามารถนั้น ๆ เพื่อนําไปสู�การ
เปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรคX (Gutierrez, Parson and Cox, 1998) เฉลียว บุรีภักด์ิ (2542) กล�าวว�า
การพัฒนาตนเองคือการสรางตนใหมีความเจริญ ซึ่งความเจริญดังกล�าวพิจารณาได คือ การ
สรางสรรคXสิ่งใหม� เป-นสิ่งท่ีดีงามใหเกิดกับตน และการแกป�ญหาโดยสามารถแกป�ญหาท่ีเกิดกับตน
และบุคคลอ่ืน และสุดทายคือการปฏิบัตินอยู�ในศีลธรมอันดี คือยังคงรักษาคุณธรรมความดีของตนไว
ไดดังนั้น การพัฒนาตนเองจึงถือเป-นการเสริมสรางพลังการทํางานใหกับตนเองและองคXการ 

ผูส�งสาร ขอมูล
ข�าวสาร 

สื่อ ผูรับสาร 
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            จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตนเอง พบว�ามี
นักวิชาการไดใหความหมายการพัฒนาตนเองไวดังนี้ การพัฒนาตนเอง หมายถึงความตองการของ
บุคคลท่ีจะสามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง จากแบบเดิมท่ีเป-นอยู�ใหเกิดความรูและ
ความสามารถท่ีมากยิ่งขึ้น หรือ สูงขึ้นใหไดผลออกมาตามที่หน�วยงานของตนเองตองการ หรือได
ผลงานท่ีมีประสิทธภาพยิ่งข้ึนกว�าเดิม โดยความตองการของบุคคลนั้นถือเป-นความต�างกันระหว�าง
สภาพท่ีน�าจะเป-นกับสภาพท่ีเป-นอยู�จริงในขณะนั้นและเป-นความตองการเม่ือสิ่งท่ีไดรับก�อใหเกิดประ
โยชนX (Guba and Lincoln, 1982) โดยสงวน สุทธิเลิศอรุณ (2549) ไดกล�าวถึงจุดมุ�งหมายของการ
พัฒนาตนเองคือเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความคิดแสดงว�าเป-นผูใฝ�รูหรือพัฒนาตนเองในดานความคิด 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ และเพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจตคติและความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณX จากความหมายของการพัฒนาตนเองตามท่ีนักวิชาการหลายท�านใหความหมายไวสรุปไดว�า
การพัฒนาตนเอง หมายถึงการที่บุคคลรูจักเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหมีความเจริญงอกงาม มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือสะสมความรูและประสบการณXใหมีมากข้ึน เพ่ือการนําพาชีวิตสู�
ความเจริญกาวหนาดังนั้น การพัฒนาตนเองจึงหมายความถึงความเจริญกาวหนาหรือเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีกว�าเดิมจากสภาพท่ีเป-นอยู� 

8.1.3 หลักการพัฒนาตนเอง 
             การพัฒนาตนเองเป-นการพัฒนาคุณสมบัติท่ีอยู�ในตัวบุคคลเป-นการจัดการ

ตนเอง ใหมีเปwาหมายชีวิตท่ีดีท้ังในป�จจุบันและอนาคต การพัฒนาตนเองจะทําใหบุคคลสํานึกใน      
คุณค�าความเป-นคนไดมากยิ่งข้ึน 

8.1.4 ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
                 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต�างๆ พบว�าการพัฒนาตนเองตามเกณฑXX
มาตรฐานวิชาชีพครูเป-นเรื่องท่ีนักวิชาการและนักบริหารท่ีมีชื่อเสียงในองคXการต�างๆใหความสนใจ
หลายท�านในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเองท่ี 
น�าสนใจมากล�าวถึงไวดังนี้ วิเชียร แก�นไร� (2550) กล�าวว�าการพัฒนาตนเองหมายถึงการเสริมสราง
ความรูและการปรับปรุงตนเองใหมีความรูความเขาใจ ทักษะความชํานาญ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบอย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สหวัฒนX ประไพทรัพยXสกุล (2552) กล�าวว�า 
การพัฒนาตนเองหมายถึงการท่ีบุคคลพยายามท่ีจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีความ 
กาวหนา โดยสามารถทําไดหลายวิธีเช�น การศึกษาหาความรูจากหนังสือตําราต�าง ๆ มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณXจากการทํางานกับผูอ่ืน หม่ันหาโอกาสเพ่ือศึกษาดูงาน เป-นตน 
ซ่ึงไม�ว�าจะเป-นวิธีการใดก็ตาม จุดมุ�งหมายการพัฒนาตนเองเพ่ือใหบุคคลมีความรูทักษะความสามารถ
เพ่ิมข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานจากขางตนนี้ สรุปไดว�าการพัฒนาตนเอง หมายถึงการ
แสวงหาและเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะเพ่ือเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเอง ให
เพ่ิมพูนยิ่งข้ึน 
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8.1.5 จุดมุNงหมายของการพัฒนาตนเอง 
      การพัฒนาตนเองมีเปwาหมายสูงสุดคือการเพ่ิมพูนความรูประสบการณX

ความสามารถและเจตคติต�อการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือความเจริญกาวหนาของตนเอง
และหน�วยงาน มีผูใหแนวคิดเก่ียวกับจุดมุ�งหมายในการพัฒนาตนเองไวดังนี้ 

             พิสิทธิ์ สารวิจิตร (2525) ไดนําเสนอจุดมุ�งหมายในการพัฒนาตนเองโดยยึด
หลักท่ีว�าตองเป-นการกระทําท่ีเป-นกระบวนการระยะยาว เกิดข้ึนติดต�อกันโดยเกิดจากการริเริ่มดวยตัว
ของบุคคลในองคXการเองตามความตองการและจุดมุ�งหมายของแต�ละบุคคลเป-นแนวทาง โดย
สิ่งแวดลอมภายนอกเป-นเพียป�จจัยเสริมเท�านั้น โดยจุดมุ�งหมายของการพัฒนาตนเองดังกล�าว 
สามารถกระทําไดตามลําดับดังนี้ พิสิทธิ์ สารวิจิตร (2525) 1. มีการศึกษาประวัติเฉพาะบุคคล โดย
การคนหาคุณสมบัติพิเศษเฉพาะบุคคลและสิ่งท่ีทําใหบุคคลนั้นประสบความสําเร็จเพ่ือใชเป-นแนวทาง
และแบบอย�าง 2. สํารวจตัวเองโดยการวิเคราะหXลักษณะนิสัยของตัวเอง และความสามารถรวมถึง
ความสนใจในเรื่องต�างๆ 3. ขอเด�น ขอดอย สํารวจขอเด�นขอดอยท่ีตนเองมีเพ่ือใชเป-นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง 4. มีเปwาหมายชีวิตท่ีชัดเจน 5. หม่ันสรางกําลังใจแก�ตนเอง มีความเขมแข็งกลาหาญใน
การเปลี่ยนแปลง 6. เดินตามแนวทางท่ีตนเองต้ังไวสู�จุดมุ�งหมาย โดยการพัฒนาตนเองอย�างสมํ่าเสมอ
ในทุกดาน 

             จากแนวคิดดังกล�าว สรุปไดว�าจุดมุ�งหมายของการพัฒนาตนเองคือการ
เพ่ิมพูนความรูความสามารถและเจตคติใหเป-นบุคคลท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
เพ่ือความเจริญกาวหนาของตนเองและหน�วยงาน  โดยตองทําเป-นกระบวนการระยะยาวติดต�อกัน
เพ่ือใหสามารถนําไปใชเพ่ือการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาสังคมใหสามารถอยู�ร�วมกันไดอย�าง
สันติสุข 

      สมพงษX เกษมสิน (2550) ไดใหความหมายของการพัฒนาผูบริหารว�าเป-น 
กรรมวิธีต�าง ๆ ท่ีมุ�งจะเพ่ิมความรูความชํานาญและประสบการณXเพ่ือใหผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีอยู�ใน
ความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้นโดยไดจําแนกการพัฒนาผูบริหารไว 3 ประเภท 1) การพัฒนาท่ีเป-น
การศึกษาเพ่ือหาความรูท่ัวไปเพ่ือมุ�งการพัฒนาอย�างกวาง ๆ 2) การพัฒนาท่ีเป-นการเพ่ิมพูนความรู
ส�วนบุคคล โดยเนนการเพ่ิมพูนทักษะเฉพาะบุคคล เช�นการพัฒนาสู�การเป-นหัวหนางาน 3) การพัฒนา
ตนเองโดยการอาศัยตนเองไดแก� การแลกเปลี่ยนครวามรูระหว�างกันของพนักงาน หรือการแสวงหา
ความรูใหแก�ตนเองผ�านสื่อต�างๆ  

      บอยเดล (Boydell, 1985) ซึ่งเป-นนักจิตวิทยาไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา
สาระสําคัญของทฤษฎีการพัฒนาตนเองแบ�งเป-น 4 ดาน สรุปไดคือ 1) ดานสุขภาพ สิ่งสําคัญในการ
พัฒนาตนเอง บุคลากรจะตองมีสุขภาพจิตท่ีดีและร�างกายจะตองแข็งแรง 2) ดานทักษะจะตองมีการ
พัฒนาทักษะดานสมองและการสรางสรรคXความคิดในหลายรูปแบบ รวมท้ังความทรงจํา ความมีเหตุผล 
ความคิดสรางสรรคXการพัฒนาทักษะ 3) ดานการกระทําใหสําเร็จการกระทําหรือการปฏิบัติสิ่งต�าง ๆ 
ใหสําเร็จลุล�วงโดยกลากระทําดวยตัวเองโดยไม�ตองรอคําสั่ง หรือไม�รอคอยใหเกิดข้ึน  4) ดานเอกภาพ



59 

 

ของตนเอง เป-นการยอมรับขอดีและขอเสียของตนเองดวยความพึงพอใจในความสามารถและยอมรับ
ขอบกพร�องของตนเองและพยายามแกไขใหดีท่ีสุด  

       จากทฤษฎีการพัฒนาตนเองสรุปไดว�าองคXประกอบของการพัฒนาตนเองอยู�ท่ี
การเตรียมความพรอมของร�างกายและจิตใจท่ีพรอมจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท้ังในตนเองและ 
สิ่งแวดลอมรอบตัวรวมท้ังสถานการณXท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

8.1.6 กระบวนการในการพัฒนาตนเอง 
      การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จควรจะมีกระบวนการตามข้ันตอน ซ่ึง 

สุวรี เท่ียงทัศนX (2551) ไดกล�าวถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเอง สรุปดังนี้ 1) การสํารวจตนเอง
การท่ีคนเราจะประสบความสมหวังหรือไม�สาเหตุท่ีสําคัญคือจะตองมีการสํารวจตนเองเพราะตนเป-น
ผูกระทําเองคนบางคนไม�ประสบความสาเร็จในชีวิตเนื่องจากบุคคลนั้นมีจุดอ�อนหรือมีคุณสมบัติท่ีไม�ดี
การท่ีจะทราบว�าตนเองมีคุณสมบัติอย�างไรควรจะไดทําการสํารวจตนเองท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไดปรับปรุง 
แกไข หรือพัฒนาตนเองใหดีข้ึน เพ่ือจะไดมีชีวิตท่ีสมหวังต�อไป 2) การปลูกคุณสมบัติท่ีดีงาม โดยนํา
คุณสมบัติของบุคคลสําคัญของโลกเป-นแบบอย�าง ซ่ึงคุณสมบัติของบุคคลไม�ใช�สิ่งท่ีติดตัวมาแต�กําเนิด
แต�สามารถปลูกสรางข้ึนได 3) การปลุกใจตนเอง เป-นสิ่งสําคัญเพราะบุคคลท่ีมีกําลังท่ีดีย�อมมุ�งม่ัน
ดําเนินการใหบรรลุเปwาหมายของชีวิตที่กําหนดไว 4) การส�งเสริมตนเองคือการสรางกําลังกายใหดี
สรางกําลังใจใหเขมแข็งและสรางกําลังความคิดของตนใหล้ําเลิศ 5) การดําเนินการพัฒนาตนเอง เป-น 
การลงมือปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางตนเองใหบรรลุวัตถุประสงคXตามท่ีต้ังไว 6) การประเมินผลเพ่ือจะได
ทราบว�าการดําเนินการพัฒนาตนเองตามท่ีบุคคลไดตั้งเปwาหมายไวดําเนินการไปไดผลมากนอยเพียงไร
จึงจําเป-นตองอาศัยการวัดผลและประเมินผล 
 8.2 แนวคิดองค&กรแหNงการเรียนรู@ 
  องคXกรแห�งการเรียนรู (Learning Organization) คือแนวคิดและปรัชญาในการ
พัฒนาองคXกรในรูปแบบหนึ่ง โดยสามารถจะนําองคXกรไปสู�ความสําเร็จท�ามกลางกระแสการแข�งขัน       
ท่ีมีในยุคในยุคโลกาภิวัตนXท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง ดังนั้นองคXกรที่จะอยู�รอดไดท�ามกลาง
กระแสการแข�งขันนี้ จะตองเป-นองคXกรท่ีมีการพัฒนาความรูและพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
องคXกรอย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้คือการสรางองคXรไปสู�การเป-นองคXกรแห�งการเรียนรูตามแนวคิดองคXกรแห�ง
การเรียนรู (Learning Organization) เริ่มจากผลงานการเขียนท่ีเสนอแนวความคิดต�าง ๆ ของ อา
กรีส (Argyris,1978) ศาสตราจารยXดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวารXด ท่ีเขียนร�วมกับ Donald 
Schon ศาสตราจารยXดานปรัชญาแห�ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) เรื่อง 
Organizational Learning: A theory of Action Perspective (Argyris, 1978) ซ่ึงถือว�าเป-นตํารา
เล�มแรกขององคXกรแห�งการเรียนรู โดยในระยะเริ่มแรกทั้งสองคนเรียกว�า การเรียนรูในองคXกร
(Organizational Learning หรือ OL) ซึ่งหมายถึงการเรียนรูทุกอย�างที่เกิดขึ้นภายในองคXกร  
(วีระวัฒนX ป�นนิตามัย, 2543) ส�วนคําว�าองคXการแห�งการเรียนรู (Learning Organization) เกิดข้ึน
ครั้งแรกจากการเขียนหนังสือของ  ฮาเยส, วีลไรทX และเคริก (Hayes,Wheelwright and Clark, 
1988) ท่ีไดรับการเผยแพร�ในประเทศสหรัฐอเมริกาและต�อมา ไดถูกนําไปเผยแพร�ในประเทศอังกฤษ 
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ซ่ึงลงในหนังสือท่ี เพดเลอรX, เบอรXกูล และบอยเดล (Pedler, Burgoyne, and Boydell, 1988) เป-น
บรรณาธิการ และต�อมาบุคคลท่ีมีบทบาทในการสรางความเขาใจเก่ียวกับองคXกรแห�งการเรียนรูและ
เขียน เผยแพร�ผลงานของตนเองจนเป-นท่ียอมรับคือ ป3เตอรX(Peter) ศาสตราจารยXของ MIT ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือหนังสือชื่อว�า The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization (1990) ในหนังสือเล�มนี้ป3เตอรX เชงกี้ (Peter M. Senge) ใชคําว�า Learning 
Organization แทน Organizational Learning  ป3เตอรX เชงก้ี (Peter M. Senge) ไดต้ังศูนยX
การศึกษาองคXกรแห�งการเรียนรูข้ึน ซ่ึงเกิดจากการประชุมปฏิบัติการ (Work -Shops) ใหแก�บริษัท 
องคXกรชั้นนํา ท่ี Sloan School of Management: MIT. ในป3 1994 ป3เตอรX เชงก้ี (Peter M. 
Senge) ไดเขียหนังสือที่เนนดานการปฏิบัติการ ใชชื่อ The Fifth Discipline Fieldbook: 
Strategies and Tools for Building a Learning Organization เพ่ือเป-นการใหขอแนะนําและ
สนับสนุนแนวปฏิบัติต�าง ๆ ท่ีจะช�วยส�งเสริมให การเรียนรูในองคXกรเกิดขึนไดในองคXกร ในรูปแบบต�าง ๆ 
และในป3 1998 ป3เตอรX เชงก้ี (Peter M. Senge) ไดออกหนังสืออีกเล�มชือว�า The Fifth Discipline 
Challenge: Mastering The Twelve Challenges to Change in Learning Organization 
(Senge, 1990) จนถึงป�จจุบันมีหนังสือท่ีเก่ียวกับเรื่ององคXกรแห�งการเรียนรู (Learning Organization) 
มากกว�า 165 เล�ม นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร�ทางเครือข�ายคอมพิวเตอรXอินเตอรXเน็ต (Internet) ได
มีการเผยแพร�ขอมูลที่เกี่ยวของกับ Learning Organization หรือOrganizational Learning 
มากมาย นอกเหนือจากนั้นยังมีการศึกษารวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลคอมพิวเตอรX The Social 
Science Citation Index (SCI) จาก ABI Inform ซ่ึงพบว�า ในช�วงป31951 ถึงป�จจุบัน มีงานเขียน
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่อง Organizational Learning และ Learning Organization ซ่ึงมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย แสดงว�าแนวความคิดเรื่ององคXกรแห�งการเรียนรูกําลังเป-นที่สนใจและมี
แนวโนมท่ีจะไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

8.2.1 ความหมายขององค&กรแหNงการเรียนรู@ 
   องคXการเรียนรู (Learning Organization) เป-นแนวคิดสําหรับการพัฒนา
องคXการโดยมุ�งเนนเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของสภาวะของการเป-นผูนําในองคXการ (Leadership) 
และการเรียนรูร�วมกันของบุคลากรภายในองคXการ (Team Learning) เพ่ือก�อใหเกิดการถ�ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองคXความรู ประสบการณXและทักษะในการทํางานร�วมกัน และพัฒนาองคXการอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือทันต�อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการการแข�งขัน โดยการมีองคXการแห�งการ
เรียนรูนี้จะช�วยพัฒนาทําใหองคXการและบุคลากร มีแนวทางและกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ผ�านการเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางานเป-นทีม (Team 
Working) โดยมุ�งสรางกระบวนการเพ่ือการเรียนรูและมุ�งสรางความรูความเขาใจเพ่ือเตรียมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง และเปFดโอกาสใหกับทีมงานไดมีส�วนร�วม มีการใหอํานาจร�วมกันในการตัดสินใจ 
(Empowerment) เพ่ือเป-นตัวช�วยในการส�งเสริมใหเกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่มสรางสรรคXท่ีดี 
(Initiative) และการมุ�งสรางนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงจะทําใหองคXการเกิดความเขมแข็ง พรอมท่ี
จะเผชิญกับสภาวะการแข�งขัน Learning Organization หรือ การทําใหองคXการเป-นองคXการแห�งการ
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เรียนรูเป-นคําท่ีใชเรียกการรวมชุดของความคิดท่ีเริ่มเข้ึนจากการศึกษาเรื่องขององคXการคริส อารXจีริส 
(Chris Argyris) โดยไดใหแนวคิดทางดาน Organization Learning ร�วมกับ Donald Schon เอาไว
ว�าเป-นลักษณะแนวคิดและกระบวนการท่ีสมาชิกในองคXกรเกิดการตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกโดยการตรวจสอบ และพยายามแกไขขอผิดพลาดท่ี
ทีอยู�ตลอดเวลา ในองคXการ ความรูจาก Organization Learning เป-นแนวทางท่ี ป3เตอรX เชงก้ี 
(Peter M. Senge) ไดรวบรวมมาจากแนวคิดของ คริส อารXจีริส (Chris Argyris) และ โดนัล ชุน 
(Donald Schon) รวมถึงนักวิชาการท�านอ่ืน และนํามาเขียนหนังสือเล�มแรกเก่ียวกับ Learning 
Organization ซ่ึงมีชื่อว�า “The Fifth Discipline” 

8.2.2 แนวคิดขององค&กรแหNงการเรียนรู@(Learning Organization) 
   คริส อารXจีริส และโดนัล ชุน (Chris Argyris and Donald Schon) ไดให 
คํานิยามการเรียนรูสองรูปแบบท่ีมีความสําคัญในการสราง Learning Organization คือ Single 
Loop Learning (FirstOrder/ Corrective Learning) หมายถึงการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนแก�องคXการเม่ือ
การทํางานบรรลุผลที่ตองการลักษณะการเรียนรูแบบท่ีสองเรียกว�า Double Loop Learning 
(Second Oder/ Generative Learning) หมายถึงการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ่งท่ีตองการใหบรรลุผล
หรือเปwาหมายไม�สอดคลองกับผลของการกระทําโดยป3เตอรX เชงก้ี (Peter Senge) เชื่อว�าหลักสําคัญ
ของการสราง Learning Organization อยู�ท่ีการมุ�งสรางวินัย 5 ประการ ออกมาในรูปของการนําไป
ปฏิบัติขององคXการ ทีมงาน และบุคคล อย�างต�อเนื่อง โดยวินัย 5 ประการท่ีคือ 1) Personnal 
Mastery: การมุ�งสู�ความเป-นลิศโดยมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือใหไปถึงเปwาหมาย โดยการ
สรางวิสัยทัศนXใหกับตนเอง (Personal Vission) เม่ือเริ่มลงมือทําและตองมุ�งม่ันท่ีจะสรางสรร ดังนั้น
จึงจําเป-นตองมีแรงมุ�งมั่นที่ดี (Creative Tention) มีการใชขอมูลเพื่อนํามาคิดวิเคราะหXและ
ประกอบการตัดสินใจ (Commitment to the Truth) ท่ีทําใหเกิดระบบการคิดตัดสินใจท่ีดี รวมท้ัง
ใชการฝoกฝนจิตใตสํานึกของตนเองในการทํางาน (Using Subconciousness) ทํางานดวยการดําเนิน
ไปอย�างอัตโนมัติ 2) Mental Model มีลักษณะวิธีการคิดและมุมมองท่ีจะเปFดกวาง ผลลัพธXท่ีไดเกิด
จากรูปแบบแนวคิดนี้จะออกมาเป-น 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ลักษณะ ท�าที หรือความรูสึกของ
บุคคลต�อสิ่งหนึ่ง แนวปฏิบัติที่ทุกคนในองคXกรปฏิบัติตาม ๆ กันจนกลายเป-นวัฒนธรรมขององคXการ
ในท่ีสุด 3) Shared Vission การสรางสรรคXและประสานวิสัยทัศนX โดยวิสัยทัศนXองคXการเป-นความ
มุ�งหวังขององคXการท่ีพนักงานทุกคนตองร�วมกันคิดและบูรณาการใหเกิดเป-นข้ึนไดอย�างเป-นรูปธรรม 
ลักษณะวิสัยทัศนXองคXการท่ีดี คือกลุ�มผูนําตองเป-นฝ�ายริเริ่มที่จะเขาสู�กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนX
อย�างจริงจัง โดยวิสัยทัศนXนั้นจะตองมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะนําไปเป-นแนวทางได 4) Team Learn 
การเรียนรูร�วมกันเป-นทีม เนนการมีสํานึกในจิตใจร�วมกัน โดยมุ�งสรางความพึงพอใจแก�ลูกคาของ
องคXกร  5) System Thinking มีความคิดความเขาใจในเรื่องต�างๆ อย�างเป-นระบบ โดยทุกคนควรมี
ความสามารถในการเขาในถึงความสัพันธXของสิ่งต�าง ๆ ท่ีอยู�รอบๆ เพ่ือสามารถใชเป-นแนวทางในการ
ทํางานไดอย�างมีประสิทธิภาพ 



62 

 

   จากแนวคิดท่ีกล�าวไปขางตนแสดงใหเห็นว�า การท่ีองคXกรจะสามารถพัฒนา
ตนเองเป-นองคXกรแห�งการเรียนรูไดนั้น จะตองเกิดจากความมุ�งม่ันและร�วมมือกันในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรภายในองคXกรเสียก�อน ทั้งนี้เมื่อพนักงานเกิดการพัฒนาตนเองแลว จะส�งผลให
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยในกระบวนกระพัฒนาตนเองของพนักงานนั้น
จะทําใหมีการเกิดข้ึนขององคXความรู รูปแบบในการดําเนินงาน แนวคิดในการดําเนินงาน และแนว
ความรูใหม�ๆ ท่ีองคXกรเองสามารถจัดเก็บองคXความรูเหล�านั้นไวเป-นขอมูลในการพัฒนาบุคลากร
ภายในองคXการ ตลอดจนการวางแผนเพ่ือพัฒนาองคXกรใหมีความเจริญกาวหนาต�อไปในอนาคต 
 
9. ระบบวิจัยแบบสังคมเครือขNายข@อมูล 
 แนวคิดเครือข�ายทางสังคม (Social network) นิยามความหมายของเครือข�ายทางสังคมมี
อยู� 2 ความหมายไดแก� 1) เป-นขบวนการทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการสรางความสัมพันธXระหว�างบุคคล 
กลุ�ม องคXการ สถาบัน ที่มีเปwาหมายร�วมกันในการดําเนินกิจกรรมบางอย�าง โดยที่สมาชิกของ
เครือข�ายมีความอิสระ 2)เป-นวัฒนธรรมองคXการ ท่ีเปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้น มาเป-นการ
สรางเครือข�ายไม�เนนการใชอํานาจในการบริหารจัดการ แต�เนนการจัดความสัมพันธXใหม�ในแนวราบ 
ในองคXการนั้นๆ จนเกิดเป-นความร�วมมือเพื่อใหเกิดผลลัพธXที่ดี และทํางานแบบประสานกัน (เสรี  
พงศXพิศ, 2546) อีกท้ัง เครือข�ายทางสังคมเป-น ความสัมพันธXในสังคมมนุษยX ท้ังในระดับป�จเจกบุคคล 
ป�จเจกบุคคลกับกลุ�ม ป�จเจกบุคคลกลุ�มกับกลุ�ม และป�จเจกบุคคลกลุ�มกับเครือข�าย โดยเป-นการ
อธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธXท่ีเก่ียวของกับสิ่งต�าง ๆ เช�น กิจกรรม การสื่อสาร ความร�วมมือ 
การพ่ึงพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู เป-นความสัมพันธXท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
(พระมหาสุทิตยX อาภากโร, 2547) 
 ในช�วงทศวรรษท่ี 1970 เครือข�ายทางสังคมเป-นไดรับความนิยมและแพร�หลายท้ังในภาค
ธุรกิจ มีสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) การแข�งขันใหม� ในยุคการคาใหม� ทําใหไม�สามารถ ใชโครงสรางและ
การบริหารจัดการแบบเก�าซึ่งเป-นแบบอํานาจลําดับชั้นไดอีกต�อไปตองปรับความสัมพันธX ใหเป-น
แนวนอน “เป-นเครือข�าย” 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีข�าวสาร ทําใหองคXการสามารถปรับตัวเอง
และมีปฏิสัมพันธXกับองคXการอ่ืนๆไดอย�างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ 3) ความกาวหนาทาง
วิชาการก�อใหเกิดเครื่องมือในการวิเคราะหXโครงสรางสังคมในลักษณะท่ีเป-นเครือข�าย และองคXการต�างๆ 
ลวนมีลักษณะเป-นเครือข�าย ท้ังภายในตัวมันเองและความสัมพันธXกับองคXการภายนอก (เสรี พงศXพิศ, 
2548) กลุ�มของสมาชิกเครือข�าย (Nodes) ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธXและ
ปฏิสัมพันธXทางสังคมในรูปแบบต�าง ๆ เช�น ความเป-นเพ่ือน ความเป-นญาติพ่ีนองผูร�วมงาน การสนทนา
พูดคุย การใหคําแนะนําการใหความไววางใจ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การติดต�อสื่อสารผ�านอีเมล
และสื่อสังคมออนไลนX การใหความร�วมมือ ความเป-นผูแต�งร�วม และการอางอิงผลงานวิจัย เป-นตน 
(Marin, and Wellman, 2011)  
 เครือข�ายสังคม เป-นการแลกเปลี่ยนหรือการไหลเวียนของขอมูลสารสนเทศ และ
ทรัพยากรระหว�างกัน สมาชิกเครือข�ายอาจเป-นไดท้ังมนุษยXท่ีเป-นป�จเจกบุคคล คณะบุคคล หรือ 
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สิ่งต�าง ๆ ท่ีไม�ใช�มนุษยXก็ได เช�น องคXการ สถาบัน บทบาทหนาที่ตําแหน�ง สัตวX สิ่งของ บทความ
วารสาร และเว็บเพจ ส�วนเนื้อหาของทรัพยากรท่ีแลกเปลี่ยนมีไดหลายชนิดท้ังทรัพยากรท่ีจับตองได 
เช�น สินคา วัตถุดิบ บริการ เงิน หรือ ทรัพยากรท่ีจับตองไม�ไดเช�น ขอมูล สารสนเทศ การสื่อสาร 
ความเชื่อ อิทธิพลทางสังคม เป-นตน (Haythornthwaite, 1996) หลักการเบ้ืองตนของการวิเคราะหX
เครือข�ายทางสังคม หมายถึง ชุดทฤษฎี เครื่องมือและกระบวนการวิจัยท่ีจะช�วยสรางความเขาใจ
โครงสรางเครือข�ายทางสังคมและความสัมพันธXระหว�างสมาชิกเครือข�ายไดดีข้ึน เป-นวิธีการศึกษา
ลักษณะโครงสรางของเครือข�ายในเชิงปริมาณโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรX โครงสรางของ
เครือข�ายสามารถอธิบายไดในรูปกราฟหรือตารางเมทริกซXโดยใชสัญลักษณXจุดแทนสมาชิกเครือข�าย 
และเสนแทนความสัมพันธX สมาชิกเครือข�ายและเสนเชื่อมโยงอาจมีชื่อเรียกที่แตกต�างกันไปตาม
ความนิยมของแต�ละสาขาวิชาซ่ึงลวนมีความหมายเหมือนกัน เช�น สมาชิกเครือข�ายเรียกว�า actors, 
agents, egos, vertices, nodes, sites หรือ unitsเสนเชื่อมโยงเรียกว�า relations, ties, alters, 
edges, arcs,links, connections, หรือ bonds เป-นตน  
 นอกจากนี้ทิศทางของเสนเชื่อมโยงสามารถแสดงไดดวยหัวลูกศร ตัวอย�างเช�น ความสัมพันธX
แบบเพียงฝ�ายเดียว (One-way directed graphs / Digraphs) แสดงภาพดวยเสนท่ีมีหัวลูกศรทาง
เดียวความสัมพันธXแบบต�างฝ�ายต�างตอบแทน (Two-way directed / Reciprocal graphs) แสดง
ภาพดวยเสนท่ีมีหัวลูกศรสองทาง ส�วนความสัมพันธXแบบสมมาตรหรือต�างฝ�ายต�างพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน
เป-นการเชื่อมโยงแบบไม�มีทิศทาง(Undirected graphs) แสดงภาพดวยเสนท่ีไม�มีหัวลูกศร (Hoppe 
and Reineltb, 2010) ท้ังนี้ความสัมพันธXทางสังคมเป-นการเชื่อมโยงคนหรือสิ่งของมากกว�าสองสิ่งข้ึน
ไปเขาดวยกัน ตัวอย�างเช�น คนสองคนที่ทํางานดวยกันจะไดรับการเชื่อมโยงเขาดวยกันโดย
ความสัมพันธXของการทํางาน ท้ังสองคนอาจมีความสัมพันธXมากกว�าหนึ่งชนิด เช�น ทํางานดวยกันและ
มีความสัมพันธXทางสังคมหลังเลิกงานดวย ดังนั้น ท้ังคู�จึงถูกผูกมัดดวยความสัมพันธXทุกชนิดท่ีมีอยู�การ
วิเคราะหXเครือข�ายทางสังคมจะวิเคราะหXสิ่งท่ีใชผูกมัดหรือเชื่อมโยงและวิเคราะหXความสัมพันธXท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังทิศทางของการเชื่อมโยงและความเข็งแกร�งของความสัมพันธXดวย (Wasserman and 
Faust, 1994)  
 หลักการการวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคมเป-นกระบวนทัศนXท่ีอาศัยทฤษฎีแนวคิดและ
วิธีการวิจัยท่ีผสมผสานกันท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเครือข�ายท่ีนิยมใช
ในงานวิจัย ไดแก� การสํารวจดวยแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณX การศึกษาเชิงชาติพันธุX
วรรณนา การศึกษาขอมูลจากเอกสาร รายงาน สมุดบันทึก โครงสรางองคXการ แผนภูมิ จดหมายเหตุ 
สิ่งตีพิมพX เอกสารอิเล็กทรอนิกสX เว็บไซตX อีเมล และแฟwมขอมูลบันทึกรายการเปลี่ยนแปลง
(Transaction files) ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคมจะเป-นขอมูลความสัมพันธXระหว�าง
สมาชิกเครือข�าย แต�ไม�ใช�ขอมูล คุณลักษณะเฉพาะของสมาชิกเครือข�ายท่ีนิยมใชในการวิเคราะหX
ป�จจัยตัวแปร เช�น เพศ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา เป-นตน (Marin and Wellman, 2011) การเก็บ
รวบรวมขอมูลอาจใชวิธีการสํารวจสมาชิกเครือข�ายซ่ึงเป-นประชากรท้ังหมดสําหรับเครือข�ายมีขนาด
ใหญ�มากอาจใชวิธีสุ �มตัวอย�างความน�าจะเป-นแบบง�าย โดยการเดินสุ�ม การแนะนําปากต�อปาก 
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(Snowball) หรือใชเครื่องมือสรางชุด คําถามแบบสรางชื่อ ซ่ึงมีหลักการคือเริ่มตนการสอบถามจาก
สมาชิกเครือข�ายคนหนึ่งและใหบอกเชื่อโยงถึงสมาชิกเครือข�าย รายอ่ืนทําเช�นนี้ต�อๆ กันไป  
 อย�างไรก็ตามวิธีการสํารวจมักมีขอเสียคือใชเวลาและค�าใชจ�ายมากซ่ึงอาจแกป�ญหาโดย
การ สํารวจโดยใชแบบสอบถามทางออนไลนX อย�างไรก็ตามการต้ังขอคําถามจะตองคํานึงถึงประเด็น
เรื่องสิทธิส�วนบุคคลและ จริยธรรมการวิจัยในคนดวย นอกจากนั้นคําตอบท่ีไดรับจากแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณXอาจมีขอผิดพลาด เช�น จําไม�ได มีอคติ เลี่ยงตอบตามความเป-นจริงเป-นตน ดังนั้น
การใชวิธีเก็บขอมูลจากสิ่งท่ีมีการบันทึกไวแลว เช�น เอกสาร รายงาน แฟwมขอมูล อีเมลการสังเกต 
การเก็บขอมูลการอางอิง (Co-citations) เป-นตน อาจเป-นวิธีท่ีมีความเท่ียงตรงแต�วัดความสัมพันธXได
เพียงทางออม ดังนั้นหากใชวิธีการแบบสามเสา (Triangulation) จะช�วยทําใหการเก็บขอมูลมีความ
น�าเชื่อถือมากขึ้น (Marsden, 1990) ทั้งนี้การเก็บรวบรวมขอมูลความสัมพันธXแลวนําขอมูล
ความสัมพันธXมาจัดเก็บในตารางเมทริกซXประชิด (Adjacency matrix) แสดงความสัมพันธXระหว�าง
สมาชิกเครือข�ายในรูปกราฟหรือแผนภาพ และทําการวิเคราะหXขอมูลโดยใชซอฟตXแวรXวิเคราะหX
เครือข�ายทางสังคมชนิดต�าง ๆ กราฟท่ีมีความซับซอนมากอาจประกอบดวยเสนเชื่อมโยงความสัมพันธX
หลายชนิด (Multigraph) หรือประกอบดวยกลุ�มสมาชิกเครือข�ายสองชนิด(Bipartite/Two-mode 
graph) หรือมากกว�าสองชนิดข้ึนไป (n-Mode graph) เครือข�ายท่ีมีขนาดใหญ�และซับซอนเหล�านั้น
สามารถแสดงใหเห็นภาพท่ีเขาใจไดง�ายข้ึนโดยใชเทคนิคท่ีเรียกว�า การสรางมโนภาพ (Visualization) 
(Krempel, 2011) อย�างไรก็ตาม ซอฟตXแวรXที่ใชสําหรับวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคม ในป�จจุบันมี
จํานวนมากกว�า 79 ชนิดท้ังซอฟตXแวรXท่ีใหบริการฟรีเพ่ือการศึกษาและซอฟตXแวรXเพ่ือการจําหน�าย
ทางการคา ซอฟตXแวรXท่ีไดรับความนิยมใชกันมากสําหรับงานวิจัย ไดแก� UCINET, NetMiner, Pajek 
และ MultiNet ท้ังนี้ซอฟตXแวรX Pajek เหมาะสําหรับวิเคราะหXเครือข�ายท่ีมีขนาดใหญ�และซับซอนมาก
สามารถเชื่อมโยงขอมูลต�อไปยังซอฟตXแวรXวิเคราะหXสถิติอื่นๆได ซึ่งดาวนXโหลดไดฟรีจากเว็บไซตX
http://pajek.imfm.si/doku.php นอกจากนี้แหล�งรวมซอฟตXแวรX ที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหX
เครือข�ายทางสังคม ไดแก� เว็บไซตX Software for Social Network alysis ของมารXก ฮุสแมน   ซ่ึงมี
ท้ังซอฟตXแวรXสําหรับวิเคราะหXท่ัวไป ซอฟตXแวรXเฉพาะทางและซอฟตXแวรXสําหรับสรางมโนภาพ และ
เว็บไซตXของสมาคมเครือข�ายสากลเพ่ือการวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคม (International Network 
for Social NetworkAnalysis: INSNA) (Huisman and van Duijn, 2011: 578) 
 สรุปไดว�า ต้ังแต�ช�วงทศวรรษท่ี 1970 เป-นตนมาไดมีการนําแนวคิดเครือข�ายทางสังคมท่ี
ประกอบดวยกลุ�มผูดําเนินการผูท่ีถูกเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนผ�านความสัมพันธXอย�างมีความหมายทาง
สังคมแห�งนั้น ความสัมพันธXเหล�านี้สามารถถูกวิเคราะหXสําหรับลักษณะรูปแบบโครงสรางความสัมพันธX
ท�ามกลางกลุ�มผูดําเนินการได นอกจากนั้นการวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคมมองไปสู�คุณลักษณะของ
บุคคลในเครือข�ายและการกําหนดความสัมพันธXท�ามกลางกลุ�มผูดําเนินการอีกดวย การนําทฤษฎีและ
วิธีการเครือข�ายทางสังคมมาใชในงานวิจัยทางสังคมศาสตรXกันอย�างหลากหลาย นักวิจัยทางดาน
เครือข�ายทางสังคมท่ีเป-นผูนําของวงการโดยเป-นผูแต�งตํารา เขียนบทความ สรางทฤษฎี และแนวคิด
ใหม� สรางซอฟตXแวรXวิเคราะหXเครือข�ายและมีผลงานท่ีไดรับการอางอิงสูง เครือข�ายทางสังคมเป-นการ
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เชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธXและปฏิสัมพันธXทางสังคมในรูปแบบต�างๆ การวิเคราะหXเครือข�ายทาง
สังคมเป-นการวิเคราะหXสิ่งท่ีใชผูกมัดหรือเชื่อมโยงและวิเคราะหXความสัมพันธXท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังทิศทาง
ของการเชื่อมโยงและความเข็งแกร�งของความสัมพันธXนั้นๆดวย การวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคมเป-น
กระบวนทัศนXที่อาศัยทฤษฎีแนวคิดและวิธีการวิจัยท่ีผสมผสานกันท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ�มตัวอย�าง ไดแก� การสํารวจ การสังเกต การสัมภาษณX และเก็บรวม
รวมจากขอมูลท่ีมีการบันทึกไวแลว การจัดการขอมูลโดยนําขอมูลท่ีมีความสัมพันธXมาแสดงในรูปแบบ
กราฟและตารางเมทริกซXประชิด การวิเคราะหXขอมูลโดยการสรางกราฟ ภาพมโนภาพโดยใช
ซอฟตXแวรX ท้ังนี้ซอฟตXแวรXวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคมป�จจุบันนิยมใช ไดแก� โปรแกรม Pajek ซ่ึง
สามารถดาวนXโหลดไดฟรีจากเว็บไซตX และสามารถดาวนXโหลดหนังสือชื่อ" Exploratory Social 
Network Analysis with Pajek" (Nooy, W.C., Mrvar, A.And Batagelj, V.2005. Exploratory 
Social Network Analysis with Pajek. CambridgePress, Cambridge.) ไดฟรีเช�นกัน โปแกรม 
Pajek เป-นภาษาสโลวาเนียซ่ึงแปลว�า แมงมุง เป-นชุดโปรแกรมนี้ไดรับการพัฒนาจากกลุ�มนักวิจัย 
ไดแก� Wouter de Nooy, Andrej Mrvar andVladimir Batagelj ซ่ึงเป-นโปรแกรมสําหรับการ
วิเคราะหXโครงสรางเครือข�ายทางสังคม โดยมีจุดเด�นไดแก�ความสามารถส าหรับการวิเคราะหXชุดขอมูล
ขนาดใหญ� นอกจากนี้ยังมีคู�มือสําหรับการใชโปรแกรม Pajek ควบคู�กับการวิเคราะหXเชิงทฤษฎี
เครือข�ายทางสังคมท่ีเขียนโดยกลุ�มนักวิจัยเหล�านี้ซ่ึงเป-นเทคนิควิธีท่ีมีการนํามาใชงานในการศึกษาการ
วิเคราะหXโครงสรางเครือข�ายทางสังคม อย�างแพร�หลาย  
   ท้ังนี้ผูวิจัยจึงพิจารณานํามาประยุกตXใชเป-นระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยทําการสังเคราะหX
ขอมูลแบบสังคมเครือข�ายเพ่ือใหไดแบบสอบถามและนํากลับไปสัมภาษณXผูท่ีใหขอมูลในรอบแรกจน
ไดแนวโนมการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ       
ส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศครั้งนี้ 
 
10. แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให@บริการ (Service quality) 
 Millet (1954) กล�าวว�า เปwาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะแก�ประชาชน โดยมีแนวทางและหลักเกณฑX คือ การใหบริการดวยความเสมอ
ภาคและเป-นไปอย�างทั่วถึงกัน  และมีความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐซึ่งมีฐานคติในการ
ดําเนินงานว�า ผูมารับบริการทุกคนมีความเท�าเทียมเสมอภาคกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนควรไดรับการ
ปฏิบัติท่ีเท�าเทียมและเสมอภาคกันตามกฏหมาย โดยประชาชนจะตองไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป-น
ป�จเจกบุคคลท่ีไดรับการบริการท่ีเป-นมาจรฐานเดียวกัน การบริการท่ีตรงต�อเวลา หมายถึง การใหบริการ
นั้นตองตรงต�อเวลา การดําเนินงานของหน�วยงานรัฐจะไม�เกิดประสิทธิภาพเลยหากไม�สามารถรักษา
เรื่องเวลา การใหบริการอย�างเพียงพอ หมายถึง ลักษณะการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมต�อจํานวน        
ผูมารับบริการ Millet ยังเห็นว�า ความเสมอภาคหรือการตรงต�อเวลาอาจไม�มีควาสําคัญเลย ถามีการ
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ใหบริการมีจํานวนการใหบริการไม�เพียงพอต�อความตองการ การใหบริการอย�างต�อเนื่อง หมายถึง 
ลักษณะการใหบริการตองเป-นไปอย�างสมํ่าเสมอ ยึดตามความตองการของผูมารับบริการเป-นหลัก 
โดยไม�ยึดความพอใจของหน�วยงาน การใหบริการอย�างกาวหนา (progressive service) หมายถึง 
การใหบริการท่ีมุ�งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยู�อย�างสมํ่าเสมอ กล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือความสามารถท่ีจะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรในปริมาณเท�าเดิม แนวความคิดเก่ียวกับ
คุณภาพในการใหบริการ ถือเป-นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางใหเกิดความแตกต�างของธุรกิจการ
ใหบริการ คือ การรักษาระดับตุณภาพการใหบริการท่ีดีและตองเหนือกว�าคู�แข�งขัน โดยเสนอคุณภาพ
การใหบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไว ขอมูลต�างๆ เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการท่ีลูกคาตองการจะ
ไดรับจากประสบการณXท่ีเกิดในอดีตโดยการบอกต�อกัน  จากการทําโฆษณาของธุรกิจใหบริการ ลูกคา
จะเกิดความเขาใจหากไดรับในสิ่งท่ีตนเองตองการและคาดหวัง ดังนั้น จึงตองใหความสําคัญและ
คํานึงถึงคุณภาพการใหบริการซ่ึงการบริการท่ีประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติต�างๆ 
เหล�านี้คือ ประการแรก ความน�าเชื่อถือได อันประกอบไปดวยความระยะของความสมํ่าเสมอในการ
ใหบริการ ประการท่ีสอง การตอบสนองต�อการมารับบริการ ประกอบดวย มีความพรอมท่ีจะใหบริกา
ดวยความเต็มใจ ประการท่ีสามความสามารถในการใหบริการ ประกอบดวยสามารถในการใหบริการ
อย�างมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสี่ การเขาถึงบริการ ประกอบดวย ผูใชบริการสามารถเขาใชหรือเขา
รับบริการไดสะดวก โดยไม�เป-นข้ันตอนท่ีซับซอนจนเกินไป มีความสะดวกสบาย คุมค�า ประการท่ีหา 
ความสุภาพอ�อนโยน ประกอบดวยการแสดงกิริยามารยาทท่ีมีความสุภาพต�อผูใชบริการ ประการท่ีหก 
การสื่อสาร ประกอบดวย การสื่อสารเพ่ือชี้แจงขอบเขต แนวทาง และลักษณะของการใหบริการ 
ประการท่ีเจ็ด ความซ่ือสัตยX การใหบริการตองเป3�ยมไปดวยคุณภาพและมีความน�าเชื่อถือได ประการ
ท่ีแปด ความม่ันคงประกอบดวย วัสดุอุปกรณXตองมีความปลอดภัย ประการท่ีเกา ความเขาใจ โดย
การเขาใจและเอาใจใส� ใหความสําคัญแก�ผูท่ีมารับบริการ และประการสุดทาย การสรางสิ่งจับตองได 
การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีสะอาด สวยงาม เป-นระเบียบเรียบรอย จากแนวคิดขางตน
ผูวิจัยสรุปไดว�า การใหบริการท่ีดีคือการท่ีผูใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรง
ตามความคาดวัง และรวดเร็วและมีความเสมอภาคท่ีสุด จึงตองคํานึงถึงการใหบริการท่ีมีคุณภาพ เช�น 
ความน�าเชื่อถือ การตอบสนอง ความเต็มใจในการใหบริการ ความพรอมในการใหบริการ  และอุทิศตน
เพ่ือการบริการ ไดเป-นอย�างดี โดยการนําวิชาความรูดานการบริการเขามาพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการท่ีมีมาตรฐานและเขาถึงการใหบริการท่ีสะดวกลดข้ันตอน ความซํ้าซอนของการใหบริการ
เพ่ือใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจอย�างสูงสุด เพ่ือใหหันกลับมาใชบริการกับธุรกิจอุตสาหกรรมการ
บินอย�างต�อเนื่อง เพราะไดรับความประทับใจจากการใหบริการของพนักงานใหบริการบนสายการบิน  
   
11. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
 11.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
  คําว�า บุคลิกภาพ (Personality) เป-นคําศัพทXมาจากภาษาละตินว�า Persona โดย
สื่อความหมายถึง หนากาก ท่ีใชสวมใส�เวลาทําการแสดง โดยมุ�งจะเปลี่ยนลักษณะของคนหนึ่งให
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กลายเป-นอีกคนหนึ่ง ซ่ึงในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ท่ีใหความหมายไวว�า 
เป-นนิสัยเฉพาะบุคคล ซึ่งนิสัยนั้นเกิดจากการทําสิ่งใดๆซํ้าๆกันเป-นเวลานาน ดังนั้งจึงสรุปไดว�า 
บุคลิกภาพคือความประพฤติของบุคคลที่เกิดจากการความเคยชิน ทั้งนี้ยังมีนักจิตวิทยา และ  
นักทฤษฎีไดใหความหมายไวอีกมากมาย ดังนี้  
        กิลฟอรXด (Guiford, 1959) และกอรXดอน (Gordon,1963) ไดใหความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันว�า บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่ีเป-นแบบเฉพาะตัวประจําของแต�ละบุคคล โดย นอลลX 
(Noll, 1965) ไดใหความหมายเพ่ิมว�า บุคลิกภาพยังเป-นตัวบ�งบอกใหบุคคลอ่ืนสามารถบอกไดว�าเขา
เป-นคนอย�างไร โดยแต�ละบุคคลจะมีลักษณะท่ีแตกต�างเฉพาะตัวแตกต�างกันออกไป โดยมีผูให
ความหมายเพ่ิมและกวางมากข้ึนเพ่ือโดยสามารถอธิบายคําว�าบุคลิกภาพไดเขาใจยิ่งข้ึนคือ  มันนX 
(Mumm, 1996) และ อนาสตาซี (Anastasi, 1968) เห็นตรงกันว�า บุคลิภาพนอกจากจะเป-น
ลักษณะเฉพาะของแต�ละบุคคลท่ีเกิดข้ึนแลว ยังมีท่ีมาเกิดจากการพันธุกรรมจากสิ่งแวดลอม สถานภาพ
ทางสังคม และอิทธิพลทางวัฒนธรรม ท่ีส�งผลกระทบและเป-นท่ีมีของลักษณะของบุคลิกภาพดวย โดย
นักวิชาการไทยก็ไดใหความหมายของบุคลิกภาพท่ีมีความสอดคลองไวว�า บุคลิกภาพคือลักษณะ
โดยรวมซ่ึงมีความเป-นเอกลักษณXเฉพาะตัว (เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุX, 2550) ซ่ึงจากเป-นเหตุใหแต�ลุบุคคลมี
ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีแตกต�างกันออกไป (วิมลพร พันธุมนตรี, 2534)  โดยไม�จําเป-นว�าจะเป-น
พฤติกรรมท่ีดีหรือไม�ดี ถูกหรือผิดหรือไม�ก็ตาม (สุชา จันทรXเอม, 2541) 
  สรุปไดว�า บุคลิกภาพคือลักษณะเฉพาะตัวของแต�ละบุคคลท่ีสามารถทําใหบุคคลอ่ืน
สามารถจดจําได ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมจากนิสัย การใชชีวิต ท่ีสั่งสมมาเป-นเวลานาน และไดรับอิทธิพล
มาจากสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม  การวางตัว นิสัย สภาพการเลี้ยงดู ความอดทน เชาวXป�ญญา 
และรสนิยม 

12.2 ทฤษฎีและแนวคิดบุคลิกภาพห@าองค&ประกอบ 
  รังสรรคX ประเสริฐศรี (2548) ไดกล�าวว�า ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Tratis) 
เป-นสิ่งท่ีอธิบายพฤติกรรมเฉพาะของแต�ละบุคคล ซึ่งจากการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพไดใช
แบบทดสอบบุคลิภาพท่ีมีมาตรฐาน (Standardized personality tests) เพ่ือพิจารณาถึงลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลในเชิงบวกเชิงลบ จึงทําใหไดมิติต�างๆ ของบุคลิภาพ 5 ประการ (Big five 
personality dimentions) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การเปFดเผย (Extraversion) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีชอบเขาสังคม ช�างพูดคุย 
เจรจา และ ถนัดดานการแสดงออก โดยเป-นลักษณะของบุคคลท่ีถนัดดานงานขาย และตําแหน�งงาน
ดานการบริหาร 

2. การประนีประนอม (Agreeabless) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีมีจิตใจดี พรอมให
ความร�วมมือ และเป-นท่ีน�าไววางใจ 

3. ลักษณะยึดม่ันในหลักการ (Conscientiousnes) หมายถึง บุคลิภาพของคนท่ีมี
ความรับผิดชอบ มีหลักการ มีเหตุผล และมุ�งไปท่ีผลสําเร็จ  
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4. ความม่ันคงทางอารมณX (Emotional stability) หมายถึงการแสดงใหเห็นถึง
บุคลิกภาพท่ีสงบนิ่ง ไม�วิตกกังวล มีความรูสึกปลอดภัยและผ�อนคลาย 

5. เปFดใจสู�การเรียนรู (Openness to experience) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีแสดงถึง
การมีจินตนาการ มีความอยากรูอยากเห็น และเป-นคนใจกวาง เอ้ือเผื้อเผื่อแผ� 
 11.3 แนวคิดบุคลิกภาพห@าองค&ประกอบของคอสตราและแมคเคร (Costa and McCrae, 
1992)  
  องคXประกอบของบุคลิกภาพหาองคXประกอบ จะมีลักษณะเป-นเป-นกลุ�มคุณลักษณะ
ประจําตัวของมนุษยXท่ีมักจะเกิดอยู�ดวยกัน ดังนั้นการใหคําจํากัดความคือตวามพยายามในกรอธิบาย
คุณลักษณะเหล�านี้ซ่ึงคําอธิบายในคุณลักษณะท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดคือ การพัฒนาคุณลักษณะ
ของคอสตา และ แมคเคร (Costa and McCrae,1992)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) คือบุคลิกภาพลักษณะท่ีมีความวิตก
กังวล (Anxiety) โกรธง�าย (Anger) ความทอแท (Discouragement) การคํานึงถึงตัวเอง (Self 
Conciousness) การมีความกระตุนรุนแรง (Impulsiveness) อารมณXเปราะบาง (Vulnerability) 

2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) หมายถึงการเป-นผูมีความอบอุ�น
(Warmth) ชอบพบปะ และอยู�ร�วมกับคนอื่น (Gregariousness) การแสดงออกตรงไปตรงมา 
(Assertiveness) การชอบทํากิจกรรม (Activity) การชอบแสวงหาความตื่นเตน (Excitement 
Seeking) มีอารมณXดานบวก (Positive Emotions)   

3. บุคลิกภาพแบบเปFดรับประสบการณX (Openess to experience) คือลักษณะ
บุคลิกภาพเป-นคนช�างฝ�น (Fantacy) ความสุนทรียX (Aesthetics) การเปFดเผยความรูสึก (Feelings) 
การปฏิบัติ (Actions) การมีความคิด (Ideas) การยอมรับค�านิยม (Values) 

4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง การเป-นผูไววางใจ
ผูอ่ืน (Trust) ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardeness) ความรูสึกเอ้ือเฟ��อ (Altruism) การยอม
ตามผูอ่ืน (Compliance) ความสุภาพ (Modesty) และความมีจิตใจอ�อนโยน (Tender-Mindedness)  

5. บุคลิภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) หมายถึง การมีความสามารถ 
(Competece) ความเป-นระเบียบ (Order) การมีความรับผิดชอบต�อหนาท่ี (Detifulness) ความ
ตองการสัมฤทธิ์ผล ( Achievement Striving) ความมีวินัยต�อตนเอง (Self-Discipline) และแนวคิด
ท่ีใชปฏิบัติงาน (Deliberation)  
 โดยสรุป บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเป-นเอกลักษณXของแต�ละบุคคล แสดงออก
โดยพฤติกรรม ท่ีบุคคลนั้นมีต�อสิ่งแวดลอม ท่ีตนกําลังเผชิญอยู� ซ่ึงเป-นพฤติกรรมนี้จะค�อนขางคงท่ี
และติดตัว โดยมีลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมและแบบแผนการคิดท่ีเป-นตัวกําหนด ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล จากท่ีกล�าวมาขางตนเป-นแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ของบุคลิกภาพรวมถึง การแบ�ง
คุณลักษณะต�างๆ ของบุคลิกภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยจากการแบ�งแยกตามประเภทนั้น 
จะช�วยเอื้อประโยชนXแก�องคXการในต�อการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล ต้ังแต�การคัดเลือก 
ประเมินผล และเลื่อนข้ัน 
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12. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย” 
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกียวของท้ังงานวิจัยในประเทศและต�างประเทศดังนี้  
 12.1 งานวิจัยในประเทศ 
   สุภาพร เสือรอด (2557) วิจัยเรื่อง “ประสบการณXการเป-นพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน พ้ืนท่ีติดชายแดนดานตะวันตก” มีวัตถุประสงคXเพ่ือบรรยายประสบการณXในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน โดยใชวิธีวิจัยแบบปรากฏการณXวิทยาตีความตาม
แนวคิดของ Heidegger คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 15 ราย จากพยาบาลท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในโรงพยาบาลชุมชนดังกล�าว ผลการวิจัยพบว�า การเป-นพยาบาลชุมชนเริ่มจากความรักท่ีมีต�อ
บานเกิดและอบากตอบแทนบุญคุญ โดยการพัฒนาทักษะและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแล
ผูป�วย โดยพยาบาลมีแรงจูงใจในการทํางานจากความภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และสํานึก
ท่ีมีต�อสังคมและอุทิศตนเพื่อชุมชน ในงานวิจัยนี้ผู วิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่อง
ประสบการณXทํางาน การสื่อสารในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางาน 
   มงคล อุมชัย (2557) วิจัยเรื่อง “ทักษะชีวิต บุคลิกภาพหาองคXประกอบ และ 
บรรยากาศองคXกร ส�งผลต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและคุณภาพในการทํางานของพนักงานใน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคXเพื่อศึกษาทักษะชีวิตเก่ียวกับบุคลิกภาพ 5 
องคXประกอบ และบรรยากาศขององคXกรต�อการมีบทบาทในการร�วมพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
พนักงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า บรรยากาศองคXกร ดานความยึดม่ันผูกพัน ส�งผลต�อการมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพในการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุดรองลงมา คือ บุคลิกภาพหาองคXประกอบ ดานหวั่นไหว และบรรยากาศองคXกร ดานการ
สนับสนุนตามลาดับ โดยร�วมกันพยากรณXการมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพในการทางานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 48.3 อย�างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   วรรณชนก อุบลพงษX (2556) วิจัยเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของ
ส�วนบริการใชน้ําสํานักงานประปาสาขาลาดพราว” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต�อการใช
บริการในสํานักงานประปาเขตลาดพราว โดยมกลุ�มตัวอย�างเป-นผูอยู�อาศัยในเขตลาดพราวจํานวน 
100 คน ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยมีแบบสอบถามเป-นเครื่องมือ  ผลการวิจัยมีดังนี้ ดานการใหบริการ
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ประกอบไปดวยความรวดเร็วในการใหบริการ
รองลงมาคือรูปแบบการใหบริการท่ีน�าเชื่อถือ รูปแบบการใหบริการท่ีสะดวก รูปแบบการใหบริการท่ี
ทันสมัย ตามลําดับ ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ 
   พระอภินันทX อภินนฺโท (เศรษฐกิจ)  (2556) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพตาม
หลักเสขิยวัตร” วัตถุประสงคX คือ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ พัฒนาบุคลิกภาพตามทฤษฎี
ตะวันตกเพื่อเสนอ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักเสขิยวัตร โดยผลการวิจัยสรุปว�า
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คุณลักษณะส�วนรวมของพฤติกรรมของบุคคล และมีความสําคัญมากต�อกิจการงาน การใชชีวิตส�วน
ตนและการใชชีวิตร�วมกับคนอ่ืนในสังคม โดยสามารถแบ�งลักษะของบุคลิกภาพ ไดเป-นชนิดต�าง ๆ 
มากมาย เช�นความร�าเริงยินดี ความน�าเชื่อถือไววางใจ ความเฉลียวฉลาด  ความสุภาพอ�อนโยน เป-นตน 
ซ่ึงมีอยู�มากหรือนอยต�างกันออกไปในแต�ละบุคคล โดยจะแสดงออกใน รูปของมารยาท่ีดี หรือมารยาท
ในการเขาร�วมสังคมสังคม ซ่ึงในสังคมไทยจะเรียกว�าสมบัติของผูดี  
   นิชพงศX ศรีมกุฎพันธุX (2556) วิจัยเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของการรับรูบรรยากาศ
และการรับรูการสนับสนุนขององคXการท่ีมีผลต�อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเทศบาล
นครปฐม” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพในการทํางานขอพนักงานเทศบาลนครปฐม กลุ�ม
ตัวอย�างท่ีใชคือพนักงานเทศบาลนครปฐม จํานวน 316 คน ดําเนินการวิจัยโดยเชิงปริมาณ และเก็บ
ขอมูลโดยแบบสอบถาม ผลกรศึกษาพบว�า พนักงานเทศบาลนครปฐมมีประสิทธิภาพในการทํางานอยู�
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาพบว�า พนักงานส�วนใหญ�ทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นรวดเร็ว ทัน
ระยะเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือ ทํางานโดยใชทรัพยากรอย�างคุมค�า และประหยัด ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายไดอย�างมีคุณภาพ เป-นประโยชนXต�อราชการ ทํางานไดอย�างราบรื่นไม�มีอุปสรรค สามารถ
ตัดสินในใจงานท่ีทําไดดี และมีการหาวิธีการทํางานใหม�ๆ จากประสบการณXการทํางาน เพ่ือใหไดงาน
ท่ีมีคุณภาพ 
   พีระยุทธ คุมศักด์ิ (2555) วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีต�อคุณภาพ
การบริการของสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศ” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ
และป�จจัยทางดานประชากรศาสตรXมีผลต�อความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูโดยสารท่ีมีต�อคุณภาพ
การบริการของสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศ ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูโดยสาร กลุ�มตัวอย�าง 
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว�าความพึงพอใจของผูโดยสารต�อคุณภาพการบริการของสายการบิน
ตนทุนตํ่าภายในประเทศ โดยรวมท้ัง 7 ดานในส�วนประสมทางการตลาดบริการคือ ดานผลิตภัณฑX
,ดานราคา, ดานสถานท่ี, ดานการติดต�อสื่อสาร, ดานบุคคล, ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการโดยรวมจัดอยู�ในระดับมาก 
   รัตนาภรณX บุญนุช (2555) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการฝoกอบรมที่มีผลต�อ
ประสิทธิภาพของพนักงาน:กรณีศึกษาการไฟฟwาส�วนภูมิภาคเขตหนึ่ง (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาประสบการณXการพัฒนาและฝoกอบรม ทัศนคติในการ
พัฒนา การฝoกอบรม การศึกษาและประสิทธิภาพของพนักงาน ผลการศึกษาพบว�า พนักงานส�วนใหญ�
ใหความสําคัญกับการฝoกอบรมและรองลงมาการการทํางานแบบพ่ีสอนนอง ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไป
ประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องการพัฒนาการฝoกอบรม และ ระบบพ่ีเลี้ยงภายในองคXกรท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  

  รุ�งรัชดา พิธรรมานุวัตร (2555) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธXระหว�างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการทํางานเป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสุขภาพ
แห�งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาความสัมพันธXระหว�างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการทํางานเป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสุขภาพ
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แห�งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร โดยมีประชากร คือพนักงานภายในสํานักงานประกันสุขภาพ
แห�งชาติเขต 13 จํานวน 102 คน  ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือ ผลการวิจัย
มีดังนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธXกับการทํางานเป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ของพนักงาน
และเจาหนาท่ี  มีความสัมพันธXทางบวกในระดับสูง ดานความกาวหนาในการทํางาน พบว�างานใน
หนาท่ีทําใหเกิดประสบการณXและความชํานาญมากขึ้น และงานในหนาที่ทําใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุ�งหมาย 
   พนิดา หวานเพ็ชร (2555) วิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช
แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษาแผนกบัญชีค�าใชจ�าย” มีวัตถุประสงคXเพ่ือวิเคราะหXกระบวนการทํางาน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและจํากัดขอบกพร�องในการทํางานท่ีอาจเกิดข้ึน ของแผนกบัญชี
ค�าใชจ�าย สํานักงานใหญ� บ.เซ็นทรัล ฟู�ด รีเทล จํากัด โดยมีกลุ�มตัวอย�างเป-นพนักงานท้ังหมดจํานวน 
7 คน ใชวิธีวิจัยแบบปริมาณโดยใชค�าสถิติเชิงพรรณา ผลวิจัยพบว�า หลังท่ีนําแนวคิดไคเซนเขามาใช
แลว ส�งผลใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการทํางาน โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คนสามารถทํางานได
เพ่ิมข้ึนในเดือนธันวาคมถึงรอยละ 139.39  จํานวนขอบกพร�องลดลงเหลือรอยละ 2.05 จากเดิม รอยละ 
7.7 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือพัฒนาการ  
สู�การทํางานท่ีเป-นเลิศ 
   ชยานนทX พูนทอง (2554) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการฝoกอบรมผ�านระบบเครือข�าย
อินเตอรXเน็ต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบระดับการใชภาษาสําหรับพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว�า แนวทางในการฝoกอบรมตาม
องคXประกอบของการฝoกอบรมประกอบไปดวย จุดประสงคXของการฝoกอบรมเป-นตัวพัฒนาใหผูเรียน
เกิดความเชาใจ เรื่องของเนื้อหาในการฝoกอบรมคือใหมีการทบทวนสิ่งท่ีเรียน การจัดประสบการณX
การเรียนรูโดยการใชมัลติมีเดียเขามาช�วยในการผึกอบรม 
   ธนภพ อาสนทอง (2553) วิจัยเรื่อง “การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพในการบริการ กรณีศึกษา: พนักงานใหบริการบนเครื่องบิน” ผลการศึกษาพบว�ากลุ�มตัวอย�าง
ท่ีศึกษามีระดับความรูและความเขาใจต�อการพัฒนางานบริการในดานพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 
และในระดับรองลงมาคือดานของคุณลักษณะ โดยเม่ือพิจารณาในดานทัศนคติก็พบว�ามีทัศนคติใน
เรื่องการพัฒนางานบริการ และดานการใหบริการบนเครื่องบินตามลําดับ และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว�าในเรื่องความรูความเขาใจต�อการพัฒนางานบริการของพนักงานใหบริการบน
เครื่องบินดานคุณลักษณะนั้น มีผลต�อความตองการในการพัฒนาตนเองเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพของการ
บริการอยู�ในระดับมากท่ีสุด ตามดวยดานของพฤติกรรม และ ทัศนคติของพนักงานต�อการพัฒนางาน
บริการของพนักงานใหบริการบนเครื่องบินดานการปฏิบัติงาน ส�งผลต�อความตองการในการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงานบริการในระดับมากที่สุด และตามดวยดานขององคXกร อย�างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ  .05 
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   สุริวิภา ขุนทอง (2554) วิจัยเรื่อง การฝoกอบรมบนเวปดวยการเรียนรูแบบร�วมมือ 
เรื่องการจัดซ้ือสําหรับ พนักงาน บ.เด็มโก จํากัด(มหาชน) ผลการวิจัยพบว�า การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก�อนและหลังการฝoกอบรมมีผลแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ ในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยนํามาศึกษาเก่ียวกับองคXประกอบดานการฝoกอบรม เพื่อศึกษาความแตกต�าง และพัฒนาหา
แนวทางลักษณะการฝoกอบรมท่ีดีท่ีสุด 
   นวษมณ สุวรรณศร (2553) วิจัยเรื่อง “การศึกษาป�ญหาการกําหนดกลยุทธXและกล
ยุทธXการตลาดเพ่ือเสริมความสามารถทางการ แข�งขันในธุรกิจขนส�งสินคาทางอากาศ (Air Cargo)
กรณีศึกษา บริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน) สาขา การท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ” มีวัตถุประสงคXเพ่ือ
กําหนดกลยุทธXธุรกิจและกลยุทธXการตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแข�งขันและพัฒนาระบบ
การขนส�งสินคาทางอากาศของบริษัทการบินไทย (Thai air cargo)  ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพไดออกแบบการวิจัยโดยแบบทุติยภูมิ คือศึกษาขอมูลจาก รายงานประจําป3ของบริษัทการบิน
ไทย ขอมูลพ้ืนฐานสภาพเศรษฐกิจการตลาดดานขนส�งทางอากาศ ศึกษาจากเว็บไซตXต�างๆ หนังสือ
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาพบว�า ในกลยุทธXระดับหนาท่ีในส�วนของ การพัฒนาบุคคลากร
บุคลากรเป-นทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคํายิ่งต�อความสําเร็จในการขับเคลื่อนองคXกร ใหบรรลุเปwาหมาย
การเป-นสายการบินชั้นนําดานการใหบริการ สรางความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกคา 
จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมุ�งเนนเสริมสรางภาวะผูนํา ความเป-น
มืออาชีพและการทํางานเป-นทีม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานอย�างต�อเนื่อง รวมท้ัง
สรางความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจท่ีไดเป-นส�วนหนึ่งในองคXกร ดวยการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร โดยการฝoกอบรมพนักงานอบรมในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญดานการขนส�ง
สินคาเนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการ ใหบริการอยู�สมํ่าเสมอและเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีในการ
บริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหX
เรื่องแรงจูงใจในการทํางาน และการพัฒนารูปแบบการทํางานเพื่อสรางความพึงพอใจแก�ผูมารับ
บริการเพ่ือกาวสู�ความเป-นเลิศดานการบริการ  
   สหกมล ผานามอญ (2552) วิจัยเรื ่อง “การสื ่อสารเพื่อเตรียมการจัดตั้งจุด
ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนตําบลบุฮมและตําบลเขาแกว จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงคXเพ่ือส�งเสริมให
เกิดการสื่อสารแบบมีส�วนร�วมของคนในชุมชน โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณXแบบอิง
โครงสราง และวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยมีแบบสอบถามเป-นเครื่องมือ โดยมีกลุ�มตัวอย�างคือแบ�งตามเขต 
มี อ.บุฮม และ ต.เขาแกว รวมถึงผูตอบแบบสอบถามท่ิอยู�นอกพ้ืนท่ี รวมจํานวน 1667 ชุด แต�ผูวิจัย
ไดกําหนดจํานวนผูตอบแบบสอบถามไวเพียง1080 ชุด ผลการวิจัยพบว�า ช�องทางการสื่อสารท่ีสําคัญ
ภายในชุมชนท่ีสําคัญและมีประสิทธิภาพมีดังนี้ การบอกต�อ/การพูดปากต�อปาก ,การประชุม/การทํา
ประชาคม ,การสื่อสารเสียงตามสาย, การใชวิทยุชุมชน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการ
วิเคราะหXเรื่อง การสื่อสารในการทํางาน รูปแบบการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาองคXประกอบดานการสื่อสาร
ในการทํางาน 
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   อัคครัตนX พูลกระจ�าง และ ทรงธรรม ดีวานิชสกุล (2552) ไดทําวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบฝoกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ สายการผลิตในสถานประกอบการ 
ผลการวิจัย พบว�า ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองขององคXประกอบของ รูปแบบ
ฝoกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการสายการผลิตในสถานประกอบการโดยรูปแบบฝoกอบรม
มีความสอดคลองกันทุกรายการโดยมีดัชนีความสอดคลองในภาพรวมเท�ากับ 0.98 
   วรลักษณX พลสยม และ ปุณญนัศ ยศกันโท (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการสายการบินนกแอรX โดยศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการของสายการบินนก
แอรX เพ่ือใหทราบถึงป�จจัยส�วนบุคคลในดานต�างๆ อันไดแก� เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 
และจํานวนครั้งในการใชบริการ ท่ีมีต�อความพึงพอใจในการใชบริการสายการบินนกแอรX โดยไดผล
จากการวิเคราะหXความพึงพอใจเป-น 4 ดาน ไดแก� การใหบริการดานผลิตภัณฑX (Product) การ
ใหบริการดานราคา (Price) ช�องทางในการจัดจําหน�าย (Place) และการส�งเสริมการขาย 
(Promotion) จากผลพบว�า โดยภาพรวมผูใชบริการมีความพึงพอใจในทุกดานอยู�ในระดับมาก โดย
ดานการส�งเสริมการขาย มีค�าระดับความพึงพอใจสูงสุด จากการพิจารณาความพึงพอใจเป-นราย
ประเด็น ผลพบว�า ผูใชบริการมีความพึงพอใจในมากในทุกประเด็น ไดแก� ดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการบิน ดานประชาสัมพันธXผ�านสื่อต�าง ๆ ดานความสะอาดของหองผูโดยสารและหองน้ํา 
ดานการส�งเสริมการขายตามเทศกาลต�าง ๆ และดานสถานที่โดยสนามบินท่ีใหบริการมีความ
เหมาะสมกับการเดินทาง 
   บุญลดา คุณเวชกิจ (2550) ไดวิจัยรื่อง ป�จจัยส�วนบุคคลท่ีมีผลต�อการพัฒนาทีมงาน
องคXกรแห�งการเรียนรูกรณีศึกษา : บริษัทผลิตแอนิเมชั่นแห�งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการวิจัย พบว�าพนักงานภายในบริษัทแมนมีรายละเอียดในดาน อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การทํางาน ฝ�ายงานท่ีปฏิบัติ จํานวนสมาชิกภายในทีม ต�างมีผลต�อการพัฒนาทีมงานองคXกรแห�งการ
เรียนรู กรณีศึกษา: บริษัทผลิตแอนิเมชั่นแห�งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
   สุจิตรา เข่ือนขันธX (2549) ไดวิจัยเก่ียวกับเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
ใหบริการโครงการจัดหน�วยบริการอําเภอเคลื่อนท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยผลการศึกษา
พบว�า ในภาพรวมนั้นประชาชนที่อาศัยในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจต�อการ
ใหบริการโครงการจัดหน�วยบริการอําเภอเคลื่อนท่ีอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบว�าดานท่ีมีผลต�อโดยตรงต�อความพึงพอใจของประชาชนมากท่ีสุด คือ ดานความรวดเร็วของการ
ใหบริการ และในลําดับรองลงมาคือ ดานความเสมอภาคของการใหบริการ ดานความสะดวกของการ
ใหบริการและดานความเป-นกันเองของการใหบริการ ตามลําดับโดยเม่ือพิจารณาตามป�จจัยส�วนบุคคล
ในเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา รายได และภูมิลําเนาท่ีต�างกัน ผลท่ีออกมาส�งผลว�าความพึงพอใจยังคง
ไม�แตกต�างกัน ส�วนในป�จจัยดานอายุและดานอาชีพท่ีต�างกัน ส�งผลใหมีความพึงพอใจแตกต�างกัน ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการ เพ่ือพัฒนาสู�การ
ใหบริการท่ีเป-นเลิศ 
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   จิตลดา เทวีทิวารักษX (2549) ไดวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการของสายการบิน
เอเชียน�า มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการของสายการบินเอเชียน�าและ
เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของสายการบินเอเชียน�า ซ่ึงผลการวิจัยพบว�า ระดับ
คุณภาพการใหบริการของสายการบินเอเชียน�า ในดานต�างๆ ไดแก� ดานการเขาถึงลูกคา การ
ติดต�อสื่อสาร ความสามารถ ความมีน้ําใจ ความน�าเชื่อถือ ความไววางใจ การตอบสนองลูกคา ความ
ปลอดภัยและการสรางบริการใหเป-นท่ีรูจักมีผลอยู�ในระดับสูง ส�วนในดานการเขาใจและรูจักลูกคามี
ผลอยู�ในระดับปานกลาง 
   รัชนีพร นาพุทธา (2549) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต�อการฝoกอบรมและประสิทธิภาพ
ของการฝoกอบรม บริษัท ปูนซิเมตนXไทยอุตสาหกรรม จํากัด : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนตXไทย 
(ท�าหลวง) จํากัด โดยผลการศึกษาพบว�า ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานดานการฝoกอบรมอยู�ใน
ระดับมาก แต�เม่ือแยกตามเพศพบว�าความพึงพอใจต�อการฝoกอบรมมีต�างกัน เม่ือแนกตามสถานภาพ
พบว�าความพึงพอใจต�อการฝoกอบรมมีต�างกัน เมื่อแยกตามอายุงานพบว�าความพึงพอใจต�อการ
ฝoกอบรมมีต�างกัน 
   วิมลรัตนX อ�องล�อง (2547) ไดทําการศึกษาในเรื ่อง ความสัมพันธXระหว�างการ
พัฒนาการเป-นองคXกรแห�งการเรียนรูโดยมีกลุ�มเปwาหมายคือกลุ�มการพยาบาล การปฏิบัติบทบาทดาน
การบริหารงานของหัวหนาหอผูป�วยกับประสิทธิผลของหอผูป�วยตามการรับรูของการพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยผลการวิจับพบว�า การพัฒนาการเป-นองคXกรแห�ง
การเรียนรูของกลุ�มการพยาบาลนั้น มีความสัมพันธXในทางบวกโดยมีผลอยู�ในระดับปานกลาง และการ
ปฏิบัติบทบาทหนาท่ีในดานการบริหารงานของหัวหนาส�วนงานหอผูป�วยมีความสัมพันธXทางบวกใน
ระดับสูง ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องแนวทางการพัฒนาความรูของ
บุคลากรในองคXกรเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาประสิทธิภาพขององคXกร 
   ทิวา ประสุวรรณ (2547) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ี
มีต�อการใหบริการของกลุ�มพนักงานส�วนตําบลศึกษา โดยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะส�วนท่ีทําการ
องคXการบริหารส�วนตําบลบานแลง โดยส�วนใหญ�กลุ�มประชากรเป-นเพศชายท่ีมีอายุตํ่า 40 ป3 
การศึกษาอยู�ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเป-นเกษตรกรรม และมีรายไดไม�เกิน 5,000 บาทต�อเดือน 
และส�วนใหญ�จะเป-นสมาชิกของกลุ�มผูสูงอายุ ผลการวิจัยพยว�าประชาชนส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อ
บริการท่ีไดรับจากองคXการบริหารส�วนตําบลบานแลง ความพึงพอใจในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มี
คามพึงพอใจอยู�ในระดับมาก ความพึงพอใจในดานระบบการใหบริการอยู�ในระดับปานกลางและมี
ความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอยู�ในระดับมาก ในงานวิจัยนี้ผู วิจัยนําไป
ประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องความพึงพอใจในการบริการ เพ่ือใชเป-นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการสู�ความเป-นเลิศ 
   อัญญา ปลดเปลื้อง (2546) วิจัยเรื ่อง “ประสบการณXการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ ในศูนยXสุขภาพชุมชน” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาประสบการณXการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยใชวิธีวิจัยแบบปรากฏการณXวิทยาตามปรัชญาการศึกษาแบบ Hemeneutic Phenomenology 
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โดยมีกลุ�มตัวอย�างเป-นพยาบาลวิชาชีพท่ีประจําในศูนยXสุขภาพชุมชนอย�างนอย  6 เดือน จํานวน 15 
คน  ผลการวิจัยพบว�าประสบการณXการทํางานของพยาบาลวิชาชีพมีดังนี้ 1.การเปลี่ยนบทบาท พบว�า
พยาบาลยังไม�มีความชัดเจนในบทบาทใหม�ท่ีไดรับ ทําใหเกิดการสับสนในบทบาท 2.การสนับสนุนการ 
ทํางาน พบว�าการรับรูของพนักงานต�อการสนับสนุนการทํางานในศูนยX พบว�ามีป�ญหาและอุปสรรค ซ่ึง
ส�งผลต�อความพึงพอใจในการทํางาน 3.การปรับตัว พบว�ามีการยอมรับในการทํางานในศูนยXซ่ึงเป-นท่ี
ทํางานใหม� สิ่งแวดลอมใหม� กับบุคคลท่ีมีความแตกต�างทางวัฒนธรรม  4.การพัฒนาตนเอง พบว�า
เม่ือพยาบาลไดทํางานมาจนเกิดการปรับตัวและคุนเคยกับการทํางานนั้นแลว จนทราบถึงป�ญหาของ
ตนเองในการปฏิบัติงาน จะเกิดการพัฒนาตนเองจากการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ตลอดจนการพูดคุย
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณXในการทํางาน 5.ความพึงพอใจในงาน  พบว�าพยาบาลเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานเมื่อไดรักษาผูป�วยดวยตนเอง ซึ่งเป-นความภาคภูมิใจและรูสึกมีคุณค�าในตัวเอง ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องประสบการณXทํางาน ว�ามีผลต�อประสิทธิภาพ
การในการทํางานของพนักงานอย�างไร ทั้งนี่เพื่อเป-นแนวทางในการพัฒนาองคXประกอบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการทํางาน  
   อนันตX แสงสีวัฒนกุล (2545) วิจัยเรื่อง “การสื่อสารในการอบรมเพ่ือเผยแพร�เกษตร
ทฤษฎีใหม�ในรัชการท่ี 9 ณ ศูนยXกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อ.บานบึง จ.ราชบุรี” มีวัตถุประสงคXเพ่ือ
ศึกษาการสื่อสารในการอบรมเพื่อเผยแพร�เกษตรทฤษฎีใหม� ดําเนินวิธีวิจัยโดยใชการเก็บขอมูล
แบบสหวิทยาการ (Multiple Methodology)  โดยอาศัยการสังเกตุการณXแบบมีส�วนร�วม (Paticipant 
Observation) การสัมภาษณXแบบเชิงเจาะลึก ( In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม
ปลายเปFด ( Open-ended Questionair) กับวิทยาผูใหการอบรมจํานวน 4 คน เกษตรกรแบ�งเป-น 2 กลุ�ม 
กลุ�มท่ี 1 จํานวน 106 คน กลุ�ท่ี 2 จํานวน 20 คน ละเจาหนาท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรจํานวน 9 คน  
ผลการวิจัยพบว�า วิธีการสื่อสารท่ีใชในการอบรมมีท้ังลักษณะท่ีใชการบรรยายโดยวิทยากร (Lecture) 
เป-นส�วนใหญ� โดยเกษตรกรสามารถที่จะถามวิทยากรหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับ(Feed Back) ได
ตลอดเวลาในระหว�างการฝoกอบรมในประเด็นที่เกษตรกรสงสัย การสื่อสารจึงมีลักษณะสองทาง 
(Two way Communication) วิทยากรใชการสื่อสารทั้งเชิงวัจนะ (Verbal Communication)  
และ เชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) ในการอบรม ในการอบรมภาคปฏิบัติ วิทยากรใช
การสาธิต (Demonstration) ไดแก� การทําปุ�ยอินทรียXชีวภาพ การปลูกหญาแฝกโดยใหเกษตรกร       
ลงมือดวยตัวเอง (On The job Training) ในส�วนของกิจกรรมกลุ�มใชการอภิปรายกลุ�ม  (Group 
Disscusion) และการระดมสมอง (Brainstroming) 
 12.2 งานวิจัยตNางประเทศ 
   บริตันและแอนเดอรXสัน (Briton and Anderson 2009)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
โคชแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือนของครูก�อนประจําการ: การทดสอบแนวคิด โดยมีวัตถุประสงคXเพ่ือทดสอบ
ผลของการโคชแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน โดยมีกลุ�มตัวอย�างเป-นนักศึกษาประสบการณXวิชชีพครู จํานวน  
4 คน ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการโคชแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน โดยวิธีการจับคู�สังเกตุการจัดการ
เรียนรูซ่ึงกันและกัน จดบันทึกขอมูล รวมถึงการประชุมหารือ โดยผลการวิจัยพบว�า การโคชแบบ
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เพ่ือนช�วยเพ่ือนส�งเสริมใหนักศึกษาฝoกประสบการณXวิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องระบบท่ีเลี้ยง และการสอนงาน 
และ การโคช เพ่ือใชเป-นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
   มาเซล และคณะ (Marcel et al., 2006) ศึกษาเรื่องคุณภาพใจการใหบริการ 
คุณภาพการใหบริการจะกลายเป-นเรื่องท่ีสําคัญสําหรับธุรกิจการใหบริการรถดัตชX เพ่ือวัดคุณภาพการ
ใหบริการท่ีถูกส�งมอบโดยใชเครื่องมือท่ีถูกพัฒนารวมถึงแบบสอบถามดานการบริการ SERVQUAL ท่ี
พัฒนาโดยเบรรี่ พาราสุรามัน และ เซท�าม โดยไดอธิบายถึงการสรางและการทดสอบเครื่องมือนี้  โดย
ผลจากการวิจัยคือเครื่องมือท่ีไดใชไดไดอย�างง�ายดายสําหรับธุรกิจการใหบริการรถดัตชX อย�างไรก็ตาม
ในทางตรงกันขามกับหลักบริการหามิติ SERVQUAL ลูกคาในบริษัทรถดัตชXเลือกเพียงสามมิติท่ีจะ
ตัดสินคุณภาพการส�งมอบบริการท่ีดีคือ ความกรุณาของลูกคา ความเมตตา และความเชื่อ ซ่ึงเพียง
ความเมตตาของลูกคามีส�วนโดยตรงกับคุณภาพการใหบริการท่ีวัดคุณภาพ 
   คาโตและอากาโฮริ (Kato and Akahori, 2004) ไดทําการศึกษาการติดต�อสื่อสาร 
ผ�านระหว�างกัน โดยการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสX (E-mail) กับการติดต�อสื่อสารแบบเผชิญหนา 
(Face-to-face Communication) ในประเทศญี่ปุ�น โดยการศึกษาการรับรูของแต�ละบุคคลและ
ภาวะทางอารมณXท่ีมีต�อการสื่อสารแต�ละประเภท โดยใชเครื่องมือของการติดต�อสื่อสารแบบธรรมดา
ท่ัวไปคือเครื่องคอมพิวเตอรXเปรียบเทียบกับการรับรูในจดหมายอิเล็กทรอนิคสX พบว�าการรับรูมีผล
โดยตรงต�อการความจํา ความรูสึกนึกคิด รวมถึงการเรียนรูทางอารมณXมีผลต�อการติดต�อสื่อสารและ
ยังบ�งบอกถึงระดับการนําเสนอว�ามีมากนอยพียงใด ซ่ึงขอดีของการติดต�อสื่อสารผ�านทางคอมพิวเตอรX
คือเกิดความรูสึกสะดวกสบาย และเกิดความมั่นใจในการโตตอบของผูรับ แต�มีขอเสียคือแฝงดวย
ความรุนแรงแบบไม�ยั้งคิด มากกวาการติดต�อสื่อสารแบบเผชิญหนา 
   โฮลิส และคณะ(Hollis et al., 2003) ไดทําการศึกษาคุณภาพและความสําเร็จของ
การบริการในอุตสาหกรรมการบริการขอมูลข�าวสาร วัตถุมีวัตถุประสงคXเพ่ือการทดสอบรูปแบบของ
ความสําเร็จของหองสมุดท่ีแสดงใหเห็นว�าคุณภาพการใหบริการขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอ่ืน ๆ ซ่ึง
หากมีผลกระทบต�อคุณภาพการใหบริการท่ีประสบความสําเร็จแลวมันควรจะเป-นไปไดท่ีจะ
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการใหกับตัวแปรอ่ืน ๆ กลุ�มตัวอย�างคัดเลือกจากผูใชบริการจํานวน 385 
คนผ�านการตอบแบบสํารวจทางไปรษณียX ผลการวิจัยพบว�าคุณภาพการใหบริการเป-นป�จจัยสําคัญใน
ความสําเร็จ ผลการวิจัยท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาเครื่องมือใหม�ท่ีจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการวัด
คุณภาพการใหบริการขอมูลและการประสบความสําเร็จในการใหบริการขอมูลเช�นเดียวกับการพัฒนา
รูปแบบใหม�ท่ีดีกว�าท่ีแสดงความสัมพันธXระหว�างคุณภาพการใหบริการขอมูลและการประสบ
ความสําเร็จในการใหบริการขอมูล ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องประสิทธิภาพ
ของการใหบริการ ท้ังนี้เพ่ือใชเป-นแนวทางในการพัฒนาองคXประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน 
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   เคอทิส (Curtis J. Bonk, 2002) แนวโนมในการศึกษาหาความรูแบบใหม� จะตอง
อาศัยการสื่อสารและการสนทนาระหว�างกันเป-นหลัก ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการ
วิเคราะหXเรื่อง การสื่อสาร และรูปแบบของการสื่อสารในการทํางาน ตลอดจนการใหความรูจาก
องคXกรและรูปแบบการแสวงหาความรูของบุคลากรภายในองคXกร  
   โรลเดอรX โรลเซิฟ (Rowder W Rolzert, 2001) ไดทําการวิจัย เรื่องการเป-นองคXกร
แห�งการเรียนรูและยุทธศาสตรXการเปลี่ยนแปลง โดยจากการศึกษาพบว�า ในป�จจุบันการจัดองคกXาร
ต�างๆ จะค�อยๆไปสู�วัฎจักรของการเปลี่ยนแปลงทางการกระทํา การเผชิญอุปสรรคต�างๆ และการต�อสู
กับอุปสรรคต�างๆ ประการแรกการเผชิญกับผูบริหารระดับสูงในเรื่องของการวางแผนและการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ประการท่ีสองความตองใจท่ีจะทํางาน ประการท่ีสามการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ประการท่ีสี่การเป-นองคกXรแห�งการเรียนรูซ่ึงรูปแบบท่ีสําคัญคือการท่ี
บุคลากรทุกคนสามารถท่ีจะแยกแยะและการเผชิญหนากับป�ญหาต�างๆ ได ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไป
ประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องการบริหารองคXความรูท่ีมีอยู�ภายในองคXกร ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองคXกรใหเกิดข้ึนได 
   รอบบ้ินสX (Robbins, 2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีม พบว�าโดยให
ความสําคัญไปท่ีจําขนาดของทีมทํางาน โดยเห็นว�าโดยทั่วไปไม�ควรเกินมีขนาดเกิด 10-12 คน 
เนื่องจากถามีจํานวนคนมากกว�านี้จะทําใหเกิดความยุ�งยากในการทํางานร�วมกัน และอาจส�งผลถึง
ประสิทธิภาพในการทํางานดวย 
   มอยลาเนน (Moilanen, 2001) ไดทําการวิจัยเรื่องเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย
องคXการแห�งการเรียนรู (Diagnostic tools for learning organization) โดยมีวัตถุประสงคXในการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับวิเคราะหXองคกXารแห�งการเรียนรูและตรวจสอบความเชื่อม่ันความและ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยมีกรอบแนวคิดของ Mike Pedler, Tom Boydell และ John 
Burgoyne, Peter M. Senge รวมถึง Chris Agyris & Donald A. Schon เป-นแนวทาง  ซ่ึงจากการ
วิจัยพบว�า การตรวจวิเคราะหXองคXการแห�งการเรียนรู สามารถวัดความเป-นองคกXารแห�งการเรียนรูได 
โดยเครื่องมือท่ีใชในการวัดนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และมีค�าความเชื่อมม่ันมีค�าระหวา�ง 0.5141 
และ 0.8617 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องการบริหารองคXความรูท่ีมีอยู�
ภายในองคXกร ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองคXกรใหเกิดข้ึนได 
   เอลลิงเจอรXม หยาง และเอลลิงเจอรX (Ellinneger, yang and Ellinger, 2000) ทํา
การวิจัยเรื่องผลกระทบของมิติความเป-นองคกXารแห�งการเรียนรูท่ีส�งผลต�อผลงานขององคXการโดย
ศึกษาเก่ียวกับมิติของการเป-นองคกXารแห�งการเรียนรูตามแนวทางของ Watkins และ Marsick 
จํานวน 7 มิติ คือ 1) การสรางใหเกิดโอกาสทางการเรียนรูไดอย�างต�อเนื่อง 2) การสนับสนุนการ
คนควาและแลกเปลี่ยนสนทนา 3) การส�งเสริมความร�วมมือและการเรียนรูเป-นทีม 4) การจัดระบบ
เพ่ือสรางการเรียนรูร�วมกัน 5) การเสริมอํานาจบุคลากรเพื่อสรางวิสัยทัศนXร�วม 6) การเชื่อมโยง
องคXการกับสิ่งแวดลอม และ 7) การใชแบบผูนําและการสนับสนุนการเรียนรูระดับบุคคล ทีมงานและ
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ระดับองคXการ โดยใชตัวแปรตามดานผลงานของ ไดแก� ดานความรู ทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากร และ
ใชเครื่องมือวิจัยผ�านแบบวัด Dimensions of the Learning Organization Questionnaire 
(DLDQ) ของ Watkins และ Marsick สถิติท่ีใช คือการวิเคราะหXสหสัมพันธXคาโนนิคอล ซ่ึงผลการวิจัย
พบว�า ตัวแปรดานองคกXารแห�งการเรียนรูและตัวแปรดานผลงา มีความสัมพันธXกันในทางบวกทุกตัวแปร 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องการบริหารองคXความรูท่ีมีอยู�ภายในองคXกร ซ่ึง
ส�งผลต�อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองคXกรใหเกิดข้ึนได 
   ออลเดนโด วี กีลโก และคณะ (Orlando V. Griego, 2000) ไดศึกษาตัวทํานาย
ความเป-นองคกXรแห�งการเรียนรูจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตXามที่หวัง โดยการศึกษาครั้งมี
กลุ�มเปwาหมายเป-นผูท่ีประกอบอาชีพ 48 คน จากจํานวน 150 คน ในบริษัทท่ีไดรับการประกันว�า 
บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยXในจํานวน 27 คน ใชแบบสอบถาม 50 แบบสอบถาม และไดรับ
การตอบกลับคืนมาจํานวน 48 ชุด คิดเป-นรอยละ 95 ซ่ึงผลการวิจัยพบว�า ตัวท่ีทํานายความองคXกร
แห�งการเรียนรูมี 2 คู�จาก 5 ตัว 34 แปร ท่ีมีความสัมพันธXกัน คือการใหรางวัลและการจดจําไดพบว�า
มีความสัมพันธXท่ีระดับนัยสําคัญ 0.003 เท�าๆกัน การฝoกฝนและการใหการศึกษาจะอยู�ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.045 ส�วนตัวแปรอ่ืนๆ ก็จะมีผลต�อสิ่งแวดลอมการทํางานใหเกิดเป-นองคXแห�งการเรียนรู 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องการบริหารองคXความรูท่ีมีอยู�ภายในองคXกร ซ่ึง
ส�งผลต�อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองคXกรใหเกิดข้ึนได 
   แครนทX (Crant, 2000)  ไดศึกษาถึงความหลากหลายของพฤติกรรมแบบความคิด
กาวหนาโดยศึกษากับผูปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ระบุไดว�า พฤติกรรมแบบความคิดกาวหนาเป-น
พฤติกรรมท่ีสามารถใชในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหแก�ผูปฏิบัติงานได  โดยสามารถ
จําแนกองคXประกอบของผูท่ีมีพฤติกรรมแบบความคิดกาวหนาได 4 องคXประกอบ  คือ บุคลิกภาพใน
แบบเชิงรุก ความริเริ่มส�วนบุคคล ขอบเขตของการรับรูความสามารถของตนเอง และเรื่องเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบ 
   ฮออลX (Hall,1999) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่องการใชเวลาในการวางแผนร�วมกัน
เป-นทีมในโรงเรียนดีลาแวรX โดยวิธีการจัดทีมงานครูท่ีมีระเบียบวินัยต�างกัน ใหมาศึกษางานกับกลุ�ม
นักเรียนกลุ�มเดียวกัน โดยอยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน และใชตารางเวลาเดียวกัน โดยผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้คือ โรงเรียนตองมีการประชุมหารือและการวางแผนอย�างต�อเนื่องในเรื่องการกําหนดมาตรฐาน
ของโรงเรียน ในการเสนอเรื่องใหม�ๆครูใหญ�ตองมีการนําเสอนแบบมืออาชีพโดยผ�านการทํางานใน
รูปแบบทีม รวมถึงการประชุครูดวยเช�นกันตองกระทําผ�านกิจกรรมการมีส�วนร�วมแบบทีม 
   ลิตเต้ิลวูด (Littlewood, 1981) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ดานทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร โดยเนนในกิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสาร คือ เริ่มจากกิจกรรมก�อน
การสื่อสาร (Pre-Communicative)ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมการฝoกโครงสรางทางไวยากรณX
(Structural Activities)โดยผูเรียนจะไดรับการฝoกฝนใหเกิดความรูความชํานาญในทักษะนั้น ๆ โดย
ผูสอนจะใชหลักภาษาและทักษะท่ีจําเป-นในการใชและในการพูดเพ่ือการสื่อสารและกิจกรรมก่ึงการ
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สื่อสาร (Quasi Communicative Activities) ผูสอนใชกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดสื่อสาร โดยใช
โครงสรางภาษาตามที่ไดเรียนมา โดยเนนวัตถุประสงคXเพื่อสื่อความหมายโดยใชโครงสรางทาง
ไวยากรณX ผูสอนอาจใชวิธีใหผูเรียนลองฝoกการออกเสียงตาม ลองฝoกพูดบทสนทนาในสถานการณXต�างๆ 
หลังจากนั้นใหผูเรียนไดลองฝoกพูดโดยใชกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร(Communicative Activities) ท้ังนี้
เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการฝoกกิจกรรมต�างๆ เพ่ือสื่อความหมายไดอย�างมีประสิทธิภาพ 
   ไซเบิรทXและคณะ (Seibert, Crant, and Kraimer, 1999) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธXระหว�างบุคลิกภาพการเป-นผูมีความคิดแบบกาวหนา (Proactive Personality) กับ
ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานจากกลุ�มอาชีพและหน�วยงานท่ีต�าง ๆ กัน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ไดมี
การกําหนดตัวชี้วัดดานความสําเร็จในอาชีพไว 2 ดาน คือ ตัวชี้วัดเชิงภวนิสัย ไดแก�เงินเดือน และการ
เลื่อนตําแหน�ง และตัวชี้วัดอัตวิสัย ไดแก�ความพึงพอใจในอาชีพ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว�า ผูท่ีมี
บุคลิกภาพแบบเป-นผูมีความคิดกาวหนาจะไดรับเงินเดือนสูง ไดรับการเลื่อนตําแหน�ง และมีความพึง
พอใจในอาชีพตนเอง 
   ฮารXวี่ลี และ ไนทX (Harvey Lee and Knight, 1996) ไดศึกษาคุณภาพของบริการ
โดยศึกษาเครื่องมือดานบริการ SERVQUAL ของพาราซูรามาน เพ่ือใชเป-นเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
ในการบริการ 3 ดาน คือ ความสนใจส�วนบุคคล  ความน�าเชื่อถือได การบริการท่ีเป-นรูปธรรม พบว�า
ความสนใจส�วนบุคคลและการบริการท่ีเป-นรูปธรรมเป-นป�จจัยสําคัญท่ีถูกนํามาประเมินคุณภาพ
โดยรวม 
   เคฟเวนนี่ (Keaveney, 1995) ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาท่ีเกิดการเปลี่ยน
ใจไปใชสถานบริการอื่น จากกลุ�มตัวอย�าง 500 คน พบว�าสาเหตุหลักเกิดจากการท่ีคุณภาพการ
ใหบริการท่ีไดรับไม�ตรงกับความคาดหวัง และการเกิดประสบการณXไม�ดีเกี่ยวกับบริการที่ไดรับ ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องความพึงพอใจในการรับบริการ โดยใชพัฒนา
องคXประกอบดานการพัฒนาบุคลากรใหสามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีมารับบริการได 
   เกราสXเซอรX (Glauser, 1984) จากการศึกษาวิจัยพบว�าการเปFดโอกาสในการ
ติดต�อสื่อสารระหว�างผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ส�งผลต�อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
ผู ใตบังคับบัญชา ซ่ึงหากบรรยากาศท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับความพึงพอใจมาก พวกเขาจะปฏิบัติงาน
ไดอย�างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเม่ือช�องทางในการสื่อสารจากล�างข้ึนบนเป-นระบบเปFด ทําไดโดยอิสระ
ดวยแลวจะทําใหผู ใตบังคับบัญชาเกิดคามรูสึกเต็มใจท่ีจะรายงานข�าวสารโดยตรงสู�ผูบังคับบัญชาดวย 
   ออสติน และ แบลดXวิน(Austin and Baldwin,1991) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมความร�วมมือกันของอาจารยXภายในวิทยาลัย เนื่องจากพบว�าการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการเพ่ิมข้ึนของความรูทํา ใหอาจารยXตองเกิดการร�วมมือกันทํางาน โดยเฉพาะดานการ
สอนและการวิจัยซ่ึงการร�วมมือกันทํางาน จะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น จะข้ึนอยู�กับป�จจัยดาน
สภาพแวดลอมของสถาบัน จํานวนปริมาณงานท่ีทํา และข้ึนอยู�กับป�จจัยอ่ืนๆอีกหลายประการ ไดแก� 
การท่ีมีการสื่อสารท่ีดี สามารถติดต�อสื่อสารในการทํางานไดอย�างมีประสิทธภาพ และสามารถแกไข
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ความขัดแยงระหว�างกัน ยอมรับรูถึงความแตกต�างกันในบทบาท และสามารถบริหารความแตกต�างให
เกิดประโยชนXในการอยู�ร�วมกันได 
   โกลดXฮารXเบอรX (Goldhaber,1993) ไดทําวิจัยเก่ียวกับเรื่องความตองการดานการ
ติดต�อสื่อสารของบุคลากรในหน�วยงาน 16 แห�ง โดยผลการวิจับพบว�า บุคลากรส�วนใหญ�ตองการ
ติดต�อสื่อสารกับผูบริหารโดยตรงเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตองการปรึกษาหารือหรือแสดงความ
คิดเห็นท่ีเป-นประโยชนXในดานการดําเนินงานขององคXการ ซ่ึงแสดงใหเห็นว�าบุคลากรขององคXการตอง
การท่ีจะติดต�อสื่อสารในรูปแบบจากล�างข้ึนบน ไปยังผูบังคับบัญชาแต�ในขณะเดียวกันนั้นผูบังคับบัญชา
ไม�เปFดโอกาสใหบุคลากรไดติดต�อสื่อสารขึ้นไปตามรูปแบบที่ตองการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคXการจึงอาจจะส�งผลกระทบถึงความสําเร็จท่ีต้ังไวตามเปwาหมายขององคXการได 
   สก อต (Scott, 1981) ไดสรุปไวว�าการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร และ
กิจกรรมเพ่ือฝoกการพูดการสื่อสารนั้น จะบรรลุวัตถุประสงคXท่ีวางไวไดนั้น ตัวผูเรียนจะตองสามารถใช
ภาษาตามหลักภาษาและโครงสรางไวยากรณXไดอย�างถูกตอง จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นบรรลุเปwาหมาย
ตรงตามวัตถุประสงคX ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่องการบริหารองคXความรูท่ี
มีอยู�ภายในองคXกร ซึ่งส�งผลต�อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองคXกรให
เกิดข้ึนได 
   เบลบิน (Belbin,1981) ไดทําการวิจัยถึงเรื่องการทํางานเป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพว�า
จะตองประกอบไปดวยองคXประกอบดังนี้ 1) เกิดการประสานงานของทีมงานท่ีดี 2) มีวัตถุประสงคX
ของทีมงานท่ีชัดเจนเพ่ือไปในทิศทางเดียวกัน 3) สมาชิกในทีมมีทักษะในการทํางานท่ีดี 4) ทรัพยากร
ท่ีอํานวยเพ่ือการทํางานเป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 5) มีการคิดคนวิธีการใหม�เพื่อใชในการทํางาน 
6) มีคุณภาพของงานท่ีมีประสิทธภาพ ตรงตามความตองการของกลุ�มลูกคา 
   ปาลXมกรีนและเรยXเบิรXน (Palmgreen and Rayburn, 1979) ไดทําวิจัยเรื่องการใช
สื่อเพ่ือประโยชนXและความพึงพอใจในการเปFดรับสื่อโทรทัศนX โดยศึกษาความคาดหวังและความพึง
พอใจในการรับชมรายการโทรทัศนXดานการศึกษาในรัฐเคนตักก้ีของสหรัฐฯ ใชวิธีการเก็บขอมูลผ�าน
การสัมภาษณXทางโทรศัพทX โดยมีกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 526 คน มีจุดประสงคXเพ่ือวัดค�าความคาดหวัง
ของกลุ�มตัวอย�างจากการชมรายการโทรทัศนX ว�ารายการโทรทัศนXจะใหการผ�อนคลายความเครียด 
การเรียนรูสิ่งต�างๆ การใชประโยชนXในการสื่อสัมพันธX การช�วยใหลืมป�ญหาต�างๆและเพ่ือความบันเทิง 
พบว�า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูชมมีความแตกต�างกันในระดับสูง โดยมีความสัมพันธXใน
เชิงลบ คือ ความคาดหวังอยู�ในระดับสูง-ความพึงพอใจอยู�ในระดับตํ่า หรือ ความคาดหวังอยู�ในระดับ
ตํ่า-ความพึงพอใจอยู�ในระดับสูง 
   เชอรรี่ (Cherry, 1978) ไดทําวิจัยเรื่องการติดต�อสื่อสารของมนุษยX โดยพบว�า การ
สื่อสารของมนุษยXจะเกิดผลไดตองมีการกระทําท่ีเรียกว�า การแบ�งป�นข�าวสาร ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
เขาใจร�วมกัน โดยจะนําไปสู�การตัดสินใจและการทํากิจกรรมท่ีสอดคลองซ่ึงกันและกัน ในงานวิจัยนี้
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ผูวิจัยนําไปประยุกตXใชในการวิเคราะหXเรื่ององคXประกอบดานการสื่อสารภายในองคXกร ท้ังนี้เพ่ือเป-น
เครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการสู�ความเป-นเลิศ 
   เดวิส (Davis, 1974) จากการศึกษาวิจัยพบว�าความพึงพอใจต�อการสื่อสารเป-น
ความพึงพอใจในข�าวสารต�างๆ ท่ีไดรับ เพราะข�าวสารต�างๆ ท่ีไดรับนั้นผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใช
ประโยชนXเพื่อการตัดสินใจและวางแผนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดี ซึ่งจะช�วยให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และพยายามหาทางปรับปรุงการทํางานใหเป-นไปอย�าง
ราบรื่นปราศจากอุปสรรค ดังนั้นความพึงพอใจในการติดต�อสื่อสารจึงถือเป-นปรากฎการณXของความ
พึงพอใจในการทํางานดวย  
   เลวิท (Leavitt, 1964) ไดวิจัยเก่ียวกับโครงข�ายการติดต�อสื่อสารในองคXการและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของโครงข�ายท่ีมีต�อความถูกตองของการติดต�อสื่อสาร ผลการปฏิบัติงานและการ
ตอบสนองดานความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ�ม การวิจัยดังกล�าวนี้มีความสําคัญ เพราะว�าผูบริหาร มี
อิทธิพลต�อแนวทางในการพัฒนาช�องทางของการติดต�อสื่อสารท่ีใชภายในหน�วยงานของตน โดยโครง
สรางของอํานาจหนาท่ีท่ีเป-นทางการท่ีผู บริหารกําหนดใหมาจะช�วยเป-นตัวกําหนดว�าใครจะตอง
เก่ียวของกับใครดังนั้นผูบริหารสามารถออกแบบหน�วยงานของตนในแนวทางท่ีจะทําใหการติดต�อสื่อสาร
เป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
   จากการทบทวนวรรณรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสังเคราะหXการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ โดย
สรุปความเชื่อมโยงความสัมพันธXของตัวแปรการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน
ใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยพบว�ามีองคXประกอบท่ีเก่ียวของดังนี้ ดานการฝoกอบรม ดานการ
ใหบริการในสายการบิน ดานระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX ดานการทํางานเป-นทีม ดาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดานการสื่อสาร ดานการพัฒนาตนเอง ดานบุคลิกภาพ ดานวันธรรม
องคXการ จึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความสัมพันธXของตัวแปรการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการ            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

ผูแต�ง/ป3 

กา
รฝ

oกอ
บร

ม 

กา
รใ

หบ
รกิ

าร
ใน

สา
ยก

าร
บิน

 

ระ
บบ

พี่เ
ลี้ย

งใน
ระ

บบ
สา

ยก
าร

บิน
พา

ณิช
ยX 

กา
รท

ําง
าน

เป
-นท

ีม 

ปร
ะสิ

ทธ
ภิา

พใ
นก

าร
ทํา

งา
น 

กา
รสื่

อส
าร

 

กา
รพั

ฒน
าต

นเ
อง

 

บุค
ลิก

ภา
พ 

นวษมณ สุวรรณศร (2553)  X  X X    
นิชพงศX ศรีมกุฎพันธุX (2556)    X X    
พระอภินันทX อภินนฺโท (เศรษฐกิจ) 
(2556) 

       X 

สุริวิภา ขุนทอง (2554) X    X    
อนันตX แสงสีวัฒนกุล (2545) X   X  X   
ธนภพ อาสนทอง (2554)  X   X  X  
สหกมล ผานามอญ (2552)     X X   
พีระยุทธ คุมศักด์ิ (2555)  X   X X   
รัตนาภรณX บุญนุช (2555)         
รุ�งรัชดา พิธรรมานุวัตร (2555)    X X    
วรรณชนก อุบลพงษX (2557)  X   X    
ชยานนทX พูนทอง (2554) X        
มงคล อุมชัย (2557)     X  X X 
สุภาพร เสือรอด (2557)  X   X X   
พนิดา หวานเพ็ชร (2555)     X    
รัชนีพร นาพุทธา (2549) X    X    
วิมลรัตนX อ�องล�อง (2547)       X  
บุญลดา คุณเวชกิจ (2550)    X     
ทิวา ประสุวรรณ (2547)  X       
สุจิตรา เข่ือนขันธX (2549)  X       
อัคครัตนX พูลกระจ�าง และ ทรงธรรม ดี
วานิชสกุล (2552) 

X    X    
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความสัมพันธXของตัวแปรการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการ            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย (ต�อ) 
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จิตลดา เทวีทิวารักษX (2549)  X     X  
โฮลิส และคณะ(Hollis et al., 2003)  X       
มาเซล และคณะ (Marcel et al., 2006)  X       
รอบบ้ินสX(Robbins, 2001)    X     
เคอทิส (Curtis J. Bonk, 2002)      X   
ออสติน และ แบลดXวิน(Austin & 
Baldwin,1991) 

    X    

เบลบิน (Belbin,1981)    X     
คาโตและอากาโฮริ (Kato & Akahori, 2004)      X   
เชอรรี่ (Cherry, 1978)      X   
ปาลXมกรีนและเรยXเบิรXน (Palmgreen and 
Rayburn, 1979) 

     X   

เลวิท (Leavitt, 1964)      X   
โกลดXฮารXเบอรX (Goldhaber,1983)      X   
เกราสXเซอรX (Glauser,1984)      X   
เดวิส (Davis, 1974)      X   
เอลลิงเจอรXม หยาง และเอลลิงเจอรX 
(Ellinneger, yang & Ellinger. 2000) 

      X  

มอยลาเนน (Moilanen, 2001)       X  
ออลเดนโด วี กีลโก และคณะ (Orlando V. 
Griego, 2000) 

      X  

ฮออลX (Hall,1999)    X     
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความสัมพันธXของตัวแปรการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการ            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย (ต�อ) 
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บริตันและแอนเดอรXสัน (Briton and 
Anderson 2009) 

  X X  X   

แครนทX (Crant, 2000        X 
ไซเบิรทXและคณะ(Seibert, Crant, and 
Kraimer 1999) 

        X 

ฮารXวี่ลี และ ไนทX (Harvey Lee and Knight, 
1996) 

 X       

เคฟเวนนี่ (Keaveney, 1995)  X       
ลิตเต้ิลวูด (Littlewood,1998)      X   
สก อต (Scott,1981)      X   

หมายเหตุ: จากการสังเคราะหXขอมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย 
 
   จากการสรุปความสัมพันธXของตัวแปรการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย พบว�ามีตัวแปรท่ีเก่ียวของประกอบดวย การฝoกอบรม การ
ใหบริการ ระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX การทํางานเป-นทีม ประสิทธิภาพในการทํางาน
การสื่อสาร การพัฒนาตนเองในองคXกรแห�งการเรียนรู บุคลิกภาพ วันธรรมองคXการ 
   จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของในขางตน ผูวิจัยไดนํามาสรุปเป-นแนวทาง
การศึกษาและใชประโยชนXจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนXจากงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
หมายเหตุ: จากการสังเคราะหXขอมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย 
  

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชนX 

สนับสนุน
ความสําคัญ

และป�ญหาของ

การวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดในการ

วิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

ใชเป-นแบบ
แผนในการ
วิเคราะหX

ขอมูล 

สนับสนุนการ
อภิปราย

ผลการวิจัย 

การฝ3กอบรม � � � � � 

การบริการท่ีเป-นเลิศและประสบการณX
การในวิชาชีพ 

� � � � � 

ระบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบิน
พาณิชยX 

� � � � � 

การทํางานเป-นทีมและการ
ประสานงาน 

� � � � � 

ประสิทธิภาพในการทํางาน � � � � � 

การสื่อสาร � � � � � 

การพัฒนาตนเองในองคXกรแห�งการ

เรียนรู 
� � � � � 

มาตรฐานระบบการบริการ - � � � � 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย “การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย” ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการในการศึกษาวิจัยไว ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มตนจากการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ รูปแบบของสายการบินพาณิชยX 
แนวคิดเก่ียวกับการฝ3กอบรม แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการที่เป-นเลิศและประสบการณXวิชาชีพใน      
สายการบิน แนวคิดเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX (Mentor) แนวคิดเก่ียวกับการ
ทํางานเป-นทีมและการประสานงานแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน แนวคิดเก่ียวกับการ
สื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในองคXกรแห�งการเรียนรู ระบบการวิจัยสังคมเครือข�ายขอมูล  
และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวพัฒนาเป-นกรอบแนวทางในการสัมภาษณX เพ่ือใชในการ
สัมภาษณXเชิงลึกแลวนําขอมูลมาทําการวิเคราะหXระบบสังคมเครือข�าย จากนั้นสอบถามเพ่ือตรวจทาน
ฉันทามติกับพนักงานท่ีถูกสัมภาษณXรอบแรก แลวทําการสังเคราะหXขอมูลเพ่ือได แนวโนมของการ
พัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-น
เลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
   ข้ันตอนท่ี 2 ทําการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 
CFA)    เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธXเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษX
จํานวน 2 ครั้ง (1st order , 2nd order) โดยใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือในการวัดประเมินผล 
เพ่ือใหไดองคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย จากนั้นทําการสังเคราะหXองคXประกอบและยกร�าง และสรางเป-นสราง “คู�มือ
การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความ
เป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน” แลวนําคู�มือนั้นกลับไป
ประเมินการยอมรับโดยพนักงานบริการบนสายการบินผูเชี่ยวชาญ แลวจึงพัฒนาสู�มาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
 โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานท้ัง 2 ข้ันตอนดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1  การวิจัยคุณภาพ 
 ผูวิจัยไดเริ่มจากการทําการวิจัยคุณภาพเพ่ือพัฒนาแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

1. การวิจัยเอกสาร  
   ผูวิจัยวิเคราะหXขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพXและขอมูลในรูปแบบต�างๆท่ีมีบุคคลอ่ืนได
บันทึกหรือตีพิมพXเผยแพร�ไว ซ่ึงเป-นขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary data) จากท่ีมาหลายแหล�ง 
โดยประกอบไปดวยข้ันตอน คือ การรวบรวมเอกสาร การคัดเลือกเอกสาร และการวิเคราะหXเอกสาร 
โดยเริ่มจากการรวบรวมเอกสาร จากนั้นผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลจาก หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ
ทางวิชาการท้ังในและต�างประเทศ โดยเป-นขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานดานการใหบริการ และดานอ่ืนๆท่ี
มีเนื้อหาเก่ียวของกับงานบริการ เช�น การทํางานเป-นทีม การสื่อสาร การฝoกอบรม ระบบพ่ีเลี้ยง 
บุคลิกภาพ รวมไปถึงตัวแบบต�างๆ ท่ีใชในการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของผูใหบริการ
จากนั้นจึงนํามาสังเคราะหX วิเคราะหXและตีความว�าแนวคิดท่ีรวบรวมมานั้นจะนําไปใชประโยชนXใน
ดานใด เกี่ยวของกับงานวิจัยอย�างไร เกี่ยวของกับหัวขอใดบาง และนํามาสรุปในรูปของตาราง
แนวทางการศึกษาและการใชประโยชนXในงานวิจัย ท้ังในเรื่องของการสนับสนุนวัตถุประสงคXการวิจัย
จนถึงการสนับสนุนและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากนั้นในข้ันตอนของการคัดเลือกเอกสารผูวิจัยมีหลักเกณฑXในการคัดเลือกคือ 
พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฏี ชื่อเรื่องงานวิจัยหรือจุดประสงคXงานวิจัยว�าเก่ียวของหรือสอดคลองกับ
งานวิจัยหรือไม�อย�างไร พรอมท้ังพิจารณาความจริงแทของขอมูล โดยอางอิงจากผูเขียนหรือวารสาร 
ท่ีเผยแพร�งานวิจัยหรือบทความ ถึงความน�าเชื่อถือ นอกจากนั้นผูวิจัยยังตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารโดยเปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนท่ีมีขอมูลประเภทเดียวกันเพ่ือยืนยันความถูกตองน�าเชื่อถือ 
และสุดทายการวิเคราะหXเอกสาร ในการวิจัยนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหXขอมูลแบบการเทียบเคียง
รูปแบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ในข้ันตอนแรกคือการลด
ขอมูล (Data reduction) เป-นกระบวนการลดขอมูลดิบ และคัดเลือกเฉพาะขอมูลหรือตัวแปรท่ีใชใน
การทํางานวิจัย และข้ันตอนท่ีสองการจัดรูปขอมูล (Data display) เป-นกระบวนการสรางรูปแบบ
หรือจัดกลุ�มของตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย เพ่ือพิจารณาขอมูลท่ีมีความเหมือนกัน เพ่ือยืนยันความถูกตอง
และพิจารณาถึงความแตกต�างกันของขอมูลดังกล�าวเพ่ือนํามาวิเคราะหXขอสรุปการวิจัย และข้ันตอน
สุดทายคือการร�างขอสรุปและการยืนยัน (Conclusion drawing and verification) เป-น
กระบวนการในการตีความและทําความเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธXของขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมา
จากนั้นผูวิจัยสรุปเป-นแนวโนมร�างองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย พรอมกับแบบสัมภาษณXเพ่ือเก็บขอมูล ในการสัมภาษณXเชิงลึกต�อไป  
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2. การสัมภาษณXเชิงลึก (EDFR รอบท่ี 1) 
  ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลหลักโดยเป-นผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณXท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นป�ญหาท่ีจะทําการศึกษาเป-นสําคัญ หรือเป-นนักวิชาการ ท่ีมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ โดย
ผูวิจัยทําการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Selection) มีผูเชี่ยวชาญท้ังหมด จํานวน 
21 คน ซึ่งจํานวนดังกล�าวไม�ถือเป-นเกณฑXมาตรฐาน ของการทําวิจัย แต�จัดไดว�าเป-นจํานวนท่ี
เหมาะสมและน�าเชื่อถือ และมีค�าความเชื่อม่ันท่ี ปลอดภัย โดยจํานวนผูเชี่ยวชาญควรมีอย�างนอย  
17 คน เพ่ือใหค�าความคลาดเคลื่อนลดลง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548) สอดคลองกับแนวคิดของ
โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan, 1971) ท่ีมีขอเสนอว�า หากผูเชี่ยวชาญมีจํานวน
ต้ังแต� 17 คนเป-นตน ไป เป-น ระดับท่ีใหผลของอัตราการลดลงของค�าคลาดเคลื่อน (Error) นอยท่ีสุด 
และคงท่ีท่ีระดับ 0.02 ดังตารางท่ี 3 ท่ีแสดงต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการลดลงของค�าความคลาดเคลื่อน 

จํานวนผูเชื่ยวชาญ ระดับความคลาดเคลื่อน อัตราการลดลงของความ
คลาดเคลื่อน 

1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 

17-21 * 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 
  ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกกลุ�มผูเชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ความรูหรือประสบการณXเฉพาะทางดานการบริการดวย เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ กลุ�มท่ี 1 
นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริการจํานวน 11 คน และกลุ�มท่ี 2 ผูบริหารท่ีรับผิดชอบ ดาน
การบริการ จํานวน 10 คน รวมทั้งสิ ้น 21 คน การเตรียมผู ใหขอมูลหลัก หรือผูเชี่ยวชาญมี
ความสําคัญและจําเป-นอย�างยิ่งสําหรับการดําเนินการของผูวิจัยนั้น ผูวิจัยใชวิธีการติดต�อผูเชี่ยวชาญ
แต�ละท�านใน เบ้ืองตนเป-นการส�วนตัว เพ่ือขอความอนุเคราะหXในการมาเป-นผูเชี่ยวชาญในงานวิจัย 
โดยดําเนินการจัดส�งประเด็นสําคัญของงานวิจัย ไดแก� เคาโครงวิทยานิพนธX รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นงานวิจัยท่ีศึกษาและแนวคําถามสัมภาษณXใหผูเชี่ยวชาญไดรับทราบถึงความเป-นมาของ
การศีกษาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน วัตถุประสงคXของงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีจุดมุ�งหมายของการวิจัย 
ข้ันตอนการวิจัย ระยะเวลาท่ีใช โดยประมาณและประโยชนXของการวิจัยเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดศึกษา
ประเด็นของการวิจัย การวางแผน และการเตรียมขอมูล ประกอบการใหสัมภาษณXโดยเนนย้ําถึงความ
จําเป-นและความสําคัญของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเป-นสําคัญ เม่ือไดรับการยืนยันตอบรับจาก
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ผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยจะไดดําเนินการนัดวันและเวลา เพื่อทําการสัมภาษณXต�อไป ทั้งนี้มีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลเชิงคุณภาพดวยตรวจสอบแบบสามเสา (Methodological 
Triangulation) ของ Denizen (1970)  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data 
Triangulation) เพ่ือพิสูจนXว�าขอมูลท่ีไดมานั้นมีความถูกตองตรงกัน  และไดทําการตรวจสอบสามเสา
ดานทฤษฎี (Theory Triangulation) การตรวจสอบทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย  
  แนวทางการสัมภาษณX ประเด็นท่ีสําคัญในแนวทางการสัมภาษณX คือประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณX ว�าผูเชี่ยวชาญมีทัศนะอย�างไร เกี่ยวกับการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีไดจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  โดยใชคําถามปลายเปFดโดยใชการสัมภาษณXเชิงลึก (In-depth interview) และการ
สังเกตแบบมีส�วนร�วม วิธีการสัมภาษณXผูวิจัยใชแบบสัมภาษณXแบบเปFดและไม�เป-นการชี้นํา (Non-
Directive Open Ended) โดยมุ�งเนนการพัฒนาแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบิน  ซึ่งผูวิจัยไดคาดการณXว�า มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนจริงต�อไป ผูวิจัย เป-น
ผูดําเนินการสัมภาษณXผูเชี่ยวชาญทุกท�านดวยตนเอง ในการเตรียมอุปกรณXเพ่ือใชในการสัมภาษณX 
  ผูวิจัยไดเตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ไดแก� เครื่องบันทึกเสียงจาก
โทรศัพทXไอโฟน  ไอแพด สมุดจด ปากกา สําหรับการทําวิจัยภาคสนาม ซ่ึงผูวิจัยไดรับอนุญาตจาก
ผูเชี่ยวชาญ ในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพ เพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และในขณะ
ดําเนินการสัมภาษณXผูวิจัยใชเทคนิคการตะล�อมกล�อมเกลา (Probe) (สุภางคX จันทวานิช, 2554) โดย
การต้ังคําถามใหผูเชี่ยวชาญเล�าใหฟ�งอย�างเสรีไม�มีการชี้นํา เม่ือผ�านไปช�วงเวลาหนึ่งจึงค�อยตะล�อมเขา
เรื่องและประเด็นของการวิจัยท่ีตองการในการสรุปประเด็นใหผูเชี่ยวชาญฟ�งเป-นระยะๆ เพ่ือเป-นการ
ทบทวนและใหผู เชี ่ยวชาญ ตัดแต�งสิ่งที่ไดใหในการสัมภาษณX ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสัมภาษณX 
ผูเชี่ยวชาญแต�ละคนจะมีความแตกต�างกัน ต้ังแต� 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ช�วงเวลาการสัมภาษณX
ผูเชี่ยวชาญ ต้ังแต�เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2559 

3. นําไปสังเคราะหXองคXประกอบดวย โปรแกรม Pajek   
  การสังเคราะหXองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ
ส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
ดวยโปรแกรม Pajek เป-นนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณXเชิงลึกมาทําการวิเคราะหXเครือข�ายสังคมเพ่ือ
ดูความเชื่อมโยงของขอมูล เพื่อใหไดตารางแสดงความสัมพันธXขององคXประกอบขององคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ และไดแนวคําถาม 
เพ่ือท่ีจะใชสรางแบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยข้ันตอนต�อไป  โดยในงานวิจัยนี้ไดขอมูลจากการ
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สัมภาษณXเชิงลึกโดยเทคนิคขวางหิมะ จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาทําการจัดแยกองคXประกอบและก�อนนํา
ขอมูลมาทําการวิเคราะหXหาความเชื่อมโยงโดยระบบสังคมเครือข�าย Pajek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 8 แสดงวิธีการเก็บขอมูลโดยเทคนิคแบบขวางหิมะ 
 
  จากภาพผูใหขอมูลคนท่ี A หลังจากใหขอมูลเสร็จสิ้นแลวไดแนะนําใหผูเก็บขอมูลไป
เก็บขอมูลต�อกับผูใหขอมูลคนท่ี B และหลังจากเก็บขอมูลเสร็จแลวไดแนะนําใหไปเก็บขอมูลต�อท่ี ผูให
ขอมูลคนท่ี C โดยหลังจากใหขอมูลเสร็จแลวไดแนะนําใหไปเก็บขอมูลต�อท่ี ใหขอมูลคนท่ี A  และผูให
ขอมูลคนท่ี D ซ่ึงผูใหขอมูลคนท่ี D แนะนําใหไปเก็บขอมูลต�อจากผูใหขอมูลคนท่ี B   
  โดยลักษณะการเก็บขอมูลและลักษณะการแนะนําถึงบุคคลต�อไปจะเป-นการแนะนํา
ต�อไปแบบนี ้จนผู ใหขอมูลเห็นว�าขอมูลเกิดการอิ่มตัว หรือจํานวนผู ใหขอมูลครบ 17-21 คน   
(Macmillan, 1971) 

 โดยมีรูปแบบพ้ืนฐานของสายสัมพันธXแบบเครือข�ายแบบคู� (Dyads) เนนวิเคราะหXสาย
สัมพันธXระหว�างคู�นั้นๆว�ามีการเชื่อมโยงชึ่งกันและกันอย�างไร จะมีโอกาศก�อใหเกิดพหุสัมพันธXระหว�าง
กันและกันหรือไม� และเครือข�ายแบบสามคน (Triads) พิจารณาการเชื่อมโยงสายสัมพันธXของสามคน 
ว�าจะนําไปสู�การเชื่อมต�อไปยังคนอ่ืนอย�างไร รวมท้ังสายสัมพันธXจะพิจารณาจากเสนโยงใย ท่ีอาจจะ
สามารถกําหนดทิศทางความสัมพันธXจากหัวลูกศร หรือ ในบางครั้งอาจจะไม�สามารถพิจารณาจากหัว
ลูกศรได เพราะไม�สามารถระบุทิศทางความสัมพันธXได และทิศทางความสัมพันธX อาจจะมีในลักษณะ
ความสัมพันธXสองทาง (reciprocal), ความสัมพันธXไปทางเดียว (asymmetric) ท่ีหัวลูกศรมุ�งไปทางเดียว 
หรือ บางครั้งไม�มีทิศทางความสัมพันธX (null) ส�วนความเป-นศูนยXกลาง(Centrality) โดยใชในการวัด

  คนท่ี 
    B 

  คนท่ี 
    A 

 คนท่ี  
   C 

 คนท่ี 
   D 
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เพ่ือระบุบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด หรือ เป-นท่ีนิยมท่ีสุด มีจุดศูนยXกลาง แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของ
การไหลเวียนของทรัพยากรไปสู�แต�ละบุคคลในเครือข�ายสังคมนั้นๆ และจุดท่ีเราตองเนนการวิเคราะหX
ว�าทําไมเขาจึงมีความสําคัญในข�ายสังคมนี้ เพราะมีเสนใยความสัมพันธXในทางตรงมุ�งเขาหามากท่ีสุด 
ในท่ีนี้ใชมาตรวัดแบบ Freeman’s degree centrality measures 

4. การสอบถามเพ่ือตรวจทานฉันทามติแนวโนมขององคXประกอบท่ีจะใชเป-นแนวการ
พัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย จึงสังเคราะหXองคXประกอบ
ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
โดยตัวผูวิจัย ใชการพรรณนาเชิงวิเคราะหXเนื้อหา (Content Analysis Description) ผลของการ
สังเคราะหXและ วิเคราะหXเนื้อหาในเอกสาร และ งานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกล�าวขางตนนั้น เพ่ือใหได
ขอสรุปขององคXประกอบของมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําไปใชเป-นพ้ืนฐานในการคัดสรรองคXประกอบของมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ไดอย�างเหมาะสม และสอดคลองกับ
สภาพในป�จจุบัน 

 ผูวิจัยจึงสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1 (Flow  Chart) การวิจัยคุณภาพ 
การวิจัยเอกสาร  เพ่ือพัฒนาแนวโนมของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน
ใหบริการสายการบิน ไดดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9  แสดงข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1 (Flow  Chart) การวิจัยคุณภาพ การวิจัยเอกสาร
เพ่ือพัฒนาแนวโนมของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน 
ใหบริการสายการบิน 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) 

1. การวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
1.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

1.1.1 ประชากร คือ พนักงานใหบริการบนสายการบิน ซ่ึงเป-นพนักงานท่ีผ�านการ
ฝoกอบรมท้ังดานความปลอดภัย และดานการใหบริการ และไดผ�านการทดสอบจนไดรับใบอนุญาตให
ทําการบินได รวมถึงเป-นผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการ ของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน)  
จํานวน  1,500  คน  

1.1.2 กลุ�มตัวอย�าง 
         เนื่องจากการวิเคราะหXขอมูลดวยสถิติชั้นสูง โดยการวิเคราะหXโมเดล 

ความสัมพันธXโครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent 

Pajek 

การสัมภาษณXเชิงลึก 

เริ่มตน 

การวิจัยเอกสาร 

แนวโนมของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน

พาณิชยXไทย 

สังเคราะหXองคXประกอบ   
   ท่ีมีความเก่ียวของ 

สิ้นสุด 
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Variable) การกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างจึงมีความจําเป-น ถาหากกลุ�มตัวอย�างมีขนาดนอยเกินไป
จะทําใหการประมาณค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธXมีความเชื่อมั่น ตํ่าจึงจํา เป-นตองประมาณ
ค�าพารามิเตอรXในโมเดลสมการโครงสราง คือ ประมาณ 10 คน ต�อ 1 ตัวแปรในงานวิจัย ผูวิจัยจึงได
นําแนวคิดของแฮรXและคณะ (Hair et al, 2010) ท่ีเสนอว�า กลุ�มตัวอย�างควรมีขนาดอย�างนอย 10 
เท�าของตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือวิเคราะหXถอดถอยพหุคูณ ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท้ังหมด 32 ตัวแปร 
ทําใหมีขนาดของกลุ�มตัวอย�าง คือ 320 คน  

1.2 การสุ�มตัวอย�าง   
   ใชวิธีสุ�มตัวอย�างโดยไม�ใชความน�าจะเป-น (Non-Probability Sampling) ดวย
วิธีการสุ�มตัวอย�างผูวิจัยใชวิธีสุ�มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช เกณฑXคัดเลือก
เฉพาะพนักงานในตําแหน�งพนักงานผูใหบริการบนสายการบิน 

1.3 การสรางเครื่องมือ 
      ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือสําหรับการวิจัยนี้ โดยแบบสอบถามการ
พัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน ประกอบดวย 9 ส�วน ดังนี้  
   ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลส�วนบุคคล     
   ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามดานการฝoกอบรม (Training)           
   ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามดานการใหบริการท่ีเป-นเลิศและประสบการณXในวิชาชีพ
สายการบิน      
   ส�วนท่ี 4 แบบสอบถามดานระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX (Mentor)  
   ส�วนท่ี 5 แบบสอบถามดานการทํางานเป-นทีม    
   ส�วนท่ี 6 แบบสอบถามดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ   
   ส�วนท่ี 7 แบบสอบถามดานการพัฒนาตนเอง    
   ส�วนท่ี 8 แบบสอบถามดานบุคลิกภาพ 

1.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
        การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ 

1.4.1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินท่ีสรางข้ึน เสนออาจารยXท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธXเพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และความถูกตองของภาษา และนําแบบสอบถามการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน เสนอผูใหขอมูลในการสัมภาษณXเชิงลึกในข้ันตอนแรก  
จํานวน 21 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
    ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการ
ประเมินค�าความเท่ียงตรงตามเนื้อ (Content Validity) ในการวิเคราะหXขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชค�า
ดัชนีความสอดคลองระหว�างขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence: IOC) 
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือทําการประเมินคําถามแต�ละขอในแบบสอบถามว�ามีความสอดคลอง
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กับเนื้อหา หรือนิยามปฏิบัติการ โดยใหคะแนนและนําผลคะแนนของผูเชี่ยวชาญในแต�ละขอมา
วิเคราะหXหาค�าดัชนีความสอดคลอง (สุรพงษX คงสัตยX และ ธีรชาติ ธรรมวงศX, 2551) ดังนี้ 

              ม่ันใจว�ามีความสอดคลองท่ีวัดได มีระดับคะแนน    =  1 
              ไม�ม่ันใจว�ามีความสอดคลองท่ีวัดได มีระดับคะแนน =  0 
              ม่ันใจว�าไม�มีความสอดคลองท่ีวัดได มีระดับคะแนน  = -1 
   จากนั้นจึงนําแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคลองของ

คําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาค�าความสอดคลองโดยใชสูตร 
 

             IOC = ∑ R 
              N 
             ∑R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
             N     หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
             การพิจารณาคะแนนขอผูเชี่ยวชาญ จากค�าดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใน

ทุกขอคําถาม หากมีค�า IOC ต้ังแต� 0.50-1.00 จะนํามาใชในแบบสอบถาม หากคําถามใดมีค�า IOC 
ตํ่ากว�า 0.50 จะทําการปรับปรุง (วรรณี แกมเกตุ, 2551)  โดยในแบบสอบถามชุดนี้ท่ีผ�านการ
ตรวจสอบจากผูเชียวชาญมีค�าความเท่ียงตรง 0.90  

1.5 การทดสอบเครื่องมือ 
   การทดสอบเครื่องมือท่ีผ�านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญแลว 
นําไปทดสอบกับอาจารยXสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 1 แห�ง จํานวน 30 คน 
เพ่ือหาค�าอํานาจจําแนกรายขอของเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือดานความเท่ียงแบบ
สอดคลองภายใน โดยการหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟ�า ของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha 
Coefficient) เป-นการคํานวณค�าความแปรปรวนของคะแนนแต�ละส�วน และค�าความแปรปรวนของ
คะแนนรวมสามารถนําไปใชประมาณค�าความเชื่อม่ันของความสอดคลองภายใน ท่ีค�ามีความสัมพันธX
กับจํานวนขอในแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�า (Rating Scale) ท่ีใหคะแนนแต�ละขอเป-น 1 , 
2 , 3 , 4 และ 5 สําหรับค�าความเชื่อม่ันแทนดวย α (ประสพชัย พสุนนทX, 2557) โดยเกณฑXการ
พิจารณาค�าความเชื่อม่ันไม�ต่ํากว�า 0.07 ดังนี้                

   แบบสอบถาม มีผลการทดสอบค�าอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม จํานวน 
111 ขอ  ปรากฏว�า มีพิสัยค�าอํานาจจําแนกรายขออยู�ระหว�าง .355-.821 อยู�ในเกณฑXท่ีสามารถจะ
นําไปใชได โดยพิจารณาจากค�าอํานาจต้ังแต� 0.30 ข้ึนไป อยู�ในเกณฑXท่ีเหมาะสม (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 
2555) ในงานวิจัยนี้ไดค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ  0.979 แสดงว�าอยู�ในเกณฑXท่ีสามารถจะนําไปใชได 

1.6 การวิเคราะหXขอมูล 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA) 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธXเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษXจํานวน 2 ครั้ง 
(1st ,2nd order) โดยใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือในการวัดประเมินผล เพ่ือใหไดองคXประกอบเชิง
ยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน  



95 

 

1.6.1 โดยวัดค�าความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยวิธี
วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พิจารณาค�าเมตริกซ่ึงแสดงค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธXของตัวแปรทุกคู� ไดแก� KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) ซ่ึงเป-นค�าท่ีใชวัด
ความเหมาะสมของขอมูลตัวอย�าง ถาค�า KMO มีค�ามาก (เขาสู� 1) แสดงว�าเทคนิคการวิเคราะหX
องคXประกอบเชิงยืนยันเหมาะสมกับขอมูลท่ีมีอยู�  

1.6.2 ใชค�า Bartlett’s test of spheicity เป-นค�าสถิติท่ีใชทดสอบมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบ
เมทริกซXสหสัมพันธXท่ีใชในการวิเคราะหXองคXประกอบ แตกต�างจากศูนยXอย�างมีนัยยะสําคัญหรือไม� ค�า 
VIF (Variance Inflation Factor) มีค�าระหว�าง 1 ถึง 10 จะไม�ก�อใหเกิดป�ญหาความสัมพันธXร�วม
เสนตรงเชิงพหุ (Multiconlinearity) ประมาณค�าพารามิเตอรXดวยวิธี Maximum Likelihood (ML)  

1.6.3 ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหว�างโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษXโดย
พิจารณาดังนี้ 

1.6.3.1 ค�าดัชนีไค-สแควรX (Chi-Square) ค�าไค-สแควรXสัมพันธX (X2/df) 
ควรมีค�าระหว�าง 2.00-5.00  

1.6.3.2 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (Comparative Fit 
Model: CFI) ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Good Of Fit Index : GFI) ค�าดัชนีวัดความกลมกลืน
ท่ีปรับแกแลว ( Adjusted Goodness of Index:AGFI) ค�าดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI) ควรมี
ค�าระหว�าง 0 ถึง 1 ค�าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส�วนท่ีเหลือ (Root Mean Square Residual: 
RMR) ค�าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส�วนท่ีเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square 
Residual: SRMR) ค�าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของการประมาณค�าความคลาดเคลื่อน (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ควรมีค�าตํ่ากว�า 0.5 หรือ มีค�าเขาใกล 0  
(Hair Joseph et al,2010) 

   โดยจะแสดงผลเป-นโมเดลของการ 1st order วิเคราะหXองคXประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA)  ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 10 วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA) 1st order  
 
 โดยจะแสดงผลเป-นโมเดลของการ 2nd order วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis :CFA)  ไดดังนี้  
 

CFA 11 

CFA 11 

CFA 11 

  CFA A1 
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ภาพท่ี 11 วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA) 2nd order 
 

2. การประเมินการยอมรับผ�านการวิเคราะหXเชิงกลุ�ม โดย สัมประสิทธิ์แคปปwา ของโคเฮน 
Cohen’Kappa  
  ผูวิจัยประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญแลว นําไปทดสอบกับพนักงาน
ใหบริการบนสายการบิน ซึ่งเป-นพนักงานที่ผ�านการฝoกอบรมทั้งดานความปลอดภัย และดานการ
ใหบริการ และไดผ�านการทดสอบจนไดรับใบอนุญาตใหทําการบินได รวมถึงเป-นผูเชี่ยวชาญดานการ
ใหบริการ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 320 คน เพ่ือหาค�าอํานาจจําแนกรายขอ
ของเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือดานความเที่ยงแบบสอดคลองภายใน โดยการหาค�า
สัมประสิทธิ์โคเฮน แคปปwา (Cohen’s Kappa Coefficient ) ซ่ึงเป-นการใชวัดความเห็นพองตองกัน
สําหรับขอมูลท่ีไดจากการวัดเชิงจําแนกประเภท โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามเก่ียวกับคู�มือการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศไป
ขอคําแนะนําจากอาจารยXท่ีปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาคู�มือตามขอเสนอแนะ จากนั้น

CFA 32 

CFA 23 

CFAA1 

CFAA2 

CFAA3 

CFAA4 

CFAA6 

CFAA5 

CFA 11 

CFA 12 

CFA 13 

CFA 21 

CFA 22 

CFA 11 

CFA 32 

CFA 12 

CFA 13 

CFA 33 

CFA 31 

CFA 23 

CFA 21 

CFA 22 

CFA 31 

CFA 33 

FA1 

FA2 

FA3 
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นําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซ่ึงคัดเลือกมาจากกลุ�มผูใหขอมูลในข้ันตอนการสัมภาษณXเชิงลึก ท่ี
มีลักษณะของการใหขอมูลท่ีซับซอนและเชื่อมโยงมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก โดยดูจากเสนตามแผนภาพ
การวิเคราะหXขอมูลสังคมเครือข�าย  (pajek) โดยทําหนังสือแนะนําตัวและขอความอนุเคราะหXในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะหXในการ
พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหว�างคู�มือกับวัตถุประสงคXการวิจัยและความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช รวมถึงการตรวจสอบความสอดคลอง (Consistency) ตามเทคนิคแคปปwา ของโคเฮนเพ่ือ
ผูวิจัยจะไดนําไปปรับปรุงแกไขก�อนนําคู�มือไปทดลองใชจริง สําหรับการใชสถิติแคปปwาสําหรับกรณมีผู
ประเมิน 3 คนขึ้นไป นั้น ฟลีสสX (Fleiss, 1971) ไดพัฒนาสถิติแคปปwาสําหรับการประเมินท่ีมีผู
ประเมิน ต้ังแต� 3 คนข้ึนไป ท่ีเรียกว�า สถิติฟลิสสXแคปปwา (Fleiss’s Kappa Statistic) โดยค�าสูงสุดท่ี
เป-นไปได คือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพองตองกันทุกฝ�าย โดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพอง
ตองกันระหว�างกลุ�มผูประเมิน ในเรื่องของการวัดเชิงจําแนกท่ีมีระดับการวัดอยู�ในมาตรานามบัญญัติ 
โดยผูประเมินท้ังสองฝ�ายไดมีการจําแนกขอมูลชุดเดียวกันจํานวน 320 ตัวอย�าง ออกเป-น 2 ประเภท 
และเป-นเหตุการณXท่ีไม�เกิดร�วมกันเกณฑXการพิจาร ณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปwา เป-น
เกณฑXการพิจารณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปwาตามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช 
(Landis and Koch, 1977) ดังนี้ 
  ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธX ระดับความสอดคลอง 
  0.81 – 1.00  มีความสอดคลองระดับมาก (Almost Perfect) 

 0.61 – 0.80  มีความสอดคลองระดับดีพอใช (Substantial) 
 0.41 – 0.60  มีความสอดคลองระดับปานกลาง (Moderate) 
 0.21 – 0.40   มีความสอดคลองระดับพอใช (Fair) 
 0.01 – 0.20   มีความสอดคลองระดับเล็กนอย (Slight) 
 0.00    ไม�มีความสอดคลอง  

  จากนั้นนําผลท่ีไดพัฒนาสู�มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ
ส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย   

3. การพัฒนาคู� มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินสู�มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศซ่ึง
ประกอบดวยรูปแบบการฝ3กอบรม การใหบริการท่ีเป-นเลิศและประสบการณXวิชาชีพในสายการบิน  
ระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX (Mentor) การทํางานเป-นทีมและการประสานงานประสิทธิภาพ
ในการทํางาน การสื่อสาร การพัฒนาตนเองในองคXกรแห�งการเรียนรู  มาตรฐานระบบงานบริการของ
สายการบินพาณิชยX  เพ่ือใหไดมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
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ภาพท่ี 12  แสดงข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 2 (Flow  Chart) การวิจัยปริมาณ การวิเคราะหX
องคXประกอบเชิงยืนยัน CFA เพ่ือใหไดองคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

เริ่มตน 

วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน CFA ของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน 

1st order 
2nd order 

องคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน

ใหบริการสายการบิน 

สังเคราะหXองคXประกอบ 

สราง “คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน” 

ประเมินการยอมรับผ�านการวิเคราะหXเชิงกลุ�ม โดย สัมประสิทธิ์ Cohen’Kappa 
โดยพนักงานบริการบนสายการบินผูเชี่ยวชาญ 

คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน 

พัฒนาสู�มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

 

สิ้นสุด 
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ภาพท่ี 13  แผนผังแสดงกระบวนการวิจัยการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ             

เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการ
บิน 

วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน CFA ของการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ  
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน 

Pajek 

การวิจัยเอกสาร 

การสัมภาษณXเชิงลึก 

เริ่มตน 

แนวโนมของการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล 
สู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน 

สังเคราะหXองคXประกอบ 
ที่มีความเก่ียวของ 

สิ้นสุด 

A 

1st order 
2nd order 

องคXประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน 

สังเคราะหX 
องคXประกอบ 

สราง “คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ

ส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน 

ประเมินการยอมรับผ�านการ
วิเคราะหXเชิงกลุ�ม โดย สัมประสิทธิ์ 

Cohen’Kappa โดยพนักงาน
บริการบนสายการบินผูเชี่ยวชาญ 

สิ้นสุด 

พัฒนาสู�มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
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  จากภาพท่ี 13 ผูวิจัยสามารถสรุปกระบวนการวิจัยการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการวิจัยเอกสารจนได
กรอบแนวทางในการสัมภาษณXพนักงานใหบริการบนสายการบิน จากนั้นเขาสู�ข้ันตอนการสัมภาษณX
เชิงลึกและนําขอมูลท่ีได มาทําการวิเคราะหXโดยการใชระบบการวิจัยสังคมเครือใหบริการบนสายการ
บินท่ีถูกสัมภาษณXในรอบแรก จากนั้นจึงทําการสังเคราะหXเพ่ือใหไดแบบสอบถามแลวนํามาสอบถาม
เพ่ือตรวจทานเพ่ือหาฉันทาจากมติกับพนักงาน  จากนั้นทําการสังเคราะหXจนไดแนวโนมของการ
พัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ  
แลวทําการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน CFA ของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบิน จํานวน 2 รอบ ( 1st order , 2nd order) เพ่ือใหได องคXประกอบเชิง
ยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน แลวทําการ
สังเคราะหXองคXประกอบแลวสราง “คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน
ใหบริการสายการบิน แลวนําทําการประเมินการยอมรับตัวคู�มือผ�านการวิเคราะหXเชิงกลุ�มโดยค�า
สัมประสิทธิ์แคปปwา Cohen’Kappa โดยพนักงานบริการบนสายการบินผูเชี่ยวชาญ แลวนําคู�มือไป
พัฒนาสู�มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบ
สังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห&ข@อมูล 
 
  การวิจัย “การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย” มีวัตถุประสงคXการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานของแผนงานการ
พัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย และศึกษาองคXประกอบ
เชิงยืนยันของการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
ตลอดจนจัดทํามาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยสามารถแสดงผล
การศึกษาไดดังนี้ 
 สNวนท่ี 1 ผลการศึกษาแนวโน@มขององค&ประกอบมาตรฐานของแผนงานการพัฒนา
องค&ประกอบมาตรฐานระบบงานให@บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะสNวนบุคคลสูNความเป�นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือขNายข@อมูลของพนักงานให@บริการสายการบินพาณิชย&ไทยมีรายละเอียดการ
ดําเนินการวิจัย ได@แกN 

1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณลักษณะของงานใหบริการบนสายการบิน ลักษณะของ
การใหบริการบนสายการบิน และลักษณะงานใหบริการในธุรกิจบริการและแนวโนมการการพัฒนา
คุณภาพบริการในอนาคต จากเอกสาร หนังสือ ตํารา อินเทอรXเน็ต (Internet) ผ�านเว็บไซตX 
(Website) ต�างๆ รวมถึงสถานประกอบการ ผูมีความรูทางดานการใหบริการบนสายการบิน และผูท่ีมี
ตําแหน�งในตําแหน�งงานพนักงานใหบริการบนสายการบิน 

2. การวิเคราะหXเอกสาร (Documentary Analysis) เก่ียวกับความหมายของการบริการ 
ธุรกิจการใหบริการ ลักษณะงานใหบริการบนสายการบิน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือ
ความเป-นเลิศ การฝoกอบรมดานการบริการ อาชีพ  ค�านิยม และองคXประกอบท่ีส�งผลต�อมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ จากเอกสาร หนังสือ ตํารา 
อินเทอรXเน็ต (Internet) ผ�านเว็บไซตX (Website) ต�างๆ 

3. การสังเคราะหXขอมูลต�างๆ โดยผูวิจัย เพ่ือจัดทําประเด็นมาเป-นองคXประกอบหลักและ
องคXประกอบย�อยขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการบนสายการบิน แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสาย
การบินพาณิชยXไทย  

4. พัฒนาแนวโนมองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการบนสายการบิน แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือความเป-นเลิศ ใชเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi 
Futures Research: EDFR) จากผูเชี่ยวชาญ รวม 21 คน 
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5. ประเมินความเหมาะสมแนวโนมองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการบนสายการบิน 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือความเป-นเลิศ จากพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
จํานวน320 คน 
 สNวนที่ 2 การพัฒนาองค&ประกอบมาตรฐานระบบงานให@บริการบนสายการบิน 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือความเป�นเลิศ โดยการวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) 
 เป-นการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการบนสายการบิน แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือความเป-นเลิศ โดยการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

1. พัฒนาโมเดลและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษX โดยการ
วิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน CFA สู�การยอมรับองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการบนสาย
การบิน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือความเป-นเลิศ  

2. สังเคราะหXองคXประกอบเพื่อขึ้นรูปเป-น “คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย”   

3. นํา “คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย” ท่ีไดเขาสู�ข้ันตอนการประเมินตามแนวของ Cohen’s kappa จากการใชผูประเมิน
จํานวน 5 คน โดยวิธีวัดความเห็นพองตองกัน 

4. จากนั้นจึงไดเป-น “คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ” ฉบับสมบูรณX และ พัฒนาสู�มาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
 
ผลการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยคุณภาพ ผู@วิจัยได@เริ่มจากการวิจัยคุณภาพเพ่ือพัฒนาแนวโน@ม
ขององค&ประกอบมาตรฐานระบบงานให@บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะสNวนบุคคลสูNความเป�นเลิศ 
ในระบบสังคมเครือขNายข@อมูลของพนักงานให@บริการสายการบินไทย โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและต�างประเทศ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนงานวิจัยและนํามา
ประยุกตXใชใน การร�างแนวโนมองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ
ส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
และแนวคําถามในการสัมภาษณXเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ และนําไปสู�การวิเคราะหXองคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว�ามีแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยประกอบดวย  แนวคิดเก่ียวกับการฝoกอบรม แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการท่ี
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เป-นเลิศและประสบการณXวิชาชีพในสายการบิน แนวคิดเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยง ( Mentor ) ในระบบ
สายการบินพาณิชยX แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเป-นทีมและการประสานงาน แนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในองคXกร
แห�งการเรียนรู ระบบการวิจัยแบบสังคมเครือข�ายขอมูล แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานระบบงานบริการ 
แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของภายใตกรอบแนวคิดของการวิจัย จากการศึกษา
เอกสารเหล�านี้ผูวิจัยไดสังเคราะหXออกมา เป-นแนวคําถามในการสัมภาษณXเชิงลึก  

จากการศึกษาพบว�า “การใหบริการ” ถือเป-นกลไกลสําคัญในการจูงใจลูกคาเพ่ือกลับมา
ใชบริการซํ้า ดังนั้นเพ่ือผลกําไรในการดําเนินธุรกิจ ทุกสายการบินต�างมุ�งใหความสําคัญต�อการพัฒนา
บุคลากรผูใหบริการบนเครื่องบินใหมีความรู ความสามารถ เพ่ือการใหบริการท่ีเป-นเลิศ และสราง
ความประทับใจแก�ผูโดยสาร รวมถึงการสรางความแตกต�าง เพ่ือเป-นจุดเด�นและสรางความแตกต�าง
เม่ือเทียบกับคู�แข�งขันทางธุรกิจ   เม่ือทบทวนวรรณกรรมเรื่องงานบริการและวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของแลว สรุปไดว�าร�างแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ  แบ�งออกเป-น 7 องคXประกอบ โดยผูวิจัยสามารถนํา
ร�างแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศไปเป-นแนวทางสําหรับการสัมภาษณXเชิงลึกในข้ันต�อไป 

2. ผลการสัมภาษณXเชิงลึก EDFR รอบท่ี 1 ผูวิจัยไดนําร�างแนวโนมขององคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ มาใชเป-น
แนวทางในการสัมภาษณX โดยการสัมภาษณXเชิงลึก โดยสัมภาษณXเฉพาะพนักงานผูใหบริการบนสาย
การบินในระดับหัวหนางาน และ ผูจัดการเท่ียวบิน จํานวน 21 คน โดยใชเทคนิคการเก็บขอมูลแบบ
ขวางหิมะ (Snow Ball)   ประเด็นสําคัญขององคXประกอบหลักของเกณฑX ดานต�างๆ ท่ีผูเชี่ยวชาญใหไว 

  ด@านท่ี 1 ด@านการฝ[กอบรม  
  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานการฝoกอบรม จากการสังเคราะหXขอมูลสามารถ

สรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ไดแก� การวิเคราะหXควาตองการในการฝoกอบรม การกําหนด
วัตถุประสงคXในการฝoกอบรม การจัดทําแผนและการฝoกอบรม การดําเนินการฝoกอบรม การ
ประเมินผลการ 

  โดยผูใหสัมภาษณXไดใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้ 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมเป-นสิ่งจําเป-นผูเขารับการฝoกอบรม

ควรมีโอกาสเตรียมความพรอมก�อนมารับการฝoกอบรม และการฝoกอบรมจะมีประสิทธิภาพตองเกิด
จากการคัดเลือกผูสอนท่ีมีความรูความสามารถ”     
        ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “ในเรื่องการฝoกอบรม หัวขอและวัตถุประสงคXใน
การฝoกอบรมตองชัดเจน ซ่ึงเป-นสิ่งท่ีผูเขารับการฝoกอบรมตองเขาใจถึงวัตถุประสงคXนั้นดวย และผูเขา
รับการฝoกอบรมตองมีโอกาสเตรียมความพรอมก�อนการฝoกอบรม และหากเกิดคําถามระหว�าง   
การฝoกอบรมจะตองไดรับคําตอบท่ีชัดเจน และหลังการอบรมควรไดมีการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ฝoกอบรมเพ่ือพัฒนากับการฝoกอบรครั้งต�อไป”  
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         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมจะประสบความสําเร็จอยู�ท่ีผูสอนท่ีมี
ความรูความสามารถ รวมถึงมีความรอบรูในการตอบคําถาม จะช�วยสรางความน�าเชื่อถือแก�ผูมารับ
การฝoกอบรม”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “พนักงานควรมีโอกาสในการเลือกหัวขอท่ีอยาก
เขาฝoกอบรมตามความสนใจเพื่อมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน และระหว�างก�อนรับการ
ฝoกอบรมตองรูว�าความรูนั้นไปเพ่ือพัฒนาอะไร จะนําไปใชอย�างไรในชีวิตการทํางาน ”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “หากตองเขาร�วมการอบรมวัตถุประสงคXตองดึงดูด
ผูเขารับการฝoกอบรมและผูสอนตองถูกคัดเลือกมาอย�างดีตองมีความสามารถดึงดูดผูฟ�ง” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “ในการฝoกอบรมผูสอนตองรอบรูในเรื่องท่ีจะสอน 
ตอบไดทุกคําถาม ตองทําใหผูเรียนเขาใจว�าเหตุใดตองมาเรียนตองมาฟ�ง เพราะฉะนั้นจะประสบ
ความสําเร็จไดตองมาจากการคัดเลือกผูสอนท่ีมีคุณภาพ”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “กระบวนการฝoกอบรมตองใหผูเขารับการอบรม
เขาใจชัดเจนว�าอะไรคือวัตถุประสงคXท่ีเขามารับการอบรม และจะไดรับอะไรออกไปหลังการอบรม”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “ผูรับการอบรมน�าจะเลือกไดว�าหัวขอไหนท่ี
อยากเรียนหรือไม�อยากเรียนเพราะบางหัวขอเรียนซํ้าๆ ไม�เกิดประโยชนX เพราะฉะนั้นจึงตองมี
วัตถุประสงคXท่ีชัดเจน และตองเป-นการสื่อสาร 2 ทางเปFดโอกสารใหผูมาอบรมไดซักถาม สิ่งท่ีสงสัย 
ไม�ใชฟ�งอย�างเดียว”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 9 นามสมมติ (2559) “ผูเขารับการฝoกอบรมควรไดรับรูสิ่งท่ีองคXกร
ตองการ และระหว�างการอบรมผูเขารับการอบรมตองมีส�วนร�วมเพ่ือไดแสดงความคิดเห็น”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “คนมารับการอบรมมีความรูไม�เท�ากันควรมี
การประเมินก�อนว�าเขาใจในระดับใด ควรใชสื่อการสอนท่ีดึงดูดเรียกความสนในจากผูเรียนได และ
หลังการอบรมควรถามผูเรียนถึงลท่ีไดเพ่ือพัฒนาต�อไป ” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 11 นามสมมติ (2559) “ควรแจงวัตถุปะสงคXก�อนเพ่ือเป-นการใหผูเรียน
ไดเตรียมความพรอม และสื่อต�างๆ ท่ีใชตองน�าสนใจดึงดูดผูเรียนได”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมตองแจงผูเรียนใหรูว�าทําไมถึง
ตองเรียนตองอบรม ตองแจงว�าเรียนอะไร เรียนก่ีโมง เลิกก่ีโมง เป-นการจูงใจทางหนึ่ง”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “หากทําใหผูเรียนรูว�าทําไมตองเรียนบวกกับ
ผูสอนมีคุณภาพ การอบรมจะเกิดประสิทธิภาพ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “ก�อนเรียนผูสอนตองเกริ่นนําบอกสาเหตุท่ี
ตองมาอบรม ใหทราบตาราง ใหผูมาเรียนไดเตรียมความพรอม”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมถือเป-นหัวใจสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรผูสอบตองมีประสิทธิภาพด ผูเรียนตองไดเตรียมความพรอมท่ีจะมาเรียน ผูเรียนตองมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิด ผูสอนตองเก�งมีความสามารถตอบคําถาม ทําใหบรรยากาศการเรียนการสอน
สนุก ผูสอนตองรับฟ�งความเห็นหากมีขอเสนอแนะตองเอาไปพัฒนาต�อไป”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมท่ีดีควรมีการวัดประเมินผลผูเขา
รับการอบรมเพราะมีความรูมาไม�เท�ากัน จะไดจัดหลักสูตรใหเหมาะสม เพ่ือจะนําความรูไปใชไดจริงๆ”  
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         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมบางครั้งควรถามความสมัครใจ
เพราะบางคนรูแลวเคนเรียนแลว ไปเรียนซํ้าก็ไม�เกิดประโยชนX  ดังนั้นผูเขารับการอบรมควรเขาใน
เนื้อหาและวัตถุประสงคXก�อน” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “ผูพนักงานควรมีโอกาสเลือกหัวขอท่ีตนสนใจ
ในเนื้องานท่ีทําอยู� ดังนั้นวัตถุประสงคXตองชัดเจนเขาใจตรงกันทั้งสองฝ�ายเพื่อประสิทธิภาพในการ
อบรม”  
         ผูเชี่ยวชาญคนที่ 19 นามสมมติ (2559) “พนักงานควรไดทราบตารางการอบรม
ล�วงหนา รวมถึงหัวขอและเนื้อหาท่ีจะเขาอบรมเพ่ือมีโอกาสไดเตรียมตัว”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมจะมีประสิทธิภาพข้ึนอยู�ท่ีผูสอน
ตองชํานาญ ตอบขอซักถามไดดี ชัดเจน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “การฝoกอบรมคือกระบวนการสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรโดยพนักงานเองควรมีโอกาสเลือกเรื่องท่ีสนใจ เพราะจะสามารถนําเอาความรูไปใชได  
วิทยากรตองเก�งมีประสบการณX แกไขป�ญหาได และขอเสนอแนะจากการอบรมตองถูกนําไป
พัฒนาการอบรมครั้งต�อๆ ไป 
  สรุปคุณลักษณะร�วมดานการฝoกอบรมประกอบดวย 5 องคXประกอบ ไดแก� การวิเคราะหX
ความตองการในการฝoกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม การจัดทําแผนการฝoกอบรม 
การดําเนินการฝoกอบรม และ การประเมินผลการฝoกอบรม โดยสามารถอธิบายคุณลักษณะของ
องคXประกอบต�างๆไดดังนี้  
  จากการศึกษาพบว�าการวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรมถือเป-นเรื่องสําคัญ
เนื่องจากเป-นถือเป-นการวัดระดับความสนใจของผูเขารับการอบรม ว�ามีความสนใจต�อเรื่องท่ีจะเขารับ
การฝoกอบรมมากนอยเพียงใด อีกท้ังยังมีการประเมินความรูก�อนเขารับการฝoกอบรม ตลอดไปจนถึง
การแสวดงความคิดเห็นต�อหัวขอในการฝoกอรมได ท้ังนี้ยังส�งผลต�อประสิทธิภาพในการฝoกอบรมดวย  
  จากการศึกษาพบว�าการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรมถือเป-นเรื่องสําคัญ ท้ังนี้
เพ่ือเป-นการสรางความรูความเขาใจในเบ้ืองตนแก�ผูเขารับการฝoกอบรมถึงจุดประสงคXของการจัดการ
ฝoกอบรม ตลอดไปจนเป-นการใหผูเขารับการฝoกอบรบไดทราบถึงความคาดหวังจากองคXกรดวย 
  จากการศึกษาพบว�าการจัดทําแผนการฝoกอบรม เป-นสิ่งท่ีสําคัญเนื่องจากถือเป-นการ
เตรียมการฝoกอบรมอย�างมีประสิทธิภาพ เพราะตองเตรียมความพรอมต้ังแต�สถานท่ี วัสดุอุปกรณX 
สื่อการสอน ตลอดจนถึงตัววิทยากรผูท่ีจะมาใหความรูตองมีความรู ความสามารถรอบดาน สามารถ
ใหความรู และสามารถตอบขอซักถาม รวมถึงการแกไขป�ญาหาเฉพาะหนาไดอย�างดีเยี่ยม 
  จากการศึกษาพบว�าการดําเนินการฝoกอบรมถือเป-นเรื่องสําคัญเนื่องจากผูเขารับการ
ฝoกอบรมจะไดรับความรูจากการฝoกอบรม และจะมีโอกาสในการซักถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจน
การคิดต�อยอดเพ่ือนําความรูท่ีไดรับจากการฝoกอบรมเพ่ือปรับใชใหเขากับหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 
  จากการศึกษาพบว�าการประเมินผลการฝoกอบรม ถือเป-นบนสรุปประสิทธิภาพในการ
ฝoกอบรมครั้งนั้นๆ ว�าผูเขารับการฝoกอบรมไดรับความรูอะไรจากการฝoกอบรม อีกท้ังหากมีขอบกพร�อง
รวมถึงป�ญหาระหว�างการฝoกอบรม ผูจัดสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลการฝoกอบรม ไวใช
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการฝoกอบรมครั้งต�อไปได 
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  ด@านท่ี 2 ด@านการให@บริการ  
  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานการใหบริการ จากการสังเคราะหXขอมูลสามารถ
สรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ไดแก� ความเป-นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความ
น�าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนองต�อผูรับบริการ (Responsiveness) การใหความม่ันใจ 
(Assurance) การดูแลเอาใจใส� (Emphaty)  
  โดยผูใหสัมภาษณXใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมติ (2559) “เรื่องการบริการจะสรางความประทับใจโดยเริ่ม
จากผูใหบริการมิอัธยาศัยดี มีความสามารถในการพูดคุย มีความกะตือรือรนท่ีจะใหบริการแสดงให
เห็นถึงการเอาใจใส�เป-นอย�างดี”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “พนักงานตองบริการดวยอัธยาศัยไมตรี ใหบริการ
ดวยความกระตือรือรน สามารถใหความช�วยเหลือและตอบสนองผูโดยสารได”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “เรื่องการบริการผูใหบริการตองดูดีสะอาดเรียบรอย 
มีความรอบรูในเรื่องต�างๆ ใหบริการดวยความรวดเร็วเสมอภาคทุกคน”   
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “พนักงานตองใหบริการดวยความเต็มใจเพราะ
ผูรับบริการจะรูสึกได และตองรวดเร็วทันใจ และระลึกถึงความพึงพอใจของลูกคาเป-นสําคัญ”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “เรื่องงานบริการผูใหบริการตองทําดวยอัธยาศัยมาตรี 
เป-นมิตรกับลูกคา สามารถใหคําแนะนําแก�ลูกคาและมุ�งสรางความพึงพอใจ” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “งานบริการท่ีดีผูใหบริการตองทําดวยความเต็มใจ 
กระตือรือรนท่ีจะใหบริการ และคิดเสมอว�าทําเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “จุดเด�นของงานบริการผูใหบริการตองดูสะอาด 
เรียบรอย บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง ทํางานรวดเร็วทันใจ ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “งานบริการท่ีดีเริ่มจากตัวผูใหบริการท่ีมีความ
พรอมต้ังแต�การแต�งกายท่ีเป-นสิ่งภายนอก ส�วนเรื่องภายในก็ตองมีคือความรูในการใหบริการ เม่ือตอง
ใหบริการทําดวยความรวดเร็วกระตือรือรน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 9 นามสมมติ (2559) “ตองทําดวยความกระตือรือรน ดูแลทุกคน
อย�างเท�าเทียมกัน” ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10 นามสมมติ (2559) “จุดเด�นของการบริการคือตองเป-นไป
ดวยความรวดเร็วทันใจ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 11 นามสมมติ (2559) “การใหบริการตองเกิดจากความพรอมของ     
ผูใหบริการตองตระหนักถึงความพอใจของลูกคาเป-นสําคัญ” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “การบริการท่ีดีตองรวดเร็วทันใจทําใหลูกคา
รูสึกว�าเอาเอาใจใส�”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “หัวใจของงานบริการผูใหบริการตองพรอม
บริการเสมอไม�ว�าเวลาใดท่ีลูกคารองขอ และตองสามารถตอบสนองสิ่งท่ีถูกรองขอได”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “จุดเด�นของการใหบริการอยู�ท่ีระยะเวลาตอง
รวดเร็วลูกคาไม�ตองรอคอย และทําใหลูกคารูสึกเป-นคนสําคัญไดรับการสนใจ” 
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          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “งานบริการท่ีดีผูใหบริการตองแสดงความ
กระตือรือรนในการใหบริการ มีความรอบรูเม่ือตองพูดคุยกับลูกคา หากถูกรองขอสิ่งใดตองทําดวย
ความเต็มใจ เอาใจใส�ใหลูกคารูสึกเป-นคนสําคัญ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “การสรางจุดเด�นเรื่องบริการพนักงานตองโดดเด�น
แต�งกายสะอาด มีความรอบรู กระฉับกระเฉง สามารถดูแลเอาใจใส�ใหลูกคาเกิดความม่ันใจ” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “ตองใหบริการดวยความรวดเร็วทันใจ” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “พนักงานตองมีความพรอมใหบริการทํางาน
ดวยความรวดเร็วทันใจ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) “งานบริการจะสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจ
ตองเริ่มจากความพรอมจากตัวผูใหบริการ ยังตองมีความรูความสามารถในหนาท่ีดวย”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “เรื่องการใหบริการนั้นจะสรางความประทับใจได 
ตองเริ่มจากผูใหบริการท่ีมีความรับผิดชอบ มีความพรอมในทุกๆดาน และความรูเฉพาะเก่ียวกับเนื่อ
งาน การใหบริการตองรวดเร็วทันใจดูแลเอาใจใส�ลูกคาไดท่ัวถึงสมํ่าเสมอ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “การบริการตองสรางความม่ันใจแก�ลูกคาให
ไดลูกคาจะกลับมาอีก” 
  สรุปคุณลักษณะร�วมดานการบริการประกอบดวย 5 องคXประกอบ ไดแก� ความเป-น
รูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความน�าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนองต�อผูรับบริการ 
(Responsiveness) การใหความม่ันใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส� (Emphaty)  โดยสามารถ
อธิบายคุณลักษณะขององคXประกอบต�างๆไดดังนี้  

  จากการศึกษาพบว�า  ความเป-นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  ถือเป-นสิ่งทีผูมารับ
บริการสามารถ จับตองได มองเห็นไดดวยตาเปล�า  รับรูไดจากการพูดคุย และรูสึกไดตลอดเวลาท่ีรับ
บริการ เช�นการแต�งกายของผูใหบริการ การแสดงอัธยาศัยไมตรี   ความพรอมในการมองบริการ 

  จากการศึกษาพบว�า ความน�าเชื ่อถือ (Reliability) ถือเป-นป�จจัยที่ส�งเสริมให
ผูรับบริการกับมาใชบริการอีก เนื่องจากการใหบริการท่ีละเอียด รอบครอบ  การสรางความน�าเชื่อถือ
แก�ผูมารับบริการรวมไปถึงความรูในเรื่องท่ีใหบริการลวนเป-นป�จจัยท่ีจะสรางความประทับใจแก�ผูมา
รับบริการท้ังสิ้น 

  จากการศึกษาพบว�า การตอบสนองต�อผูรับบริการ (Responsiveness) เป-นป�จจัยเสริม
ใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการ เพราะจะเป-นลักษณะของการใหบริการท่ี
รวดเร็ว ทันใจ และผูใหบริการจะมีความกะตือรือรน รวมถึงสามารถตอบสนองความตองการของผูมา
รับบริการได 

  จากการศึกษาพบว�า การใหความม่ันใจ (Assurance)  ถือเป-นเรื่องสําคัญ เพราะอาจ
หมายถึงความปลอดภัย ชองชีวิตและทรัพยXสิน ของผูมารับบริการ โดยผูใหบริการตองสรางความ
ม่ันใจแก�ผูมารับบริการ สามารถตอบขอซักถาม และแสดงถึงมาตรฐานในการใหบริการท่ีดีได 

  จากการศึกษาพบว�า การดูแลเอาใจใส� (Emphaty)  เป-นเรื่องสําคัญของงานบริการ
เพราะหากผูมารับบริการไดรับความรูสึกว�าตนเองเป-นคนสําคัญไดรับการดูแลเอาใจใส�อย�างดีเยี่ยม ก็
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จะเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีก ท้ังนี้ผูใหบริการจะตองสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูมารับบริการไดอย�างดีและเท�าเท่ียมกัน 
  ด@านท่ี 3 ด@านระบบพ่ีเล้ียง  
  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานระบบพ่ีเลี้ยง จากการสังเคราะหXขอมูลสามารถ
สรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน 
  โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้ 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมติ (2559) “งานจะเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนหากรุ�นพ่ีสามารถ
เป-นแบบอย�างท่ีดี และสามารถแนะแนวทางท่ีดีแก�รุ�นนอง”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “รุ�นพ่ีอยู�มาก�อนมีประสบการณXมากกว�าตองเป-น
แบบอย�างแก�รุ�นนอง”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “รุ�นพี่ตองเป-นแบบอย�างแก�รุ �นนอง คอยให
คําแนะนําและแนวทางแกไขหากเกิดป�ญหาในการทํางาน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “รุ�น พ่ีตองเป-นแบบอย�างใหรุ�นนองคอยให
คําแนะนํา” 
          ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “การทํางานแบบมีระบบพี่นองถือเป-นระบบท่ีดี
ช�วยใหงานมีประสิทธิภาพ รุ�นพ่ีคอยเป-นแบบอย�างแก�รุ�นนอง” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “รุ�นนองทํางานโดยมีรุ�นพ่ีอยู�ดวยจะสรางความม่ันใจ
ในการทํางานมากข้ึน และพ่ียังเป-นแบบอย�างในการทํางานได”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “เม่ือพนักงานใหม�เริ่มทํางานแรกๆจะเกิดความม่ันใจ
มากข้ึนหากมีรุ�นพ่ีทํางานร�วมดวย” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “รุ�นนองทํางานร�วมกับรุ�นพ่ีจะส�งผลดีทําใหรุ�นนอง
เกิดความม่ันใจ ท้ังยังสามารถไดรับความรูจากรุ�นพ่ี และเม่ือเกิดป�ญหายังสามารถมีผูใหคําปรึกษา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 9 นามสมมติ (2559) “การทํางานร�วมกันของรุ�นพ่ีรุ�นนอง ส�งผลดีให
รุ�นนองเกิดความม่ันใจในการทํางานและยังมีรุ�นพ่ีคอยใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “รุ�นนองจะเกิดความม่ันใจในการทํางานเม่ือมี
รุ�นพ่ีคอยชี้แนะแนวทาง รสมถึงช�วยแกไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 11 นามสมมติ (2559) “ระบบการทํางานแบบพ่ีนองถือเป-นตัวช�วย 
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน พ่ีสามารถเป-นแบบอย�างท่ีดี ทําใหรุ�นนองม่ันใจและคอยแนะนํา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12 นามสมมติ (2559) “การทํางานร�วมกันของรุ�นพ่ีรุ�นนอง เป-น
โอกาสท่ีรุ�นพ่ีไดเป-นแบบอย�างแก�รุ�นนอง โดยมีโอกาสใหความรู สอนงาน และสอนวิธีการแกไขป�ญหา
ในการทํางาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “ระบบพ่ีทํางานกับนองถือเป-นระบบท่ีทําให
การทํางานของเด็กใหม�มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะมีรุ�นพ่ีเป-นแบบอย�าง และรุ�นพ่ีเองก็สามารถให
คําปรึกษารุ�นนองได”  
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         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “ระบบการทํางานร�วมกันแบบพ่ีนองจะเป-น
การสรางความม่ันใจแก�รุ�นนองในการทํางาน โดยรุ�นนองจะมีรุ�นพ่ีอเป-นแบบอย�างในการทํางาน มีคน
สอนงาน มีคนใหคําปรึกษาคอยแกป�ญหา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “รุ�นพ่ีท่ีดีจะเป-นแบบอย�างแก�รุ�นนองทําให
รุ�นนองม่ันใจในการทํางานและรุ�นพ่ียังสามารถช�วยเหลือใหคําแนะนําแก�รุ�นนอง”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “รุ�นนองควรมีรุ�นพ่ีเป-นแบบอย�างท่ีดีและคอย
ใหคําปรึกษา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “รุ�นพี่ควรใหคําปรึกษาแก�รุ�นนองและเป-น
แบบอย�างท่ีดี”ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) “รุ�นพ่ีท่ีดีตองเป-นแบบอย�าง
แก�รุ�นนองคอยช�วยเหลือใหคําปรึกษาในการทํางาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “รุ�นพ่ีควรแนะแนวททางในการแกไขป�ญหาใน
การทํางาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “เม่ือรุ�นพ่ีรุ�นนองทํางานร�วมกัน รุ�นพ่ีตองเป-น
แบบอย�างในการทํางานและคอยใหคําปรึกษาแก�รุ�นนอง” 
  จากการศึกษาพบว�าระบบพ่ีเลี้ยงเป-นเรื่องสําคัญเนื่องจากเป-นป�จจัยเก้ือหนุนใหการ
ปฏิบัติงานร�วมกันของรุ�นพ่ีและรุ�นนองเป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ยังสามารถช�วยเพ่ิมพูน พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานร�วมกันของรุ�นพ่ีรุ�นนองใหเกิดข้ึนได  โดยรุ�นพ่ีสามารถเป-นแบบอย�างท่ีดี สอน
งาน ใหคําปรึกษา แนะแนวทางในการแกไขป�ญหาจากการทํางานแกรุ�นนองได ส�วนรุ�นนองเสมือนมี
พ่ีเลี้ยงคอยใหความช�วยเหลือและเป-นท่ีปรึกษาหากการทํางานนั้นประสบป�ญหาข้ึน  
  ด@านท่ี 4 ด@านการทํางานเป�นทีม 

  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานการทํางานเป-นทีม จากการสังเคราะหXขอมูล
สามารถสรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ไดแก� เปwาหมายการทํางานร�วมกัน ระดับบุคคล 
คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม  
  โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมติ (2559) “การทํางานเป-นทีมตองเปFดโอกาสใหทุกคนไดร�วม
ออกความคิดเห็น มีเปwาหมายร�วมกัน ช�วยกันแกขัญหา”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “การทํางานเป-นทีมเป-นเรื่องสําคัฐท่ีทุกคนตองมี
เปwาหมายร�วมกัน ต้ังแต�การออกความเห็น การกําหนดเปwาหมาย และแกป�ญหาร�วมกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “ทีมงานตองมีโอกาสในการวางเปwาหมายร�สมกัน 
เวลาเกิดป�ญหาวิกฤติก็ตองร�วมกันแกไข”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “ควรมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ทุกคน
ตองไดออกความเห็น และวางแผนร�วมกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “การทํางานเป-นทีมทุกคนตองมีเปwาหมายร�วมกัน 
โดยเฉพาะเม่ือมีป�ญหาตองแกไขร�วมกัน” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “ทีมงานท่ีดีตองมีเปwาหมายเดียวกัน วางเปwาหมาย 
ร�วมกันตัดสินใจ  
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         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “ประสิทธิภาพของทีมงานเริ่มจากวางเปwาหมาย
ร�วมกัน ตัดสินใจเรื่องใดๆดวยกัน ฟ�งความคิดเห็นกันและกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “ทีมงานท่ีดีเริ่มจากการร�วมแรงร�วมใจ วางแผน
ร�วมกัน แกป�ญหาดวยกัน คิดถึงทีมมากกว�าตัวเอง” ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 9 นามสมมติ (2559) “ทีมงาน
ตองวางเปwาหมายร�วมกันช�วยกันคิดตัดสินใจ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “การสรางทีมงานท่ีดีทุกคนตองมีส�วนในการ
ออกความเห็น ตัดสินใจ วางแผน แกไขป�ญหาดวยกัน ไม�ใช�เกิดจากการตัดสินใจของคนคนเดียว”  
         ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11 นามสมมติ (2559) “ทีมที่ดีตองมีเปwาหมายร�วมกัน เป-นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีการแบ�งแยกหนาท่ี มีการวางแผนการทํางาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “การร�วมกันทํางานเป-นทีมตองคิดถึงเปwาหมาย
ของส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว ร�วมกันคิดวางแผน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “การทํางานเป-นทีมตองเปFดโอกาสใหผูอ่ืนได
พูดไดเป-นส�วนหนึ่งของทีมเม่ือเกิดป�ญหาตองไดร�วมตัดสินใจ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “การทํางานเป-นทีมทุกคนตองมีโอกาสร�วมใน
การตัดสินใจ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “เม่ือมีเปwาหมายร�วมกันในการทํางานแลวตอง
มีการแบ�งแยกหนาท่ี วางแผน ร�วมกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “ควรมีการคุยกันเพ่ือมอบหมายหนาท่ีแบบ
เผชิญหนา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “การทํางานเป-นทีมเริ่มจากตองมีเปwาหมาย
ร�วมกัน ทุกคนมีส�วนไดตัดสินใจ” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “ทีมท่ีดีตองมีจุดยืนมีเปwาหมายเป-นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมีการวางแผนการทํางานอย�างเป-นระบบ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) “ในการทํางานควรใหทุกคนมีโอกาสตัดสินใจ 
และวางแผน เม่ือเกิดป�ญหาทุกคนในทีมตองร�วมกันใหผ�านพนไป”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “การสรางทีมงานท่ีดีทุกคนตองมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น ออกแบบ วางแผน โดยมาจากความเห็นทุกคนเพ่ือสรางความใหเกิดเปwาหมายร�วมกัน ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “ทีมงานท่ีจะประสบความสําเร็จตองมีเปwาหมาย
ร�วมกัน” 
  สรุปคุณลักษณะร�วมดานการทํางานเป-นทีมประกอบดวย 3  องคXประกอบ เปwาหมาย
การทํางานร�วมกันระดับบุคคล คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม  โดยสามารถ
อธิบายคุณลักษณะขององคXประกอบต�างๆไดดังนี้  
  จากการศึกษาพบว�า เปwาหมายการทํางานร�วมกันระดับบุคคล ถือเป-นจุดเริ่มตนของ
การทํางานร�วมกันเป-นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบุคคลในทีมนั้นจะตองมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น  มีส�วนร�วมในการกําหนด หนาท่ี ความรับผิดชอบร�วมกัน ทั้งนี้การแบ�งงานกันตอง
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เป-นไปอย�างเท�าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการพูดคุยปรึกษาหารือร�วมกันทุกคนเพ่ือไดรับทราบ
ขอมูลท่ีถูกตองตรงกัน 
  จากการศึกษาพบว�าดาน คุณลักษณะของงาน ถือเป-นการวางกรอบแนวทางเพ่ือการ
ปฏิบัติงานร�วมกันไดอย�างมีประสิทธิภาพ โดยทีมจะร�วมกันกําหนดทิศทาง เปwาหมายของทีมงาน
ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาพบว�าดาน คุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม  ถือเป-นหัวใจของการ
ทํางานเป-นทีม โดยเป-นกําแบ�งอํานาจหนาท่ีของทึกคนในทีมงานอย�างชัดเจน ตลอดจนทุกคนไดมี
ส�วนร�วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็น และมีส�วนร�วมในทุกๆข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

  ด@านท่ี 5 ด@านการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ จากการสังเคราะหX
ขอมูลสามารถสรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ไดแก�ความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร 
ช�องทางในการสื่อสาร ความต�อเนื่องในการสื่อสาร ดานผูรับ ผูส�งสาร   
  โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้  
         ผูเชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารมีความจําเป-นในการทํางาน ท้ังผูรับ 
ผูส�งสารควรใชคําพูดท่ีเขาใจง�าย และเม่ือเกิดความไม�เขาใจ ตองสื่อสารกันใหม�จนเกิดความเขาใจเพ่ือ
ปwองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิด”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “ท้ังผูพูด และ ผูฟ�ง ต�างมีหนาท่ีของตัวเองคนพูด
พูดใหเขาใจง�าย ชัดเจน คนฟ�งต้ังใจฟ�งหากไม�เขาใจตองถามทําความเจาใจใหถูกตอง”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “เม่ือเกิดป�ญหาในการทํางาน ตองคุยกันตองพูด
อย�างตรงไปตรงมาเพ่ือสรางความเขาใจระหว�างกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารกันตองเขาใจง�าย ตรงไปตรงมา”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “เพ่ือนร�วมงานตองรูจักรับฟ�งป�ญหาของผูอ่ืนและ
พรอมใหการช�วยเหลือ” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารท่ีดีทุกคนตองไดฟ�ง และไดพูด พูดกัน
ตรงไปตรงมาถึงแม�ตองเผชิญหนากับคนท่ีเราไม�ชอบ”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “หัวหนางานตองรูจักพัฒนาตนเองตามยุคสมัย  
เอาเทคโนโลยีใหม�มาใชเพ่ือทําใหการสื่อสารพูดคุยกันเขาใจมากยิ่งข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช�นผ�าน 
Line , Facebook”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “ผูพูดหากพูดโดยใชคําพูดเรียบง�ายไม�ซับซอน 
ผูฟ�งก็จะเขาใจไดง�ายประหยัดเวลา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารถือเป-นเรื่องคัญในการทํางาน
ร�วมกัน โดยเฉพาะการออกคําสั่งจากหัวหนา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “การทํางานร�วมกันตองมีจิตเอ้ือเฟ��อ รับฟ�ง
คําพูดผูอ่ืนยามผูอ่ืนมีป�ญหา และสื่อสารออกไปเพ่ือแสดงน้ําใจ ช�วยแกไขป�ญหา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 11 นามสมมติ (2559) “การคุยกันควรเปFดเผยไม�นินทาพูดลับหลัง”  



112 

 

         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารระหว�างกันเป-นกุญแจสู�ความสําเร็จ
ในการทํางาน โดยสําคัญท้ังคนฟ�ง และคนพูด สื่อสารกันอย�างง�ายๆ แต�ใหเขาใจตรงกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารที่ดีคือการแลกเปลี่ยนข�าวสาร
ระหว�างกันของผูพูดและฟ�ง โดยทําใหอีกฝ�ายเขาใจตรงกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “ผูพูดและผูฟ�งทําใหเกิดการสื่อสารระหว�างกัน 
โดยเริ่มต้ังแต�การสั่งงานจากหัวหนา และการท่ีสื่อสารคุยกันกับเพ่ือนในทีมงาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “การพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม�นินทา หรือ
พูดลับหลังจะช�วยใหการทํางานราบรื่นมากข้ึน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารระหว�างกันช�วยทําใหผูร�วมทํางาน
รูสึกเป-นกันเองมากยิ่งข้ึน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “เวลาพูดคุยสั่งงานตองพูดแบบเขาใจง�ายท้ัง
ผูพูดและผูฟ�งตองมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพ่ือเขาใจตรงกัน” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “เป-นหัวหนางานจะพูดจะสั่งอะไรตองชัดเจน
เขาใจง�าย”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารระหว�างกันท่ีดีคือพูดแลวเขาใจ
ง�ายๆ ไม�ซับซอน” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “การสื่อสารช�วยใหการทํางานราบรื่น ท้ังคน
พูดและคนฟ�งตองเขาใจตรงกันใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเขาใจง�าย”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “การสั่งงานตองสื่อสารออกไปดวยความ
ชัดเจน ลูกนองถึงทําไดถูกตอง” 
  สรุปคุณลักษณะร�วมดานการสื่อสารประกอบดวย 4  องคXประกอบ ไดแก� ความ
ชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร ช�องทางในการสื่อสาร ความต�อเนื่องในการสื่อสาร ดานผูรับ-ผูส�งสาร  
โดยสามารถอธิบายคุณลักษณะขององคXประกอบต�างๆไดดังนี้  

  จากการศึกษาพบว�าดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร ถือเป-นเรื่องสําคัญและเป-นหัวใจ
ของการสื่อสารระหว�างกันคือการไดรับสารท่ีถูกตอง  โดยการสื่อสารควรใชคําพูดท่ีเขาใจง�าย มีความชัดเจน 
พูดเปFดเผยตรงไปตรงมา และเพียงพอต�อความเขาใจท่ีตรงกันระหว�างผูส�งสาร และผูรับสาร  

  จากการศึกษาพบว�าดานช�องทางในการสื่อสาร เป-นอีกป�จจัยเก้ือหนุนใหการสื่อสารนั้น
เกิดประสิทธิภาพ โดยมุ�งเนนการสื่อสารแบบเผชิญหนากัน หรือการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาใชเก้ือหนุน
ใหการสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สะดวกยิ่งข้ึน ตลอดจนลดขอบกพรองและป�ญหาท่ีอาจ
สามารถเกิดข้ึนได 

  จากการศึกษาพบว�าดานความต�อเนื่องในการสื่อสารถืออีกหนึ่งป�จจัยสําคัญท่ีช�วยลด
ป�ญหาจากการสื่อสาร กล�าวคือการสื่อสารตองทําอย�างต�อเนื่อง สมํ่าเสมอ โดยสามารถเป-นตัว
ตรวจทานส�งท่ีสื่อสารไปแลวว�ามีความถูกตองและครบถวน 
  จากการศึกษาพบว�าดานผูรับสาร-ผูส�งสาร ถือเป-นหัวใจของการสื่อสาร เพราะสารจะ
ถูกส�งและรับโดบบุคคลท้ังสองคนนี้ โดยท้ังสองฝ�ายตองเป-นท้ังผูพูดท่ีดีและผูฟ�งท่ีดี เท�านี้ก็สามารถ
ทําใหการสื่อสารในครั้งนั้นเกิดประสิทธิภาพไดอย�างดี 
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  ด@านท่ี 6 ด@านการพัฒนาตนเอง 
  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานการพัฒนาตนเอง จากการสังเคราะหXขอมูล
สามารถสรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ไดแก� ความม่ันคงในการทํางาน ดานความกาวหนา
ในตําแหน�งงาน ดานความสําเร็จของงาน ดานเกียรติยศชื่อเสียง   

  โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมติ (2559) “ชื่อเสียงของบริษัทเป-นจุดยึดเหนี่ยวใหพนักงาน
ต้ังใจทํางาน ทุกคนม่ันใจว�าทุกคนมีความสําคัญต�อองคXกร”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “การเป-นบุคลากรในองคXกรทุกคนตองหม่ันพัฒนา
ตนเอง ในการทํางานตองคํานึงถึงเปwาหมาย เพื่อสามารถมีโอกาสไดเลื่อนตําแหน�งหรือไดเลื่อนข้ัน
เงินเดือน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “ชื่อเสียงยาวนานขององคXกรเป-นสิ่งท่ีพนักงานตอง
คํานึงถึง เพราะฉะนั้นการกระทําใดๆก็ตามลวนแลวแต�มีความสําคัญต�อองคXกร”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “พนักงานควรมีการพัฒนาตนเองควบคู�ไปกับการ
พัฒนาไปขององคXกร จะไดรับการเลื่อนข้ัน ข้ึนเงินเดือนก็ตองมาจากการทํางานของตัวเอง”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “หากพนักงานหม่ันพัฒนาตนเอง แน�นอนว�าจะเกิด
ความกาวหนาในการทํางานแน�นอน สถานะของบริษัทก็ม่ันคงเพราะอยู�มานาน” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “ชื่อเสียงของบริษัทเป-นจุดยึดเหนี่ยวใหทุกคนต้ังใจ
ทํางาน มีเปwาหมายร�วมกันเพ่ือความสําเร็จและยังส�งผลแก�ตัวเองในเรื่องค�าตอบแทน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “เม่ือพนักงานม่ันใจและภูมิใจในองคXกร องคXกรก็
จะม่ันใจในตัวพนักงานเช�นกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “ความม่ันคงในการทํางานเกิดจากตัวผูปฏิบัติงาน
เองท่ีทํางานดวยความสุข และเชื่อม่ันว�าตัวเองเป-นส�วนหนึ่งขององคXกร”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 9 นามสมมติ (2559) “ชื่อเสียงของบริษัทสามารถทําใหพนักงานรูสึก
ถึงความม่ันคงในหนาท่ีการงาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “องคXกรพัฒนาอยู�มายาวนานมีชื่อเสียงเกิด
จากการพัฒนาร�วมกันระหว�างองคXกรและพนักงานในองคXกรโดยทุกคนยึดถือเปwาหมายร�วมกันและ
รูสึกว�าตัวเองเป-นส�วนหนึ่งขององคXกร”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 11 นามสมมติ (2559) “ชื่อเสียงขององคXกรเป-นเรื่องสําคัญท่ีจําทําให
คนในองคXกรรูสึกไดถึงความม่ันคงขององคXกรและงานท่ีตนเองทําอยู�”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “หากทํางานร�วมกันโดยมุ�งหวังผลสําเร็จ
ร�วมกันแน�นอนองคXกรจะเจริญเติบโตดวยความม่ันคง ซึงหมายถึงว�าทุกการกระทําของคนในองคXกรมี
ผลต�อชื่อเสียงองคXกร”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “พนักงานตองหม่ันพัฒนาตนเองเพ่ือร�วมสราง
ความเจริญกาวหนาแก�องคXกร”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “การมุ�งท่ีความสําเร็จในการทํางานจะเป-นตัว
ช�วยใหเกิดความม่ันคงและเจริญกาวหนา และนํามาซ่ึงเกียรติยศชื่อเสียงแก�องคXกร”  
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         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “บริษัทอยู�มายาวนาน เป-นบุคลากรตองรัก
องคXกร ร�วมสรางองคXกร โดยทุ�มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน หม่ันพัฒนาตนเอง ใหการทํางานของ
ตัวเองออกมาดีท่ีสุด”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “หากอยากจะมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
ก็ตองหม่ันพัฒนาตนเอง คํานึงถึงเปwาหมายในการทํางาน และชื่อเสียงท่ีบริษัทสั่งสมมายาวนาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “ทุกคนทํางานเต็มที่ก็อยากไดผลตอบแทน 
เงินเดือนข้ึน โบนัส เลื่อนข้ัน” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “ทุกคนอยากรูสึกว�างานท่ีทําม่ันคง ซ่ึงมันก็
ข้ึนอยู�กับตัวเอง หากต้ังใจทําหนาท่ีของตัวเองใหดี ทุกอย�างก็จะออกมาดีเอง บริษัทท่ีมีชื่อเสียงดีๆ ก็
เกิดจากการทํางานดีของพนักงาน”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) “การทํางานทุกคนหวังจะเจริญกาวหนา ได
เลื่อนข้ัน ข้ึนเงินเดือน ไดรับรางวัล จากการทํางาน” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “ในการทํางานใครๆก็อยากไดเลื่อนข้ัน เลื่อน
ตําแหน�ง มีรางวัลมาจูงใจใหทํางาน ไม�อยากโดนไล�ออก แต�มันก็อยู�ท่ีการทํางานของตัวเองว�าง
ต้ังใจแค�ไหน ทุ�มเทมากนอยแค�ไหน”  
 ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “ความม่ันคงในการทํางานเกิดจากการหม่ันเรียนรู
พัฒนาตนเองในหนาท่ีการงานท่ีทํา และแน�นอนความตั้งใจนี้จะไดรับการยอมรับจากเพ่ือนร�วมงาน
และองคXกร” 
  สรุปคุณลักษณะร�วมดานการพัฒนาตนเองประกอบดวย 4  องคXประกอบ ไดแก� ความ
ม่ันคงในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหน�งงาน ดานความสําเร็จของงาน ดานเกียรติยศ
ชื่อเสียง  โดยสามารถอธิบายคุณลักษณะขององคXประกอบต�างๆไดดังนี้  
  จากการศึกษาพบว�าดานความมั่นคงในการทํางาน ถือเป-นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเพราะ
หมายถึงความม่ันคงในอาชีพการงานท่ีตนเองทําอยู� ท้ังนี้อาจพิจารณาถึงชื่อเสียงของบริษัท ตลอดจน
รูปแบบของการบริการงาน แผนงาน เป-นตน 

  จากการศึกษาพบว�าดานความกาวหนาในตําแหน�งงาน เป-นแรงจูงใจแก�พนักงานในการ
ปฏิบัติหนาที่ และเป-นป�จจัยใหพนักงานทุ�มเทแรงกายแรงใจในการทํางานใหกับองคXกร ท้ังนี้เพ่ือ
มุ�งหวังความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน คือการเลื่อนตําแหน�ง ข้ึนเงินเดือน เป-นตน 

  จากการศึกษาพบว�าดานความสําเร็ขของงาน คือผลสําเร็จท่ีองคXกรตองการและเป-น
หนาที่และเปwาหมายของพนักงานที่ทุกคนตองยึดถือเพ่ือทุ�มเททํางานไดอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เปwาหมายขององคXกรเป-นหลักสําคัญ รวมถึงการแกไขป�ญหา ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดอย�างรวดเร็ว
ทันถ�วงที โดยใหเกิดความเสียหายต�อองคXกร และ ต�อตนเองนองท่ีสุด 

  จากการศึกษาพบว�าดานเกียรติยศชื่อเสียง เป-นเสมือนรางวัลหรือสิ่งตอบแทน แก�
พนักงานท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี ท้ังนี้จะเกิดจากความมุ�งม้ัน ต้ังใจทํางาน และเชื่อม่ันว�าตนเองเป-น
ส�วนหนึ่งท่ีสําคัญต�อองคXกร  
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  ด@านท่ี 7 ด@านบุคลิกภาพ 
  ผูใหสัมภาษณXไดแสดงความคิดเห็นดานบุคลิภาพ จากการสังเคราะหXขอมูลสามารถ
สรุปไดว�าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ไดแก� บุคลิกภาพแบบเปFดเผย (Extraversion)  บุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม (Agreeableness) แบบยีดม่ันหลักการ (Conscientiouness) แบบม่ันคงทาง
อารมณX (Emotional Stability) แบบเปFดใจสู�การเรียนรู (Openness to Experience) 
  โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นท่ีสอดคลองกันดังนี้  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพท่ีดีมีส�วนสําคัญในการทํางาน พนักงาน
ตองกลาคิดกลาทํา มีความอดทนอดกลั้น”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพเป-นเรื่องสําคัญของงานบริการ พนักงาน
ตองมุ�งม่ัน ต้ังใจในการทํางาน อดทน ต�อสภาวะกดดันท่ีอาจเกิดข้ึน และรูจักรับฟ�งเพ่ือนร�วมงาน และ
มุ�งท่ีผลสําเร็จร�วมกัน”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมติ (2559) “งานบริการจุดเด�นอยู�ท่ีบุคลิกภาพของผูใหบริการ 
ท่ีตองมุ�งม่ันต้ังใจ อดทนอดกลั้น ภายใตแรงกดดัน และเป-นผูฟ�งท่ีดี”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมติ (2559) “พนักงานบริการตองเป-นคนมุ�งม่ัน ชอบใหความ
ช�วยเหลือผูอ่ืน เป-นคนใจเย็น ”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมติ (2559) “คนท่ีจะทํางานบริการไดดีตองเป-นคนมีบุคลิกภาพ
ดี ช�างพูด ช�างเจรจา ชอบช�วยเหลือผูอ่ืน เป-นคนละเอียดอ�อน และรับฟ�งผูอ่ืนไดดี” 
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพจะทําใหผูใหบริการโดดเด�นน�าเชื่อถือ 
ตองแสดงออกดวยความสุภาพ พูดเก�งและควบคุมอารมณXตัวเองไดดี”  
         ผูเชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมติ (2559) “คนทํางานบริการตงเป-นคนชอบเขาสังคมเพราะ
ตองเจอคนเยอะและตองเป-นคนชอบช�วยเหลือผูอ่ืนดวยจะทํางานนี้ไดดี”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “พูดถึงงานบริการคงปฏิเสธไม�ไดว�าบุคลิกภาพ
ของพนักงานเป-นเรื่องสําคัญมาก และไม�ใชแค�ดูดี แต�ยังต�องมีลักษณะอ่ืนๆประกอบดวย เช�น ช�างพูด 
ร�าเริงชอบดูแลช�วยเหลือคนอ่ืน เป-นคนละเอียดรอบครอบ ใจเย็น พรอมเจอสิ่งใหม�ๆตลอดเวลา ”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 9 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพท่ีโดดเด�นจะทําใหผูรับบริการรูสึก
สบายใจ พนักงานตองพูดคุยเก�ง มีความคิดดี เป-นคนสุภาพ”       
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “พนักงานตองสามารถควบคุมอารมณXไดดี
เพราะเจอคนไม�ซํ้ากันหลากหลายความตองการ เพราะฉะนั้นเหมือนตองเรียนรูสิ่งแปลกใหม�ตลอดเวลา”  
         ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพของคนทํางานบริการจะมี
คลายๆกันนั่นคือพูดเก�งคุยเก�งชอบช�วยเหลือคนอ่ืน” 
          ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “งานบริการคัดแต�คนดูดีมีบุคลิกภาพดี กลา
พูดกลาแสดงออก ควบคุมอารมณXได” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “พนักงานตองมุ�งม่ันต้ังใจทํางาน พรอมเรียนรู
สิ่งใหม�ๆเพ่ือพัฒนาตัวเอง”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “บุคลิกาพท่ีดีไม�ใชมีแค�ภายนอกท่ีคนเห็นแต�ภายใน
เช�นกลาคิด กลาทํา ความคิดจิตใจท่ีอ�อนโยน และการควบคุมตนเอง เรื่องพวกนี้ก็สําคัญท่ีตองคํานึงถึง”  
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         ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15 นามสมมติ (2559) “พนักงานที่ดีตองมีความมุ�งม่ันในหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “การเป-นคนมีจิตใจดีคิดดี ทําดี กลาพูด กลาทํา 
กลาแสดงออก และใจเย็นไม�เครียด คุณสมบัติพวกนี้จะส�งสมใหคนมีบุคลิกภาพท่ีดีได”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “จุดเด�นของผูใหบริการคือตองมุ�งม่ันต้ังใจ
ทํางานและชอบช�วยเหลือผูอ่ืน” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “งานบริการเหมาะกับคนลักษณะชอบเขา
สังคม และชอบช�วยเหลือดูแลผูอ่ืน” 
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) “การมุ�งม่ันในการทํางาน และใส�ใจรายละเอียด
เล็กๆนอยๆ จะทําใหงานออกมาดี”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพเป-นภาพจําใหผูอ่ืนจดจํา ในงาน
บริการภาพจําท่ีดีท่ีผูใหบริการตองทําใหลูกคารูสึกไดเช�น ความมุ�งม่ันในการทํางาน สุภาพอ�อนโยน มี
เหตุมีผลในการพูดคุย และคุมตัวเองไดในทุกสถานการณX”  
         ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 21 นามสมมติ (2559) “บุคลิกภาพท่ีดีเกิดจากตัวผูใหบริการเอง โดย
ตองมีทักษะในการการเขาสังคม พบปะ และช�วยเหลือดูแลผูอ่ืนไดอย�างเต็มใจ” 
  สรุปคุณลักษณะร�วมดานบุคลิภาพประกอบดวย 5  องคXประกอบ ไดแก� บุคลิกภาพ
แบบเปFดเผย (Extraversion)  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) แบบยีดม่ันหลักการ 
(Conscientiouness) แบบมั่นคงทางอารมณX (Emotional Stability) แบบเปFดใจสู�การเรียนรู 
(Openness to Experience)  โดยสามารถอธิบายคุณลักษณะขององคXประกอบต�างๆไดดังนี้  
  จากการศึกษาพบว�าดาน บุคลิกภาพแบบเปFดเผย (Extraversion) คือกลุ�มคนท่ีมี
ลักษณะนิสัยร�าเริง ชอบเขาสังคม เป-นคนมุ�งม่ัน ต้ังใจทํางาน กลาทํา กลาแสดงออก  
  จากการศึกษาพบว�าดานบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) คือกลุ�มคน
ท่ีมีลักษณะนิสัยคือ มีจิตใจดี สุภาพอ�อนโยน ชอบช�วยเหลือผูอ่ืน มีความอดทนและยืดหยุ�นในการ
ทํางานสูง และมักจะพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือเขากับผูอ่ืนอย�างสมํ่าเสมอ 
  จากการศึกษาพบว�าบุคลิภาพแบบยีดม่ันหลักการ (Conscientiouness) คือกลุ�มคนท่ี
มีความรับชอบในการทํางาน เป-นผูยึดมั่นในหลักการ มีเหตุผล ใส�ใจในรายละเอียดของงาน เห็น
ความสําคัญของงานท่ีไดรับมอบหมายเสมอ 
  จากการศึกษาพบว�าบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX (Emotional Stability) คือกลุ�ม
คนท่ีสามารถทํางานภาบใตแรงกดดันไดดี มีอารมณXม่ันคง ไม�เครียด มีจิตใจดี มองโลกในแง�ดี  
  จากการศึกษาพบว�าบุคลิกภาพแบบเปFดใจสู�การเรียนรู (Openness to Experience)คือ
กลุ�มคนท่ีกระตือรือรน ชอบเรียนรูสิ่งใหม�ๆ มีจิตนาการ รับฟ�งความเห็นผูอ่ืนและชอบในการพัฒนาตนเอง 

3. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณืเชิงลึก มาทําการวิเคราะหXแบบสังคมเครือข�าย  
  จากการสังเคราะหXจากการสัมภาษณXเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานการบริการระดับ

หัวหนางาน จํานวน 21 คน ผูวิจัยนําองคXประกอบที่ไดมาทั้งหมดจัดทําเป-นตารางสังเคราะหX
องคXประกอบและทําการวิเคราะหXดวยระบบขอมูลเครือข�ายดังแสดงในตารางท่ี 4  
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การฝ[กอบรม (TN)
การวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม

การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม

การจัดทําแผนและการฝoกอบรม

การดําเนินการฝoกอบรม

การประเมินผลการฝoกอบรม

การให@บริการ (SV)

ความเป-นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)

ความน�าเช่ือถือ ( Reliability )

การตอบสนองต�อผูรับบริการ ( Responsiveness )

การใหความม่ันใจ ( Assurance )

การดูแลเอาใจใส� ( Empathy )

ระบบพี่เล้ียง (MT)

การเป-นแบบอย�าง Modeling

การใหขอมูลสะทอนกลับ feed back

คุณลักษณะส�วนบุคคล personal attributes

คุณลักษณะที่จําเป-นเก่ียวกับงาน system requirements

การทํางานเป�นทีม (TW)

เปiาหมายรNวมกัน

ระดับบุคคล

คุณลักษณะของงาน

คุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม

การส่ือสาร(CM)

ผูส�งสาร

ผูรับสาร

ความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร

ช�องทางการส่ือสารมีความเหมาะสม

ความต�อเนื่องและแน�นอนในการส่ือสาร

การพัฒนาตนเอง (SD)

ดานความม่ันคงในการทํางาน

ดานความกาวหนาในตําแหน�งงาน

ดานความสําเร็จของงาน

ดานเกียรติยศชื่อเสียง

บุคลิกภาพ (PT)

บุคลิกภาพแบบเปFดเผย  (Extraversion)

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)

แบบยึดม่ันในหลักการ (Conscientiousness)

แบบม่ันคงทางอารมณX (Emotional Stability)

เปFดใจสู�การเรียนรู (openness to Experience)
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การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม

การจัดทําแผนและการฝoกอบรม

การดําเนินการฝoกอบรม
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การดูแลเอาใจใส� ( Empathy )

ระบบพี่เล้ียง (MT)
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ภาพท่ี 14 องคXประกอบหลักของการพัฒนาระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน 
             บุคคลสู�ความเป-นเลิศ 
หมายเหตุ: การสังเคราะหXขอมูลการสัมภาษณXเชิงลึกและการสรุปของผูวิจัย 
  
  จากภาพที่ 14 ผูว ิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณXเชิงลึก มาสังเคราะหXและจัด
หมวดหมู�ตามองคXประกอบในดานต�างๆ มีดังนี้ 1) ดานการฝoกอบรม 2) ดานการใหบริการ 3) ดาน
ระบบพ่ีเลี้ยง 4) ดานการทํางานเป-นทีม 5) ดานการสื่อสาร 6) ดานการพัฒนาตนเอง 7) ดาน
บุคลิกภาพ  
   ผูวิจัยไดสังเคราะหXวรรณกรรมแบบเครือข�าย (Pajek) เพ่ือวิเคราะหXเครือข�ายทางสังคม
หาความเชื่อมโยงและความสัมพันธXของสังคม ซ่ึงการเชื่อมโยงทางเครือข�ายนั้นไม�พิจารณาถึงการหา
ระยะทาง (Distance) เพ่ือนํามาเป-นประเด็นในการหาองคXประกอบหลักและองคXประกอบย�อยของ
การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความ
เป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย สรุปผลการ
สังเคราะหXพบว�า องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ ส�วนมากใหความสําคัญกับเรื่อง การใหบริการ การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ระบบ พ่ี
เลี้ยง การทํางานเป-นทีม การฝoกอบรม และการทํางานเป-นทีม ตามลําดับ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของผูวิจัยที่ไดจําแนกความหมายและองคXประกอบท่ีประเมินไว ดังแสดงการประยุกตXใช
โปรแกรม Pajek ตามภาพท่ี 15 
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               การฝoกอบรม          การสื่อสาร                     การใหบริการ
      

การพัฒนาตนเอง         ระบบพ่ีเลี้ยง                 บุคลิกภาพ 
            
        การทํางานเป-นทีม          
 
ภาพท่ี 15  ภาพจําลองความสัมพันธXของขอมูลจากการสัมภาษณXเชิงลึกในแบบเครือข�ายทางสังคมของ

พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
หมายเหตุ: การสัมภาษณXเชิงลึกและการสรุปความของผูวิจัย 
 
  จากภาพเป-นลักษณะการกระจายตัวกันของขอมูลท่ีผ�านการวิเคราะหXเครือข�ายสังคม  
โดยจะมีลักษณะของเสน(ขอมูล) ท่ีกระจัดกระจายกัน แต�ยังแสดงใหเห็นถึงเสนท่ีเชื่อมโยงกัน โดย
สัญลักษณXสี่เหลี่ยมสีเทา หมายถึงองคXประกอบการฝoกอบรม สี่เหลี่ยมสีม�วง หมายถึง องคXประกอบ
ดานการพัฒนาตนเอง  สี่เหลี่ยมขาวหลามตัดสีครีม หมายถึง องคXประกอบดานการทํางานเป-นทีม 
วงกลมสีน้ําตาล หมายถึง องคXประกอบดานการสื่อสาร วงกลมสีชมพู หมายถึง องคXประกอบดาน
ระบบพ่ีเลี้ยง   สามเหลี่ยมสีเขียว หมายถึง องคXประกอบดานการใหบริการ และ สามเหลี่ยมสีดํา 
หมายถึง องคXประกอบดานบุคลิกภาพ 
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                การฝoกอบรม           การสื่อสาร                     การใหบริการ
      

การพัฒนาตนเอง         ระบบพ่ีเลี้ยง                 บุคลิกภาพ 
            
        การทํางานเป-นทีม 
 
ภาพท่ี 16  ภาพจําลองความสัมพันธXของขอมูลจากการสัมภาษณXเชิงลึกในแบบเครือข�ายทางสังคมของ

พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
หมายเหตุ: การสัมภาษณXเชิงลึกและการสรุปความของผูวิจัย 
 
  จากภาพเป-นการจัดกลุ�มขององคXประกอบต�างๆท่ีไดจากการสัมภาษณXเชิงลึก โดยทําให
เป-นหมวดหมู� และมีทิศทางมากยิ่งขึ้น  โดยสัญลักษณXสี่เหลี่ยมสีเทา หมายถึงองคXประกอบการ
ฝoกอบรม สี่เหลี่ยมสีม�วง หมายถึง องคXประกอบดานการพัฒนาตนเอง  สี่เหลี่ยมขาวหลามตัดสีครีม 
หมายถึง องคXประกอบดานการทํางานเป-นทีม วงกลมสีน้ําตาล หมายถึง องคXประกอบดานการสื่อสาร 
วงกลมสีชมพู หมายถึง องคXประกอบดานระบบพ่ีเลี้ยง   สามเหลี่ยมสีเขียว หมายถึง องคXประกอบ
ดานการใหบริการ และ สามเหลี่ยมสีดํา หมายถึง องคXประกอบดานบุคลิกภาพ  
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ตารางท่ี 5 แสดงค�าดีกรีสูงสุดของความสัมพันธXของเครือข�ายทางสังคมของพนักงานใหบริการสายการ
บินพาณิชยXไทย 

Rank Vertex Value Id 
1 6 41 การฝoกอบรม 
2 1 59 การใหบริการ 
3 4 47 ระบบพ่ีเลี้ยง 
4 5 45 การทํางานเป-นทีม 
5 7 40 การสื่อสาร 
6 2 54 การพัฒนาตนเอง 
7 3 49 บุคลิกภาพ 

หมายเหตุ: การประมวลผลจากโปรแกรม Pajek 
 
  Rank  คือ  เลขลําดับ 
  Vertex  คือ  การจัดลําดับขององคXประกอบตามจํานวนความถ่ีของขอมูล 
  Value  คือ  จํานวนความถ่ีของขอมูล 
  Id  คือ  รายชื่อองคXประกอบ 
  จากตารางท่ี 5  ผูวิจัยไดวิเคราะหXผลความสัมพันธXของเครือข�ายทางสังคมของทาง
สังคมของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยใชโปรแกรม Pajek  ซ่ึงไม�พิจารณาถึงการหา
ระยะทาง (Distance) ผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญและการเชื่อมโยงทางเครือข�าย  พบว�า ลําดับท่ี 1 
การฝoกอบรม มีการเชื่อมโยงจํานวน 41 เสน ลําดับท่ี 2 การใหบริการ  มีการเชื่อมโยงจํานวน 59 เสน 
ลําดับท่ี 3 ระบบพ่ีเลี้ยง มีการเชื่อมโยงจํานวน 47 เสน และ ลําดับท่ี 4 การทํางานเป-นทีม   มีการ
เชื่อมโยงจํานวน 45 เสน ลําดับท่ี 5 มีการเชื่อมโยงจํานวน 40  เสน ลําดับท่ี 6 การพัฒนาตนเอง มี
การเชื่อมโยง 54 เสน ลําดับท่ี 7 มีการเชื่อมโยงจํานวน 49 เสน ซ่ึงแสดงใหเห็นว�า ท้ัง 7 ลําดับมี
ความสัมพันธXและมีความเชื่อมโยงกันในบริบทต�างๆ  
  จากนั้นจึงนําองคXประกอบท่ีไดสรางเป-นแบบสอบถามและนําแบบสอบถามนั้นกลับไป
ใหผูเชียชาญ ท้ัง 21 ท่ีไดทําการสัมภาษณXเชิงลึกในรอบแรกเพ่ือตรวจทานฉันทามติเชิงปริมาณและ
วิเคระหXดวยค�า IR,MODE นําผลที่ไดสังเคราะหXออกมาเป-น แนวโนมการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ เพ่ือสั่งเคราะหX
เป-นแบบสอบถามสําหรับการการวิเคระหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (CFA) มาตรฐานการพัฒนา
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยในข้ันตอนต�อไป  

4. ผลการสอบถามเพ่ือตรวจทานฉันทามติเชิงปริมาณจากพนักงานท่ีถูกสัมภาษณXเชิงลึก 
โดยวิเคราะหXดวยค�า IR,MODE  ( EDFR รอบท่ี 2 ) 
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ตารางท่ี 6 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการฝoกอบรมจากแบบสอบถามใน  EDFR  รอบท่ี 2  

การฝoกอบรม 

มัธย
ฐาน 

(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน

นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 
Q1 

≤ 
1.5 

ความ

เป-นไป
ได 

ความ

เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง

ของความ
คิดเห็น 

1 ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรมมีการ

สอบถามหัวขอท่ีผูเขารับการอบรมสนใจ
ก�อนเสมอ 

3.61 4.19 1.00 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

2 ก�อนเขารับการฝoกอบรมมีการถามความ

สมัครใจก�อนเสมอ 
3.58 3.94 0.95 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

3 ก�อนเขารับการอบรม มีการประเมนิ

ความรูของพนักงานก�อนเสมอ 
3.85 3.94 0.73 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

4 
 

ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรมมีการแจงให
พนักงานทราบถึงวัตถุประสงคXในการ

ฝoกอบรมทุกครั้ง 

3.95 3.75 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

5 ก�อนการฝoกอบรมมีการกําหนด

วัตถุประสงคXท่ีชัดเจนสามารถนําความรู
ท่ีไดไปใชไดจริง 

3.91 3.58 0.72 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

6 ผูเขารับการฝoกอบรมไดเขาใจถึง

วัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 
3.93 3.75 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

7 ผูเขารับการฝoกอบรมไดเขาใจถึงความ

คาดหวังจากองคXกรในการฝoกอบรม 
3.95 4.06 0.67 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

8 มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�
ละหัวขอ 3.93 3.95 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

9 ในการฝoกอบรมมีการใช สื่อ อุปกรณX ท่ี
เหมาะสมกับหัวขอน้ันๆ 3.94 3.63 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 
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ตารางท่ี 6 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการฝoกอบรมจากแบบสอบถามใน  EDFR  รอบท่ี 2 (ต�อ) 

การฝoกอบรม 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 
Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

10 มีการแจงตารางการฝoกอบรมให
พนักงานไดทราบก�อนทุกครั้ง 3.96 3.65 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

11 มีการเปFดโอกาสแก�ผูเขารับการ
ฝoกอบรมไดซักถามและแสดงความ
คิดเห็นอย�างเสร ี

3.94 3.85 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

12 ท�านสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการ/
กิจกรรมน้ีไปใชในการเรยีน/การ
ปฏิบัติงาน 

3.98 4.06 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

13 ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรมสามารถ
แกไขป�ญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนไดอย�าง
ดี 

3.90 3.63 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

14 เมื่อเกิดคําถามระหว�างการฝoกอบรม 
วิทยากรสามารถตอบคําถามไดอย�าง
ชัดเจน 

3.98 3.71 0.67 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

15 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาวาง
แผนการฝoกอบรมครั้งต�อไป 3.96 3.65 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

16 มีการเปรียบเทียบการปฏบัิติงานก�อน
และหลังการฝoกอบรม 3.96 3.71 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

17 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาวาง
แผนการฝoกอบรมครั้งต�อไป 4.00 3.63 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

   
 ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการฝoกอบรมจากแบบสอบถามใน 

EDFR รอบท่ี 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคลองในทุกประเด็น 
โดยท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.61-4.00 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.58-4.19 และค�า Q3-Q1 มีค�า
ระหว�าง 0.67-1.00 
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ตารางท่ี 7 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการบริการจากแบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2  

การบริการ 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

18 พนักงานใหบริการสายการบินตอง 
แต�งกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย 

3.94 3.79 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

19 พนักงานใหบริการสายการบินตองมี
อัธยาศัยไมตรี มีความพรอมและเต็ม
ใจใหบริการ 

3.92 3.65 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

20 พนักงานใหบริการสายการบินตอง 
ใหบริการดวย ความรับผิดชอบและ
เต็มใจ 

3.96 3.65 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

21 พนักงานใหบริการสายการบินตอง 
ใหบริการดวย ความรอบคอบและ
ถูกตอง 

3.97 3.95 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

22 พนักงานใหบริการสายการบินตอง  มี
ความรูในเร่ือง ของสินคาและบริการ 3.92 3.75 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

23 พนักงานใหบริการสายการบินตอง 
สามารถใหคําแนะนําและตอบขอ
สงสัยของผูโดสารได อย�างถูกตอง 

3.89 3.85 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

24 พนักงานใหบริการสายการบินตอง มี
ความพรอมที่ จะใหบริการแก�ลูกคา
ไดทันท�วงท ี

3.95 3.86 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

25 พนักงานใหบริการสายการบินตอง มี
ความ กระตือรือรนท่ีจะใหบริการแก�
ลูกคา 

3.93 4.21 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

26 การบริการเป-นไปดวยความรวดเรว็ 
ทันใจ 

3.98 3.59 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 



126 
 

 

ตารางท่ี 7 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการบริการจากแบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2 (ต�อ)  

การบริการ 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

27 พนักงานใหบริการสายการบินตอง

ใหบริการแก� ลูกคาเป-นอย�างดโีดย
สม่ําเสมอ 

3.95 3.71 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

28 ผูโดยสาร(ลูกคา)รูสึกมั่นใจท่ีใชบรกิาร 3.96 3.57 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

29 พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นผู

ท่ีมีความรู ท่ีสามารถใหคําแนะนํา และ
ตอบขอสงสัย ของลูกคาไดอย�างถูกตอง 

3.93 3.94 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

30 พนักงานใหบริการสายการบิน ใหความ
เอาใจใส�กับผูโดยสารแต�ละรายอย�างเท�า
เทียมกัน 

3.98 3.93 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

31 พนักงานใหบริการสายการบินตองดูแล
เอาใจใส� และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาได เป-นอย�างด ี

3.95 3.85 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

32 พนักงานใหบริการสายการบินตองถือว�า

ความพึงพอใจของ ผูโดยสารเป-นเรื่องท่ี
สําคัญท่ีสุด 

3.96 3.75 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

  
  ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการบริการจากแบบสอบถามใน 
EDFR รอบท่ี 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคลองในทุกประเด็น 
โดยท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.89-3.98 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.65-4.21 และค�า Q3-Q1 มีค�า
ระหว�าง 0.71-0.85 
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ตารางท่ี 8 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงจากแบบสอบถามใน  EDFR รอบท่ี 2  

ระบบพ่ีเลี้ยง 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 

(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 

≤ 
1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

 

33 
 

พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีสามารถเป-น

แบบอย�างท่ีดีในการปฏิบัติงานแก�รุ�นนองได 3.61 3.71 0.86 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

34 ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานใหบรกิารบน
เครื่องบินมีพนักงานรุ�นพ่ีคอยใหคาํปรึกษา 

3.58 3.85 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

35 ระหว�างปฏิบัติงานเมื่อพบป�ญหาจากการทํางาน

พนักงานใหบริการบนสายการบินสามารถขอ
คําแนะนําจากหัวหนางานหรือรุ�นพ่ีได 

3.85 3.79 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

36 พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยให
คําแนะนําแก�พนักงานรุ�นนอง และพนักงานท่ีเขา
มาใหม� 

3.95 3.85 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

37 
 

เมื่อมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยู¦ดวยจะทําให
พนักงานรุ�นนองปฏิบัติงานไดอย�างมั่นในมากข้ึน 

3.91 4.06 0.63 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

38 พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป-นประโยชนXแก�รุ�นนอง 

3.93 3.65 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

39 พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นนอง

และใหคําแนะนําและแนวทางแกไขป�ญหาเพ่ือ
การทํางานในครั้งต�อไป 

3.95 3.65 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
  ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงจากแบบสอบถามใน 
EDFR รอบท่ี 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคลองในทุกประเด็น 
โดยท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.61-3.95 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.65-4.06 และค�า Q3-Q1 มีค�า
ระหว�าง 0.63-0.86 
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ตารางท่ี 9 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมจากแบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2  

การทํางานเป-นทีม 

มัธย
ฐาน 

(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน

นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 
Q1 

≤ 
1.5 

ความ

เป-นไป
ได 

ความ

เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง

ของความ
คิดเห็น 

 
40 

ในการปฏิบัติงานจะมีการเปFดโอกาสให
ผูร�วมงานมสี�วนร�วมแสดงความคิดเห็น

เพ่ือกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ร�วมกัน 

3.94 4.10 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

41 พนักงานใหบริการสายการบินมคีวาม
มั่นใจว�ามีการมอบหมายงานใหแก�

ผูร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 
3.95 3.85 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

42 จะมีการประชุมและมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหกับผูร�วมงานทุกคน 

3.97 3.77 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

43 พนักงานใหบริการสายการบินมคีวาม
เต็มใจปฏบัิติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือ
บทบาทหนาท่ีในบางโอกาสเมื่อมคีวาม

จําเป-น 

3.98 3.79 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

44 หัวหนาและพนักงานใหบริการสายการ

บิน ร�วมกันวางแผนกําหนดทิศทางใน
การทํางาน 

3.96 3.95 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

45 พนักงานใหบริการสาการบินมโีอกาส

ร�วมกันกําหนดเปwาหมายของทีมงาน 
3.95 4.10 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

46 พนักงานใหบริการสายกการบินให

ความสําคัญกับเปwาหมายส�วนรวม
มากกว�าส�วนตัว 

3.94 3.85 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 
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ตารางท่ี 9 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมจากแบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2 (ต�อ) 

การทํางานเป-นทีม 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 
Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

47 พนักงานใหบริการสายการบินมสี�วนร�วม
ในการตัดสินใจเก่ียวกับ การวางแผน

และลาํดับข้ันตอนการทํางานเป-นทีม 

3.98 3.71 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
48 

เมื่อเกิดป�ญหาข้ึนพนักงานใหบริการสาย
การบินมีส�วนร�วมในการแกไขป�ญหา 

3.90 3.83 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
49 

พนักงานใหบริการสายการบินมี
ความรูสึกว�าตนเป-นส�วนหน่ึงของทีมงาน 

3.98 3.63 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

  
  ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมจากแบบสอบถามใน 
EDFR รอบท่ี 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคลองในทุกประเด็น โดย
ท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.90-3.98 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.63-4.10 และค�า Q3-Q1 มีค�า
ระหว�าง 0.71-0.85 
 
ตารางท่ี 10 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจากแบบสอบถามใน 

EDFR รอบท่ี 2  

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 

(Mo.) 

Q3 – 
Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

50 พนักงานใหบริการสายการบินควรใช

คําพูดท่ีเขาใจไดง�ายและเป-นกันเองใน
การสื่อสารระหว�างกัน 

3.98 4.19 0.67 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

51 เน้ือหาและคําสั่งท่ีไดรับจากหัวหนางาน
ควรมีความชัดเจนและเพียงพอในการ

นําไปปฏิบัติงาน 

3.94 3.94 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 
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ตารางท่ี 10 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจากแบบสอบถามใน 
EDFR รอบท่ี 2 (ต�อ) 

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

มัธย
ฐาน 

(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 

(Mo.) 

Q3 – 
Q1 

≤ 
1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ

เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง

ของความ
คิดเห็น 

52 การสื่อสารระหว�างการทํางานของ

พนักงานใหบริการสายการบินควรพูดกัน
ไดอย�างเปFดเผยตรงไปตรงมา 

3.94 3.94 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

53 

ท�านคิดว�าหัวหนางาน(ผูจดัการเท่ียวบิน,

หัวหนาพนักงานใหบริการสายการบิน)
ควรสื่อสารกับ ลูกนอง(หัวหนาพนักงาน
ใหบริการสายการบิน ,พนักงาน

ใหบริการสายการบิน )โดยตรง 

3.92 3.75 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
54 

ในการปฏิบัติงาน หัวหนางานควรนํา
เทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและช�องทางในการสือ่สาร 

3.96 3.58 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
55 

การสื่อสารแบบเผชิญหนาระหว�างกัน
สามารถสรางความเขาใจระหว�างกันไดดีข้ึน 

3.97 3.75 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
56 

ท�านคิดว�าในระหว�างการปฏิบัติงาน
หัวหนางาน(ผูจัดการเท่ียวบิน,หัวหนา
พนักงานใหบริการบนเครื่องบิน)ควรมี

การสื่อสารกับลูกนอง(หัวหนาพนักงาน
ใหบริ ก ารบนเครื่ อ ง บิน  ,พ นักงาน
ใหบริการบนเครื่องบิน )อย�างสม่ําเสมอ 

3.95 3.63 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

57 

หัวหนางาน(ผูจัดการเท่ียวบิน,หัวหนา

พนักงานใหบริการสายการบิน)ควรมีการ
ติดต�อสื่อสารกับลูกนอง(หัวหนา
พนักงานใหบริการบนเครื่องบิน ,

พนักงานใหบริการบนเครื่องบิน )อย�าง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิดความร�วมมือกันใน
การทํางาน 

3.94 3.68 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 
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ตารางท่ี 10 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจากแบบสอบถามใน 
EDFR รอบท่ี 2 (ต�อ) 

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 
Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

58 ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานใหบริการ
สายการบินมีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหว�างกันอย�างต�อเน่ืองและสม่าํเสมอ 

3.96 3.85 0.67 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
59 

พนักงานใหบริการสายการบินยินดีรับฟ�ง
ป�ญหาของเพ่ือนร�วมงาน 

3.96 3.61 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
60 

พนักงานใหบริการสายการบินเปFด
โอกาสใหเพ่ือนร�วมงานไดแสดงความ

คิดเห็นในการวางแผนการทํางาน 

3.97 3.86 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
61 

พนักงานใหบริการสายการบินพรอมท่ี
จะใหคําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน 

3.83 3.65 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

62 

พนักงานใหบริการสายการบินจะร�วมกัน

แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
3.95 3.71 0.67 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

  
  ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจาก
แบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม 
สอดคลองในทุกประเด็น โดยท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.83-3.98 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.63-
4.19 และค�า Q3-Q1 มีค�าระหว�าง 0.67-0.81 
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ตารางท่ี 11 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการพัฒนาตนเองจากแบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2  

การพัฒนาตนเอง 

มัธย

ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน

นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ

เป-นไป
ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ

สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

63 ความมั่นคงและช่ือเสียงขององคXกรทําให

พนักงานใหบริการสายการบินรูสึกมั่นคง
ในอาชีพการงาน 

3.98 3.71 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

64 พนักงานใหบริการสายการบินจะมั่นใจ

ในหนาท่ีการงานของตนว�าคงไม�ตองโดน
ไล�ออกจากงานโดยง�าย 

3.98 3.63 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

65 พนักงานใหบริการสายการบินเห็นดวย
กับนโยบายและรูปแบบของการ

บริหารงานของหน�วยงาน 

3.90 3.95 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

66 พนักงานใหบริการสายการบินมโีอกาส
ไดเลี่อนตําแหน�ง 

3.93 3.81 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

67 ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เขา

กันไดดีในการปฏิบัติงาน 
3.98 3.79 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

68 พนักงานใหบริการสายการบินสามารถ
เขากับเพ่ือนร�วมงานของไดเป-นอย�างดี 

3.98 3.65 0.86 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

69 พนักงานใหบริการสายการบินสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปwาหมาย 

3.90 3.65 0.63 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

70 พนักงานใหบริการสายการบินจะ

พยายามแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใน
การทํางาน ใหงานออกมาสมบูรณXท่ีสุด 

3.93 3.95 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

71 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการ

ทํางานจะถูกพิจารณาโดยหัวหนางาน
เสมอ 

3.97 3.85 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 
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ตารางท่ี 11 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการพัฒนาตนเองจากแบบสอบถามใน EDFR รอบท่ี 2 (ต�อ) 

การพัฒนาตนเอง 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 – 
Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

72 พนักงานใหบริการสายการบินมคีวาม
มั่นใจว�าการปฏิบัติของท�านมี

ความสําคัญต�อองคXกร 

3.83 3.86 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

73 พนักงานใหบริการสายการบินมคีวาม
มั่นใจว�าผลงานของท�านจะไดรับการ

ยอมรับจากเพ่ือนร�วมงานและหัวหนา
งานเสมอ 

3.95 4.21 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

74 พนักงานใหบริการสายการบินคิดว�า
รางวัลเป-นสิ่งสําคัญใหเกิดแรงจูงใจใน

การทํางาน 

3.96 3.68 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

  
  ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับการพัฒนาตนเองจากแบบสอบถาม
ใน EDFR รอบท่ี 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคลองในทุกประเด็น 
โดยท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.83-3.98 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.63-4.21 และค�า Q3-Q1 มีค�า
ระหว�าง 0.63-0.86 
 
ตารางท่ี 12 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับบุคลิกภาพ 5 ประการจาก แบบสอบถามใน EDFR 

รอบท่ี 2  

บุคลิกภาพ 5 ประการ 

มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 

(Mo.) 

Q3 – 
Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

 

75 

พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคนมี

อุปนิสัย ช�างพูด  
ร�าเริง ของเขาสังคม 

3.94 3.57 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

76 

พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคน

กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
3.92 3.94 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 
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ตารางท่ี 12 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับบุคลิกภาพ 5 ประการจาก แบบสอบถามใน EDFR 
รอบท่ี 2 (ต�อ) 

บุคลิกภาพ 5 ประการ 

มัธย
ฐาน 

(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 

(Mo.) 

Q3 – 
Q1 

≤ 
1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

77 พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคน

มุ�งมั่นตั้งใจทํางาน 
3.96 3.93 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
78 

พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคนมี
จิตใจดี สภุาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน 

3.97 3.85 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

79 พนักงานใหบริการสายการบินชอบ

ช�วยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
3.92 3.75 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

80 พนักงานใหบริการสายการบินมีนิสัย
อดทนและยดืหยุ�นในการทํางาน 

3.89 4.06 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

81 

พนักงานใหบริการสายการบินมคีวาม

รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมองหมาย 
3.95 3.71 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

82 พนักงานใหบริการสายการบินเป-นผู
ยึดถือหลักการและเหตผุล 

3.93 3.85 0.85 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

83 

พนักงานใหบริการสายการบินใส�ใจกับ

ทุกรายละเอียดของการทํางาน 
3.97 3.79 0.71 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
84 

พนักงานใหบริการสายการบินสามารถ
ควบคุมอารมณXตัวเองไดดภีายใตแรง

กดดัน 

3.95 3.65 0.75 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
85 

พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคนมี
อารมณXมั่นคง 

3.98 3.61 0.63 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 

86 

พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคนใจ

เย็นไม�เครยีด 
3.95 4.10 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
87 

พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคน
อยากรูอยากเห็นชอบเรียนรูสิ่งใหม�อยู�
ตลอดเวลา 

3.94 3.85 0.83 มาก เหมาะสม สอดคลอง 



135 
 

 

ตารางท่ี 12 แนวโนมองคXประกอบย�อยเก่ียวกับบุคลิกภาพ 5 ประการจาก แบบสอบถามใน EDFR 
รอบท่ี 2 (ต�อ) 

บุคลิกภาพ 5 ประการ 

มัธย
ฐาน 

(Md.) 

≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 

(Mo.) 

Q3 – 
Q1 

≤ 
1.5 

ความ
เป-นไป

ได 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคลอง
ของความ

คิดเห็น 

88 พนักงานใหบริการสายการบินเป-นคนมี

จิตนาการ 
3.96 3.77 0.81 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
89 

พนักงานใหบริการสายการบินรับฟ�ง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3.96 3.79 0.78 มาก เหมาะสม สอดคลอง 

 
  ผลการวิเคราะหXแนวโนมองคXประกอบย�อยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 5 ประการจาก
แบบสอบถามใน EDFR รอบที่ 2 พบว�า มีความเป-นไปไดในระดับมาก และมีความเหมาะสม 
สอดคลองในทุกประเด็น โดยท่ีค�ามัธยฐานมีค�าอยู�ระหว�าง 3.89-3.98 ค�าฐานนิยมอยู�ระหว�าง 3.61-
4.10 และค�า Q3-Q1 มีค�าระหว�าง 0.63-0.85 
  จากนั้น ผูวิจัยไดสังเคราะหXแนวโนมการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ โดยมีองคXประกอบดังนี้ ดานการ
ฝoกอบรม ดานการบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการทํางานเป-นทีม ดานการสื่อสาร ดานการพัฒนา
ตนเอง ดานบุคลิกภาพ 
 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการศึกษาองค&ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาองค&ประกอบมาตรฐาน
ระบบงานให@บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะสNวนบุคคลสูNความเป�นเลิศ ในระบบสังคมเครือขNาย
ข@อมูลของพนักงานให@บริการสายการบินพาณิชย&ไทย 
  ในส�วนนี้เป-นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน (CFA) มาตรฐานการ
พัฒนามาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบ
สังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยสามารถแสดงผลการศึกษา
ไดดังนี้ 

1. สัญลักษณXท่ีใชในการการวิเคราะหXขอมูล 
  เพ่ือใหเกิดความเขาใจร�วมกัน ในการนําเสนอผลการวิเคราะหXขอมูลนี้ ผูวิจัยไดกําหนด
และแปลความหมายของสัญลักษณXท่ีใชแทนค�าสถิติและตัวแปรต�างๆ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 SD หมายถึง ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 Chi-Square หมายถึง ค�าไค-สแควรX 
 Df หมายถึง ค�าองศาแห�งความเป-นอิสระ 
 RMSEA หมายถึง ค�ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
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 CFI หมายถึง ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
 GFI หมายถึง ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI หมายถึง ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว 
 p-value หมายถึง ค�าความน�าจะเป-นทางสถิต 
 T2-SeM-CoPS หมายถึง ระบบเครื่องยนตXแห�งการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ 
 X1 หมายถึง ก�อนการอบรมท�านไดรับการสอบถามจากผูรับผิดชอบ ถึงหัวขอ

ท่ีท�านมีความสนใจก�อนเสมอ 
 X2 หมายถึง การไดรับการถามความสมัครใจก�อนการอบรมเสมอ 
 X3 หมายถึง การไดรับการประเมินความรูก�อนการฝoกอบรมเสมอ 
 X4 หมายถึง การสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวขอในการฝoกอบรมได 
 X5 หมายถึง การไดรับแจงถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรมทุกครั้ง 
 X6 หมายถึง ก�อนการฝoกอบรมมีการกําหนดวัตถุประสงคXท่ีชัดเจนสามารถนํา

ความรูท่ีไดไปใชไดจริง 
 X7 หมายถึง การมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 
 X8 หมายถึง ความเขาใจถึงความคาดหวังจากองคXกรในการฝoกอบรม 
 X9 หมายถึง การคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�ละหัวขอ 
 X10 หมายถึง การฝoกอบรมมีการใช สื่อ อุปกรณX ท่ีเหมาะสมกับหัวขอนั้นๆ 
 X11 หมายถึง การไดรับแจงตารางการฝoกอบรมก�อนทุกครั้ง 
 X12 หมายถึง หน�วยงานมีการจัดสรรคงบประมาณในการฝoกอบรมอย�าง

เหมาะสม 
 X13 หมายถึง ความมีโอกาสในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเสรี 
 X14 หมายถึง ความสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใชในการ

เรียน/การปฏิบัติงาน 
 X15 หมายถึง ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรมสามารถแกไขป�ญหาเฉพาะหนาท่ี

เกิดข้ึนไดอย�างดี 
 X16 หมายถึง เม่ือเกิดคําถามระหว�างการฝoกอบรม วิทยากรสามารถตอบ

คําถามไดอย�างชัดเจน  
 X17 หมายถึง การประเมินผลหลังการฝoกอบรมทุกครั้ง 
 X18 หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก�อนและหลังการฝoกอบรม 
 X19 หมายถึง การนําผลการประเมินมาวิเคราะหXและปรับปรุงแกไขเพ่ือวาง

แนวทางการฝoกอบรมครั้งต�อไป 
 X20 หมายถึง การประเมินผลวิทยากรภายหลังการฝoกอบรมทุครั้ง 
 X21 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตอง แต�งกายสุภาพ สะอาด 

เรียบรอย 
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 X22 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองมีอัธยาศัยไมตรี มีความพรอม
และเต็มใจใหบริการ 

 X23 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองให บริการดวยความ
รับผิดชอบและเต็มใจ  

  X24         หมายถึง อุปกรณXท่ีใชในการใหบริการมความทันสมัย 
 X25 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองใหบริการดวยความรอบคอบ

และถูกตอง 
 X26 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตอง  มีความรูในเรื่อง ของสินคา

และบริการ 
 X27 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตอง สามารถใหคําแนะนําและ

ตอบขอสงสัยของผูโดสารได อย�างถูกตอง 
 X28 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ 
 X29 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตอง มีความพรอมท่ี จะใหบริการ

แก�ลูกคาไดทันท�วงที 
 X30 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตอง มีความ กระตือรือรนท่ีจะ

ใหบริการแก�ผูโดยสาร 
 X31 หมายถึง การใหบริการเป-นไปดวยความรวดเร็ว ทันใจ 
 X32 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินสามารถตอบสนองคําขอรอของ

ผูโดยสารได 
 X33 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองใหบริการแก� ลูกคาเป-นอย�างดี

โดยสมํ่าเสมอ 
 X34 หมายถึง ผูโดยสารรูสึกม่ันใจท่ีใชบริการ 
 X35 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นผูท่ีมีความรู ท่ีสามารถให

คําแนะนํา และตอบขอสงสัย ของลูกคาไดอย�างถูกตอง 
 X36 หมายถึง มาตรฐานท่ีใชในการใหบริการตองเป-นท่ียอมรับ 
 X37 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบิน ใหความเอาใจใส�กับผูโดยสาร        

แต�ละรายอย�างเท�าเทียมกัน 
 X38 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองดูแลเอาใจใส� และตอบสนอง

ความตองการของลูกคาได เป-นอย�างดี 
 X39 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองถือว�าความพึงพอใจของ 

ผูโดยสารเป-นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด 
 X40 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินตองสามารถจดจํารายละเอียดของ

ผูโดยสารได  
 X41 หมายถึง พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีสามารถเป-นแบบอย�างท่ีดีใน

การปฏิบัติงานแก�รุ�นนองได 
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 X42 หมายถึง ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานใหบริการบนเครื่องบินมีพนักงาน   
รุ�นพ่ีคอยใหคําปรึกษา 

 X43 หมายถึง ระหว�างปฏิบั ติงานเม่ือพบป�ญหาจากการทํางานพนักงาน
ใหบริการบนสายการบินสามารถขอคําแนะนําจากหัวหนางาน
หรือรุ�นพ่ีได 

 X44 หมายถึง พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยใหคําแนะนําแก�
พนักงานรุ�นนอง และพนักงานท่ีเขามาใหม� 

 X45 หมายถึง เม่ือมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยู�ดวยจะทําใหพนักงานรุ�นนอง
ปฏิบัติงานไดอย�างม่ันในมากข้ึน 

 X46 หมายถึง พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการปฏิ บั ติงานท่ีเป-น
ประโยชนXแก�รุ�นนอง 

 X47 หมายถึง พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นนองและใหคําแนะนํา
และแนวทางแกไขป�ญหาเพ่ือการทํางานในครั้งต�อไป 

 X48 หมายถึง ในการปฏิบัติงานจะมีการเปFดโอกาสใหผูร�วมงานมีส�วนร�วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการร�วมกัน 

 X49 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินมีความม่ันใจว�ามีการมอบหมาย
งานใหแก�ผูร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 

 X50 หมายถึง ก�อนการปฏิบัติงานจะมีการประชุมและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหกับผูร�วมงานทุกคน 

 X51 หมายถึง ท�านมีความเต็มใจปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือบทบาทหนาท่ีใน
บางโอกาสเม่ือมีความจําเป-น 

 X52 หมายถึง หัวหนาและพนักงานใหบริการสายการบินร�วมกันวางแผน
กําหนดทิศทางในการทํางาน 

 X53 หมายถึง โอกาสร�วมกันกําหนดเปwาหมายของทีมงาน 
 X54 หมายถึง ความสําคัญกับเปwาหมายส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว 
 X55 หมายถึง พนักงานทุกคนเห็นคามสําคัญของเปwาหมายในการทํางาน 
 X56 หมายถึง ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ การวางแผนและลําดับ

ข้ันตอนการทํางานเป-นทีม 
 X57 หมายถึง เม่ือเกิดป�ญหาข้ึนท�านมีส�วนร�วมในการแกไขป�ญหา 
 X58 หมายถึง ความรูสึกว�าตนเป-นส�วนหนึ่งของทีมงาน 
 X59 หมายถึง การแบ�งของเขต อํานาจ หนาที่ในการทํางานเป-นไปอย�าง

เหมาะสม 
 X60 หมายถึง พนักงานใหบริการสายการบินควรใชคําพูดท่ีเขาใจไดง�ายและ

เป-นกันเองในการสื่อสารระหว�างกัน 
 X61 หมายถึง เนื้อหาและคําสั่งท่ีไดรับจากหัวหนางานควรมีความชัดเจนและ

เพียงพอในการนําไปปฏิบัติงาน 
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 X62 หมายถึง การสื่อสารระหว�างการทํางานของพนักงานใหบริการสายการบิน
ควรพูดกันไดอย�างเปFดเผยตรงไปตรงมา 

 X63 หมายถึง การสื่อสารแบบเผชิญหนาสามารถทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
 X64 หมายถึง หัวหนางานควรสื่อสารกับลูกนองโดยตรง เพ่ือความเขาใจท่ี

ถูกตองตรงกัน 
 X65 หมายถึง ในการปฏิบัติงาน หัวหนางานควรนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและช�องทางในการสื่อสาร 
 X66 หมายถึง การสื่อสารแบบเผชิญหนาระหว�างกันสามารถสรางความเขาใจ

ระหว�างกันไดดีข้ึน 
 X67 หมายถึง น้ําเสียงท่ีใชในการสื่อสารมีผลต�อความเขาใจในการสื่อสาร 
 X68 หมายถึง ระหว�างการปฏิบัติงานหัวหนางานควรมีการสื่อสารกับลูกนอง

อย�างสมํ่าเสมอ 
 X69 หมายถึง หัวหนางานควรมีการติดต�อสื่อสารกับลูกนองอย�างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหเกิดความร�วมมือระหว�างกันในการทํางาน 
 X70 หมายถึง ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานใหบริการสายการบินมีการ

แลกเปลี่ยนความรูระหว�างกันอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ  
 X71 หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรูระหว�างกันในการทํางานสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหการทํางานใหมีมากยิ่งข้ึน 
 X72 หมายถึง การยินดีรับฟ�งป�ญหาของเพ่ือนร�วมงาน 
 X73 หมายถึง การเปFดโอกาสใหเพ่ือนร�วมงานไดแสดงความคิดเห็นในการ    

วางแผนการทํางาน 
 X74 หมายถึง ความพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน 
  X75         หมายถึง การจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 X76 หมายถึง ความม่ันคงและชื่อเสียงขององคXกรทําใหท�านรูสึกม่ันคงในอาชีพ

การงาน 
 X77 หมายถึง ความม่ันใจในหนาท่ีการงานของตนว�าคงไม�ตองโดนไล�ออกจาก

งานโดยง�าย 
 X78 หมายถึง ความเห็นดวยกับนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของ

หน�วยงาน 
 X79 หมายถึง ความผูกพันธXของท�านท่ีมีต�อองคXกรทําใหท�านปฏิบัติงานอย�างมี

ความสุข 
 X80 หมายถึง การมีโอกาสไดเลื่อนตําแหน�ง 
 X81 หมายถึง ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เขากันไดดีในการปฏิบัติงาน 
 X82 หมายถึง ความสามารถเขากับเพ่ือนร�วมงานของไดเป-นอย�างดี 
 X83 หมายถึง การไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเป-นธรรม 
 X84 หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปwาหมาย 
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 X85 หมายถึง ความพยายามแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ใหงาน
ออกมาสมบูรณXท่ีสุด 

 X86 หมายถึง ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการทํางานจะถูกพิจารณาโดย
หัวหนางานเสมอ 

 X87 หมายถึง เปwาหมายของทีมงานถือเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานของท�าน 
 X88 หมายถึง ความม่ันใจว�าการปฏิบัติของท�านมีความสําคัญต�อองคXกร 
 X89 หมายถึง ความม่ันใจว�าผลงานของท�านจะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน

ร�วมงานและหัวหนางานเสมอ 
  X90         หมายถึง รางวัลเป-นสิ่งสําคัญใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
 X91 หมายถึง การปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถท�านจะไดรับการยอมรับ

จากเพ่ือนร�วมงาน 
 X92 หมายถึง คนมีอุปนิสัย ช�างพูด ร�าเริง ของเขาสังคม 
 X93 หมายถึง คนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
 X94 หมายถึง คนมุ�งม่ันต้ังใจทํางาน 
 X95 หมายถึง ความสามารถใหคําปรึกษาแก�ผูร�วมงานได 
 X96 หมายถึง คนมีจิตใจดี สุภาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน 
 X97 หมายถึง การชอบช�วยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
 X98 หมายถึง การมีนิสัยอดทนและยืดหยุ�นในการทํางาน 
 X99 หมายถึง การจะปรับปรุง พัฒนาตนเองเพ่ือสามารถเขากับผูอ่ืนไดง�าย 
 X100 หมายถึง ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 X101 หมายถึง ผูยึดถือหลักการและเหตุผล 
 X102 หมายถึง การใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน 
 X103 หมายถึง ความสําคัญของหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 X104 หมายถึง ความสามารถควบคุมอารมณXตัวเองไดดีภายใตแรงกดดัน 
 X105 หมายถึง การเป-นคนมีอารมณXม่ันคง 
 X106 หมายถึง การเป-นคนใจเย็นไม�เครียด 
 X107 หมายถึง การเป-นคนจิตใจดี มองโลกในแง�บวก 
 X108 หมายถึง การเป-นคนอยากรูอยากเห็นชอบเรียนรูสิ่งใหม�อยู�ตลอดเวลา 
 X109 หมายถึง การเป-นคนมีจิตนาการ 
 X110 หมายถึง การรับฟ�งความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 X111 หมายถึง การเป-นคนชอบพัฒนาตนเอง 

2. ขอมูลส�วนบุคคล 
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ตารางท่ี 13 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
ชาย 35 35.71 
หญิง 63 64.29 

รวม 98 100.0 
  
  จากตารางท่ี 13 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา เป-นเพศหญิง 
มากท่ีสุดจํานวน 63 คน คิดเป-นรอยละ 64.29 และเป-นเพศชาย จํานวน 35 คน คิดเป-นรอยละ 
35.71 
 
ตารางท่ี 14 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
25-35 ป3 66 67.35 
36-45 ป3 19 19.39 
46-60 ป3 13 13.26 

รวม 98 100.0 
  
  จากตารางท่ี 14 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีอายุ 25-35 ป3 
มากท่ีสุดจํานวน 66 คน คิดเป-นรอยละ 67.35  และ 36-45 ป3  จํานวน 19 คน คิดเป-นรอยละ 19.39 
 
ตารางท่ี 15 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุการ

ปฏิบัติงาน 

อายุการปฏิบัติงาน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
10 -15 ป3 65 66.33 
16-20 ป3 8 8.16 
21-30 ป3 21 21.43 
30 ป3ข้ึนไป  4 4.08 

รวม 98 100.0 
  
  จากตารางที่ 15 พบว�า กลุ�มตัวอย�างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีอายุการ
ปฏิบัติงาน 10 -15 ป3 มากท่ีสุดจํานวน 65  คน คิดเป-นรอยละ 66.33 และ21-30 ป3 จํานวน 21 คน 
คิดเป-นรอยละ 21.43 
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ตารางท่ี 16 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
โสด 67 68.37 
สมรส 27 27.55 
หย�าราง 4 4.08 

รวม 98 100.0 
    
  จากตารางท่ี 16 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีสถานภาพ โสด
มากท่ีสุดจํานวน  67 คน คิดเป-นรอยละ  68.37 และสมรส  จํานวน 27 คน คิดเป-นรอยละ 27.55 
 
ตารางท่ี 17 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ

การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
กว�าปริญญาตรี 6 6.12 
ปริญญาตรี 72 73.47 
ปริญญาโท 20 20.41 

รวม 98 100.0 
  
  จากตารางท่ี 17 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน  72 คน คิดเป-นรอยละ 73.47 และ ปริญญาโท จํานวน 20 คน คิดเป-น
รอยละ 20.41 
 
ตารางท่ี 18 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหน�งงาน 

ตําแหน�งงาน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 94 95.92 
ผูจัดการเท่ียวบิน 4 4.08 

รวม 98 100.0 
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  จากตารางท่ี 18 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีตําแหน�งงาน 
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมากท่ีสุดจํานวน  94 คน คิดเป-นรอยละ 95.92  และผูจัดการเท่ียวบิน  
จํานวน 4  คน คิดเป-นรอยละ 4.0 
 
ตารางท่ี 19 ค�าความถ่ีและรอยละของขอมูลส�วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวม

ต�อเดือน 

รายไดรวมต�อเดือน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ความถ่ี รอยละ 
40,000-55,000 บาท 26 26.53 
55,001-70,000 บาท 33 33.67 
70,001-85,000 บาท    23 23.47 
85,001-100,000 บาท   15 15.31 
100,001 ข้ึนไป 1 1.02 

รวม 98 100.0 
   
  จากตารางท่ี 19 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีรายไดรวมต�อ
เดือน 55,001-70,000 บาท มากท่ีสุดจํานวน  33 คน คิดเป-นรอยละ 33.67  และ 40,000-55,000 
บาท  จํานวน 26 คน คิดเป-นรอยละ  26.53 

3. ค�าเฉลี่ยส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.1 ดานการฝoกอบรม 

 
ตารางท่ี 20 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรมดานการวิเคราะหXความตองการใน

การฝoกอบรม 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การวิเคราะห&ความต@องการในการฝ[กอบรม  

1.ก�อนการอบรมท�านไดรับการสอบถามจาก
ผูรับผิดชอบ ถึงหัวขอท่ีท�านมีความสนใจก�อนเสมอ 

8 21 33 26 10 

3.09 1.10 
ปานกลาง 

8.16 21.43 33.67 26.53 10.20 

2.ท�านไดรับการถามความสมัครใจก�อนการอบรม
เสมอ 

13 23 31 22 9 

2.91 1.17 
ปานกลาง 

13.27 23.47 31.63 22.45 9.18 
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ตารางท่ี 20 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรมดานการวิเคราะหXความตองการใน
การฝoกอบรม (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

3.ท�านไดรับการประเมินความรูก�อนการฝoกอบรม
เสมอ 

5 18 30 38 7 

3.24 1.01 
ปานกลาง 

5.10 18.37 30.61 38.78 7.14 

4.ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวขอในการ
ฝoกอบรมได 

6 8 19 48 17 

3.63 1.06 
มาก 

6.12 8.16 19.39 48.98 17.35 

รวมเฉลีย่      3.22 0.85 ปานกลาง 
  
   จากตารางที่ 20  พบว�า การฝoกอบรมดานการวิเคราะหXความตองการในการ
ฝoกอบรมมีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก ดังนี้ ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวขอในการฝoกอบรมได (Mean = 3.63)  ท�าน
ไดรับการประเมินความรูก�อนการฝoกอบรมเสมอ (Mean = 3.24) และก�อนการอบรมท�านไดรับการ
สอบถามจากผูรับผิดชอบ ถึงหัวขอท่ีท�านมีความสนใจก�อนเสมอ (Mean = 3.09) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 21 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรม ดานการกําหนดวัตถุประสงคXใน

การฝoกอบรม 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การกําหนดวัตถุประสงค&ในการฝ[กอบรม  

5.ท�านไดรับแจงถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรมทุกครั้ง 1 6 20 46 25 

3.90 0.89 
มาก 

1.02 6.12 20.41 46.94 25.51 

6.ก�อนการฝoกอบรมมีการกําหนดวัตถุประสงคXท่ีชัดเจน

สามารถนําความรูท่ีไดไปใชไดจริง 

0 5 27 46 20 

3.83 0.81 
มาก 

0.00 5.10 27.55 46.94 20.41 

7.ท�านมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 0 5 23 55 15 

3.82 0.75 
มาก 

0.00 5.10 23.47 56.12 15.31 

8.ท�านเขาใจถึงความคาดหวังจากองคXกรในการฝoกอบรม 0 6 25 54 13 

3.76 0.76 
มาก 

0.00 6.12 25.51 55.10 13.27 

รวมเฉลีย่ 3.82 0.68 มาก 
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    จากตารางท่ี 21 พบว�า การฝoกอบรมดานการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม
มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
ดังนี้ ท�านไดรับแจงถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรมทุกครั้ง (Mean = 3.90)  ก�อนการฝoกอบรมมีการ
กําหนดวัตถุประสงคXท่ีชัดเจนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชไดจริง (Mean = 3.83)  และท�านมีความ
เขาใจถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม (Mean = 3.82)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 22 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรม ดานการจัดทําแผนและการ

ฝoกอบรม 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การจัดทําแผนและการฝ[กอบรม  

9.มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�ละหัวขอ 0 7 29 41 21 

3.78 0.87 
มาก 

0.00 7.14 29.59 41.84 21.43 

10.ในการฝoกอบรมมีการใช สื่อ อุปกรณX ท่ีเหมาะสม
กับหัวขอน้ันๆ 

0 1 30 49 18 

3.86 0.72 
มาก 

0.00 1.02 30.61 50.00 18.37 

11.ท�านไดรับแจงตารางการฝoกอบรมก�อนทุกครั้ง 2 1 15 52 28 

4.05 0.82 
มาก 

2.04 1.02 15.31 53.06 28.57 

12.หน�วยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการฝoกอบรม
อย�างเหมาะสม 

1 2 21 45 29 

4.01 0.83 
มาก 

1.02 2.04 21.43 45.92 29.59 

รวมเฉลีย่ 3.92 0.62 มาก 

  
   จากตารางท่ี 22  พบว�า การฝoกอบรมดานการจัดทําแผนและการฝoกอบรมมีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ 
ท�านไดรับแจงตารางการฝoกอบรมก�อนทุกครั้ง (Mean = 4.05)  ในการฝoกอบรมมีการใช สื่อ อุปกรณX 
ท่ีเหมาะสมกับหัวขอนั้นๆ (Mean = 3.86)  และมีการคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมในแต�ละหัวขอ 
(Mean = 3.78)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 23 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรมดานการดําเนินการฝoกอบรม 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การดําเนินการฝ[กอบรม  

13. ท�านมีโอกาสในการซักถามและแสดงความ
คิดเห็นอย�างเสร ี

0 1 25 55 17 

3.90 0.68 มาก 0.00 1.02 25.51 56.12 17.35 

14. ท�านสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการ/
กิจกรรมน้ีไปใชในการเรยีน/การปฏิบัติงาน 

1 2 34 48 13 

3.71 0.76 มาก 1.02 2.04 34.69 48.98 13.27 

15. ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรมสามารถแกไขป�ญหา
เฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนไดอย�างด ี

1 5 24 51 17 

3.80 0.82 มาก 1.02 5.10 24.49 52.04 17.35 

16. เมื่อเกิดคําถามระหว�างการฝoกอบรม วิทยากร
สามารถตอบคําถามไดอย�างชัดเจน  

0 11 28 45 14 

3.63 0.87 มาก 0.00 11.22 28.57 45.92 14.29 

รวมเฉลีย่ 3.76 0.68 มาก 
  

  จากตารางที่  23 พบว�า การฝoกอบรมดานการดําเนินการฝoกอบรมมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านมี
โอกาสในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเสรี (Mean = 3.90) ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรม
สามารถแกไขป�ญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนไดอย�างดี (Mean = 3.80) และ ท�านสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจาก
โครงการ/กิจกรรมนี้ไปใชในการเรียน/การปฏิบัติงาน (Mean = 3.71) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 24 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรม ดานการประเมินผลการฝoกอบรม 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การประเมินผลการฝ[กอบรม  

17. มีการประเมินผลหลังการฝoกอบรมทุกครั้ง 3 6 28 45 16 
3.66 0.93 

มาก 3.06 6.12 28.57 45.92 16.33 

18. มีการเปรียบเทียบผลการปฏบัิติงานก�อนและ
หลังการฝoกอบรม 

2 11 26 46 13 
3.58 0.93 

มาก 2.04 11.22 26.53 46.94 13.27 
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ตารางท่ี 24 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝoกอบรม ดานการประเมินผลการฝoกอบรม (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

19. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหXและ

ปรับปรุงแกไขเพ่ือวางแนวทางการฝoกอบรมครั้ง
ต�อไป 

0 0 1 27 70 

4.70 0.48 
มากท่ีสดุ 

0.00 0.00 1.02 27.55 71.43 

20.มีการประเมินผลวิทยากรภายหลังการ

ฝoกอบรมทุครั้ง 

0 0 0 27 71 
4.72 0.45 

มากท่ีสดุ 0.00 0.00 0.00 27.55 72.45 

รวมเฉลีย่ 4.17 0.54 ปานกลาง 

  
   จากตารางท่ี  24  พบว�า การฝoกอบรมดานการประเมินผลการฝoกอบรม มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู�ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการนําผล
การประเมินมาวิเคราะหXและปรับปรุงแกไขเพ่ือวางแนวทางการฝoกอบรมครั้งต�อไป (Mean = 4.70) มี
การประเมินผลหลังการฝoกอบรมทุกครั้ง (Mean = 3.66) และ มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก�อนและหลังการฝoกอบรม (Mean = 3.58) ตามลําดับ 

3.2 ดานการบริการ 
 
ตารางท่ี 25 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริการ ดานความเป-นรูปธรรมของบริการ 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก)

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ความเป�นรูปธรรมของบริการ (TangiXles) 

21. พนักงานใหบริการสายการบินตอง แต�งกายสุภาพ 

สะอาด เรียบรอย 

0 0 1 32 65 

4.65 0.50 
มากท่ีสุด 

0.00 0.00 1.02 32.65 66.33

22. พนักงานใหบริการสายการบินตองมีอัธยาศัยไมตรี มี

ความพรอมและเต็มใจใหบริการ 

0 0 4 38 56 

4.53 0.58 
มากท่ีสุด 

0.00 0.00 4.08 38.78 57.14

23. พนักงานใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย 

ความรับผิดชอบและเต็มใจ  

0 0 11 39 48 

4.38 0.68 
มากท่ีสุด 

0.00 0.00 11.22 39.80 48.98

24.อุปกรณXท่ีใชในการใหบริการมความทันสมัย 0 0 9 38 51 

4.43 0.66 
มากท่ีสุด 

0.00 0.00 9.18 38.78 52.04

รวมเฉลีย่ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
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    จากตารางท่ี 25  พบว�า การบริการ ดานความเป-นรูปธรรมของบริการมีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด  โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ 
พนักงานใหบริการสายการบินตอง แต�งกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย (Mean = 4.65) พนักงาน
ใหบริการสายการบินตองมีอัธยาศัยไมตรี มีความพรอมและเต็มใจใหบริการ (Mean = 4.53) และ
พนักงานใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย ความรับผิดชอบและเต็มใจ(Mean = 4.38) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 26 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริการ ดานความน�าเชื่อถือ 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ความนNาเชื่อถือ ( ReliaXility ) 

25. พนักงานใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย 
ความรอบคอบและถูกตอง 

0 0 12 44 42 
4.31 0.68 

มากท่ีสุด 0.00 0.00 12.24 44.90 42.86 

26. พนักงานใหบริการสายการบินตอง  มีความรูใน
เรื่อง ของสินคาและบริการ 

0 0 5 37 56 
4.52 0.60 

มากท่ีสุด 0.00 0.00 5.10 37.76 57.14 

27. พนักงานใหบริการสายการบินตอง สามารถให
คําแนะนําและตอบขอสงสัยของผูโดสารได อย�าง

ถูกตอง 

0 1 12 48 37 
4.23 0.70 

มากท่ีสุด 
0.00 1.02 12.24 48.98 37.76 

28.พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นบุคคลท่ี

น�าเช่ือถือ 

0 0 6 52 40 
4.35 0.59 

มากท่ีสุด 0.00 0.00 6.12 53.06 40.82 

รวมเฉลีย่      4.35 0.55 มากท่ีสุด 

  
   จากตารางท่ี 26  พบว�า การบริการ ดานความน�าเชื่อถือ มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ พนักงาน
ใหบริการสายการบินตอง  มีความรูในเรื่อง ของสินคาและบริการ (Mean = 4.52)  พนักงาน
ใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย ความรอบคอบและถูกตอง (Mean = 4.31) และพนักงาน
ใหบริการสายการบินตอง สามารถใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยของผูโดสารได อย�างถูกตอง 
(Mean = 4.23)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริการ ดานการตอบสนองต�อผูรับบริการ 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การตอบสนองตNอผู@รับบริการ ( Responsiveness ) 

29. พนักงานใหบริการสายการบินตอง มีความพรอมท่ี 
จะใหบริการแก�ลูกคาไดทันท�วงที 

0 0 8 42 48 
4.41 0.64 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 8.16 42.86 48.98 

30. พนักงานใหบริการสายการบินตอง มีความ 
กระตือรือรนท่ีจะใหบริการแก�ผูโดยสาร 

0 0 10 41 47 
4.38 0.67 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 10.20 41.84 47.96 

31. การใหบริการเป-นไปดวยความรวดเร็ว ทันใจ 0 1 5 33 59 
4.53 0.65 มากท่ีสุด 

0.00 1.02 5.10 33.67 60.20 

32.พนักงานใหบริการสายการบินสามารถตอบสนอง
คําขอรองของผูโดยสารได 

0 0 4 44 50 
4.47 0.58 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 4.08 44.90 51.02 

รวมเฉลีย่ 4.45 0.53 มากท่ีสุด 
  
   จากตารางท่ี 27 พบว�า การบริการ ดานความน�าเชื่อถือ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�
ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ  โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ พนักงาน
ใหบริการสายการบินตอง  มีความรูในเรื ่อง ของสินคาและบริการ (Mean = 4.52) พนักงาน
ใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย ความรอบคอบและถูกตอง (Mean = 4.31) และพนักงาน
ใหบริการสายการบินตอง สามารถใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยของผูโดสารได อย�างถูกตอง(Mean = 
4.23)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 28 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริการ ดานการใหความม่ันใจ 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย)

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การให@ความมั่นใจ ( Assurance ) 

33. พนักงานใหบริการสายการบินตองใหบริการแก� ลูกคา
เป-นอย�างดีโดยสม่ําเสมอ 

1 0 14 47 36 
4.19 0.76 มาก 

1.02 0.00 14.29 47.96 36.73 

34. ผูโดยสารรูสึกมั่นใจท่ีใชบริการ 1 4 22 52 19 
3.86 0.81 มาก 

1.02 4.08 22.45 53.06 19.39 
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ตารางท่ี 28 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริการ ดานการใหความม่ันใจ (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

35. พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นผูท่ีมีความรู ท่ี

สามารถใหคําแนะนํา และตอบขอสงสัย ของลูกคาไดอย�าง
ถูกตอง 

0 5 25 53 15 

3.80 0.76 มาก 
0.00 5.10 25.51 54.08 15.31 

36.มาตรฐานท่ีใชในการใหบริการตองเป-นท่ียอมรับ 0 2 19 47 30 
4.07 0.76 มาก 

0.00 2.04 19.39 47.96 30.61 

รวมเฉลีย่ 3.98 0.55 มาก 

 
   จากตารางที่  28 พบว�า การบริการ ดานการตอบสนองต�อผูรับบริการมีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ  โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
ดังนี้ การใหบริการเป-นไปดวยความรวดเร็ว ทันใจ (Mean = 4.53)  พนักงานใหบริการสายการบิน
ตองมีความพรอมท่ี จะใหบริการแก�ลูกคาไดทันท�วงที (Mean = 4.41) และพนักงานใหบริการสายการ
บินตอง มีความ กระตือรือรนท่ีจะใหบริการแก�ลูกคา(Mean = 4.38)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 29 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริการ ดานการดูแลเอาใจใส� 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

การดูแลเอาใจใสN ( Empathy ) 

37. พนักงานใหบริการสายการบิน ใหความเอาใจใส�
กับผูโดยสารแต�ละรายอย�างเท�าเทียมกัน 

0 4 21 50 23 
3.94 0.78 มาก 

0.00 4.08 21.43 51.02 23.47 

38. พนักงานใหบริการสายการบินตองดูแลเอาใจใส� 
และตอบสนองความตองการของลูกคาได เป-นอย�าง

ดี 

1 3 25 56 13 
3.79 0.75 มาก 

1.02 3.06 25.51 57.14 13.27 

39. พนักงานใหบริการสายการบินตองถือว�าความพึง
พอใจของ ผูโดยสารเป-นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด 

0 5 23 50 20 
3.87 0.79 มาก 

0.00 5.10 23.47 51.02 20.41 

40.พนักงานใหบริการสายการบินตองสามารถจดจํา
รายละเอียดของผูโดยสารได 

3 11 31 41 12 
3.49 0.96 มาก 

3.06 11.22 31.63 41.84 12.24 

รวมเฉลีย่ 3.77 0.73 มาก 
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    จากตารางท่ี 29 พบว�า การบริการ ดานการดูแลเอาใจใส� มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู�ในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ พนักงาน
ใหบริการสายการบิน ใหความเอาใจใส�กับผูโดยสารแต�ละรายอย�างเท�าเทียมกัน (Mean = 3.94)  
พนักงานใหบริการสายการบินตองถือว�าความพึงพอใจของ ผูโดยสารเป-นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด (Mean = 
3.87) และพนักงานใหบริการสายการบินตองดูแลเอาใจใส� และตอบสนองความตองการของลูกคาได 
เป-นอย�างดี (Mean = 3.79)  ตามลําดับ 
  3.3 ดานระบบพ่ีเลี้ยง Mentor System 
 
ตารางท่ี 30 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระบบพ่ีเลี้ยง 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor System) 

41. พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีสามารถเป-น
แบบอย�างท่ีดีในการปฏิบัติงานแก�รุ�นนองได 

2 5 36 42 13 
3.60 0.86 มาก 

2.04 5.10 36.73 42.86 13.27 

42. ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานใหบริการบนเครื่องบินมี
พนักงานรุ�นพ่ีคอยใหคําปรึกษา 

5 9 31 39 14 
3.49 1.02 มาก 

5.10 9.18 31.63 39.80 14.29 

43. ระหว�างปฏิบัติงานเมื่อพบป�ญหาจากการทํางาน
พนักงานใหบริการบนสายการบินสามารถขอคําแนะนํา

จากหัวหนางานหรือรุ�นพ่ีได 

1 6 24 49 18 
3.79 0.85 มาก 

1.02 6.12 24.49 50.00 18.37 

44. พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยให
คําแนะนําแก�พนักงานรุ�นนอง และพนักงานท่ีเขามาใหม� 

0 5 30 53 10 
3.69 0.72 มาก 

0.00 5.10 30.61 54.08 10.20 

45. เมื่อมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยู�ดวยจะทําให
พนักงานรุ�นนองปฏิบัติงานไดอย�างมั่นในมากข้ึน 

0 16 24 40 18 
3.61 0.97 มาก 

0.00 16.33 24.49 40.82 18.37 

46. พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี
เป-นประโยชนXแก�รุ�นนอง 

3 12 31 41 11 
3.46 0.95 มาก 

3.06 12.24 31.63 41.84 11.22 

47. พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นนองและให
คําแนะนําและแนวทางแกไขป�ญหาเพ่ือการทํางานในครั้ง

ต�อไป 

2 8 22 51 15 
3.70 0.90 มาก 

2.04 8.16 22.45 52.04 15.31 

รวมเฉลีย่ 3.60 0.69 มาก 
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   จากตารางท่ี  30 พบว�า ระบบพ่ีเลี้ยง มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ  
โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ระหว�างปฏิบัติงานเม่ือพบป�ญหาจากการ
ทํางานพนักงานใหบริการบนสายการบินสามารถขอคําแนะนําจากหัวหนางานหรือรุ�นพ่ีได  (Mean = 
3.79) พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นนองและใหคําแนะนําและแนวทางแกไขป�ญหาเพ่ือ
การทํางานในครั้งต�อไป (Mean = 3.70) และพนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยใหคําแนะนํา
แก�พนักงานรุ�นนอง และพนักงานท่ีเขามาใหม�  (Mean = 3.69)  ตามลําดับ 
  3.4 ดานการทํางานเป-นทีม 
 
ตารางท่ี 31 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทํางานเป-นทีมระดับบุคคล 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ระดับบุคคล  

48. ในการปฏิบัติงานจะมีการเปFดโอกาสใหผูร�วมงาน
มีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดหนาท่ี

รับผิดชอบในการร�วมกัน 

2 9 32 45 10 
3.53 0.88 มาก 

2.04 9.18 32.65 45.92 10.20 

49. พนักงานใหบริการสายการบินมีความมั่นใจว�ามี
การมอบหมายงานใหแก�ผูร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 

3 9 29 39 18 
3.61 0.99 มาก 

3.06 9.18 29.59 39.80 18.37 

50. ก�อนการปฏิบัติงานจะมีการประชุมและ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับผูร�วมงานทุก

คน 

0 6 33 43 16 
3.70 0.81 มาก 

0.00 6.12 33.67 43.88 16.33 

51. ท�านมีความเต็มใจปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือ

บทบาทหนาท่ีในบางโอกาสเมื่อมคีวามจําเป-น 

0 0 5 48 45 
4.41 0.59 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 5.10 48.98 45.92 

รวมเฉลีย่ 3.81 0.66 มาก 

  
   จากตารางท่ี  31 พบว�า การทํางานเป-นทีม ระดับบุคคล มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านมีความเต็มใจ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือบทบาทหนาท่ีในบางโอกาสเม่ือมีความจําเป-น  (Mean = 4.41) ก�อนการ
ปฏิบัติงานจะมีการประชุมและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับผูร�วมงานทุกคน (Mean = 
3.70) และพนักงานใหบริการสายการบินมีความม่ันใจว�ามีการมอบหมายงานใหแก�ผูร�วมงานอย�าง
เสมอภาคกัน (Mean = 3.61)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 32 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทํางานเป-นทีมดานคุณลักษณะของงาน 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 1 
(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

  คุณลักษณะของงาน  
52. หัวหนาและพนักงานใหบริการสายการบิน 
ร�วมกันวางแผนกําหนดทิศทางในการทํางาน 

0 0ฃ 9 48 41 
4.33 0.64 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 9.18 48.98 41.84 
53. ท�านมีโอกาสร�วมกันกําหนดเปwาหมายของทีมงาน 2 1 11 42 42 

4.23 0.85 มากท่ีสุด 
2.04 1.02 11.22 42.86 42.86 

54. ท�านใหความสําคัญกับเปwาหมายส�วนรวมมากกว�า
ส�วนตัว 

0 0 8 37 53 
4.46 0.64 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 8.16 37.76 54.08 
55.พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของเปwาหมายใน
การทํางาน 

0 0 22 39 37 
4.15 0.76 มาก 

0.00 0.00 22.45 39.80 37.76 
รวมเฉลีย่ 4.29 0.51 มากท่ีสุด 

  
   จากตารางท่ี  32 พบว�า การทํางานเป-นทีม ดานคุณลักษณะของงาน มีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
ดังนี้ ท�านใหความสําคัญกับเปwาหมายส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว (Mean = 4.46) หัวหนาและพนักงาน
ใหบริการสายการบิน ร�วมกันวางแผนกําหนดทิศทางในการทํางาน (Mean =4.33) และท�านมีโอกาส
ร�วมกันกําหนดเปwาหมายของทีมงาน (Mean = 4.23)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 33 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทํางานเป-นทีมดานคุณลักษณะของการ

ทํางานเป-นทีม 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 1 
(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

คุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม  
56. ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ การ
วางแผนและลําดับข้ันตอนการทํางานเป-นทีม 

0 2 12 43 41 
4.26 0.75 มากท่ีสุด 

0.00 2.04 12.24 43.88 41.84 
57. เมื่อเกิดป�ญหาข้ึนท�านมีส�วนร�วมในการแกไข
ป�ญหา 

0 0 11 40 47 
4.37 0.68 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 11.22 40.82 47.96 
58. ท�านมีความรูสึกว�าตนเป-นส�วนหน่ึงของทีมงาน 0 0 10 38 50 

4.41 0.67 มากท่ีสุด 
0.00 0.00 10.20 38.78 51.02 
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ตารางท่ี 33 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทํางานเป-นทีมดานคุณลักษณะของการ
ทํางานเป-นทีม (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด)

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

59.การแบ�งของเขต อํานาจ หนาท่ีในการทํางาน

เป-นไปอย�างเหมาะสม 

1 3 22 41 31 
4.00 0.87 มาก 

1.02 3.06 22.45 41.84 31.63 

รวมเฉลีย่ 4.26 0.58 มากท่ีสุด 

   
   จากตารางท่ี  33 พบว�า การทํางานเป-นทีม ดานคุณลักษณะของการทํางานเป-น
ทีมมีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก ดังนี้ ท�านมีความรูสึกว�าตนเป-นส�วนหนึ่งของทีมงาน (Mean = 4.41)  เม่ือเกิดป�ญหาข้ึน
ท�านมีส�วนร�วมในการแกไขป�ญหา  (Mean =4.37) และท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ 
การวางแผนและลําดับข้ันตอนการทํางานเป-นทีม (Mean = 4.26)  ตามลําดับ 
  3.5 ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 34  ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดานความชัดเจน

เขาใจง�ายในการสื่อสาร 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ความชัดเจนเข@าใจงNายในการสื่อสาร  

60. พนักงานใหบริการสายการบินควรใชคําพูดท่ีเขาใจได
ง�ายและเป-นกันเองในการสื่อสารระหว�างกัน 

1 0 20 42 35 
4.12 0.80 มาก 

1.02 0.00 20.41 42.86 35.71 

61. เน้ือหาและคําสั่งท่ีไดรับจากหัวหนางานควรมีความ
ชัดเจนและเพียงพอในการนําไปปฏิบัติงาน 

1 1 17 48 31 
4.09 0.79 มาก 

1.02 1.02 17.35 48.98 31.63 

62. การสื่อสารระหว�างการทํางานของพนักงานใหบริการ
สายการบินควรพูดกันไดอย�างเปFดเผยตรงไปตรงมา 

1 0 14 49 34 
4.17 0.75 มาก 

1.02 0.00 14.29 50.00 34.69 

63.การสื่อสารแบบเผชิญหนาสามารถทําใหเกิดความ
เขาใจมากยิ่งข้ึน 

1 0 19 47 31 
4.09 0.77 มาก 

1.02 0.00 19.39 47.96 31.63 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.72 มาก 
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    จากตารางที่   34 พบว�า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดานความชัดเจนเขาใจ
ง�ายในการสื่อสารมีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ การสื่อสารระหว�างการทํางานของพนักงานใหบริการสายการบินควรพูดกันได
อย�างเปFดเผยตรงไปตรงมา (Mean = 4.17)  พนักงานใหบริการสายการบินควรใชคําพูดท่ีเขาใจไดง�าย
และเป-นกันเองในการสื่อสารระหว�างกัน (Mean =4.12) และเนื้อหาและคําสั่งท่ีไดรับจากหัวหนางาน
ควรมีความชัดเจนและเพียงพอในการนําไปปฏิบัติงาน (Mean = 4.09)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 35 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดานช�องทางการ

สื่อสารมีความเหมาะสม 

ขอความ 

คNาความถ่ีและคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย1 

(น@อย

ที่สุด) 

2 

(น@อย) 

3 

(ปาน

กลาง) 

4 

(มาก) 

5 

(มาก

ที่สุด) 

ชNองทางการส่ือสารมีความเหมาะสม  

64. ท�านคิดว�าหัวหนางานควรสื่อสารกับ
ลูกนองโดยตรง เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง
ตรงกัน 

5 12 11 29 41 
3.91 1.22 มาก 

5.10 12.2411.2229.5941.84

65. ในการปฏิบัติงาน หัวหนางานควรนํา
เทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ช�องทางในการสื่อสาร 

3 13 21 38 23 
3.66 1.07 มาก 

3.06 13.2721.4338.7823.47

66. การสื่อสารแบบเผชิญหนาระหว�างกัน
สามารถสรางความเขาใจระหว�างกันไดดีข้ึน 

15 16 40 19 8 
2.89 1.14 ปานกลาง 

15.3116.3340.8219.39 8.16 
67.น้ําเสียงท่ีใชในการสื่อสารมีผลต�อความ
เขาใจในการสื่อสาร 

6 22 30 23 17 
3.23 1.16 ปานกลาง 

6.12 22.4530.6123.4717.35
รวมเฉลี่ย 3.42 0.95 มาก 

  
   จากตารางท่ี  35 พบว�า การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดานช�องทางการสื่อสารมี
ความเหมาะสม มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก ดังนี้ ท�านคิดว�าหัวหนางานควรสื่อสารกับลูกนองโดยตรง เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
(Mean = 3.91) ในการปฏิบัติงาน หัวหนางานควรนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ช�องทางในการสื่อสาร (Mean =3.66) และการสื่อสารแบบเผชิญหนาระหว�างกันสามารถสรางความ
เขาใจระหว�างกันไดดีข้ึน (Mean = 2.89)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 36 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดานความต�อเนื่อง
และแน�นอนในการสื่อสาร 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ความตNอเนื่องและแนNนอนในการสื่อสาร  

68. ท�านคิดว�าในระหว�างการปฏิบัติงานหัวหนา
งานควรมีการสื่อสารกับลูกนองอย�างสม่ําเสมอ 

10 10 39 28 11 
3.20 1.10 ปานกลาง 

10.20 10.20 39.80 28.57 11.22 

69. หัวหนางานควรมีการตดิต�อสือ่สารกับลูกนอง
อย�างสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิดความร�วมมือระหว�างกัน
ในการทํางาน 

0 4 23 51 20 
3.89 0.77 มาก 

0.00 4.08 23.47 52.04 20.41 

70. ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานใหบริการสาย
การบินมีการแลกเปลี่ยนความรูระหว�างกันอย�าง
ต�อเน่ืองและสม่ําเสมอ  

1 0 16 57 24 
4.05 0.71 มาก 

1.02 0.00 16.33 58.16 24.49 

71.การแลกเปลี่ยนความรูระหว�างกันในการทํางาน
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหการทํางานใหมีมาก

ยิ่งข้ึน 

1 2 16 49 30 
4.07 0.80 มาก 

1.02 2.04 16.33 50.00 30.61 

รวมเฉลีย่ 3.80 0.67 มาก 

  
   จากตารางที่ 36  พบว�า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดานความต�อเนื่องและ
แน�นอนในการสื่อสาร มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานใหบริการสายการบินมีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหว�างกันอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ (Mean = 4.05) หัวหนางานควรมีการติดต�อสื่อสารกับลูกนอง
อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความร�วมมือระหว�างกันในการทํางาน (Mean =3.89) และท�านคิดว�าใน
ระหว�างการปฏิบัติงานหัวหนางานควรมีการสื่อสารกับลูกนองอย�างสมํ่าเสมอ (Mean = 3.20)  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 37 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดานผูรับสาร – ผูส�งสาร 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด@านผู@รับสาร – ผู@สNงสาร  

72. ท�านยินดีรับฟ�งป�ญหาของเพ่ือนร�วมงาน 5 5 32 42 14 
3.56 0.97 มาก 

5.10 5.10 32.65 42.86 14.29 

73. ท�านเปFดโอกาสใหเพ่ือนร�วมงานไดแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนการทํางาน 

3 5 22 39 29 
3.88 1.00 มาก 

3.06 5.10 22.45 39.80 29.59 

74. ท�านพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน 2 5 24 48 19 
3.79 0.89 มาก 

2.04 5.10 24.49 48.98 19.39 

75. ท�านจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน 

3 2 22 34 37 
4.02 0.98 มาก 

3.06 2.04 22.45 34.69 37.76 

รวมเฉลีย่ 3.81 0.74 มาก 
  
   จากตารางท่ี  37 พบว�า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดานผูรับสาร – ผูส�งสาร 
มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
ดังนี้ ท�านจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (Mean = 4.02) ท�านเปFดโอกาสใหเพ่ือน
ร�วมงานไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทํางาน (Mean =3.88) และท�านพรอมที่จะให
คําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน (Mean = 3.79)  ตามลําดับ 
  3.6 ดานการพัฒนาตนเอง 
 
ตารางท่ี 38 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาตนเอง ดานความม่ันคงในการทํางาน 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด@านความมั่นคงในการทํางาน  

76. ความมั่นคงและช่ือเสยีงขององคXกรทําใหท�านรูสึก
มั่นคงในอาชีพการงาน 

0 4 15 55 24 
4.01 0.75 มาก 

0.00 4.08 15.31 56.12 24.49 

77. ท�านมั่นใจในหนาท่ีการงานของตนว�าคงไม�ตองโดนไล�
ออกจากงานโดยง�าย 

0 3 24 53 18 
3.88 0.74 มาก 

0.00 3.06 24.49 54.08 18.37 



158 
 

 

ตารางท่ี 38 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาตนเอง ดานความม่ันคงในการทํางาน (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

78. ท�านเห็นดวยกับนโยบายและรูปแบบของการ

บริหารงานของหน�วยงาน 
0 2 16 49 31 

4.11 0.74 มาก 
0.00 2.04 16.33 50.00 31.63 

79.ความผูกพันธXของท�านท่ีมีต�อองคXกรทําใหท�าน

ปฏิบัติงานอย�างมีความสุข 

0 0 14 43 41 
4.28 0.70 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 14.29 43.88 41.84 

รวมเฉลีย่ 4.07 0.61 มาก 
  
   จากตารางท่ี  38 พบว�า การพัฒนาตนเองดานความมั่นคงในการทํางาน มีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ 
ท�านเห็นดวยกับนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของหน�วยงาน (Mean = 4.11) ความม่ันคง
และชื่อเสียงขององคXกรทําใหท�านรูสึกม่ันคงในอาชีพการงาน (Mean =4.01) และท�านม่ันใจในหนาท่ี
การงานของตนว�าคงไม�ตองโดนไล�ออกจากงานโดยง�าย (Mean = 3.88)  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 39 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาตนเองดานความกาวหนาในตําแหน�งงาน 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด@านความก@าวหน@าในตําแหนNงงาน  

80. ท�านมีโอกาสไดเลื่อนตําแหน�ง 0 0 12 50 36 
4.24 0.66 มากท่ีสุด 

0.00  0.00 12.24 51.02 36.73 

81. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เขากันไดดีใน

การปฏิบัติงาน 

0 1 9 45 43 
4.33 0.69 มากท่ีสุด 

0.00 1.02 9.18 45.92 43.88 

82. ท�านสามารถเขากับเพ่ือนร�วมงานของไดเป-นอย�างดี 0 0 10 46 42 
4.33 0.65 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 10.20 46.94 42.86 

83.ท�านจะไดรบัการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�าง

เป-นธรรม 

0 1 16 52 29 
4.11 0.70 มาก 

0.00 1.02 16.33 53.06 29.59 

รวมเฉลีย่ 4.25 0.56 มากท่ีสุด 
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    จากตารางท่ี  39 พบว�า การพัฒนาตนเองดานความกาวหนาในตําแหน�งงานมี
ความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมากที่สุด ทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก ดังนี้ ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เขากันไดดีในการปฏิบัติงาน (Mean = 4.33)  
ท�านสามารถเขากับเพ่ือนร�วมงานของไดเป-นอย�างดี (Mean =4.33) และท�านมีโอกาสไดเลี่อนตําแหน�ง  
(Mean = 4.24)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 40 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาตนเองดานความสําเร็จของงาน 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก)

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด@านความสําเร็จของงาน  

84. ท�านสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปwาหมาย 0 0 19 49 30 
4.11 0.70 มาก 

0.00 0.00 19.39 50.00 30.61

85. ท�านจะพยายามแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการ

ทํางาน ใหงานออกมาสมบูรณXท่ีสดุ 

0 2 14 42 40 
4.22 0.77 มากท่ีสุด 

0.00 2.04 14.29 42.86 40.82

86. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการทํางานจะถูก

พิจารณาโดยหัวหนางานเสมอ 

0 3 17 49 29 
4.06 0.77 มาก 

0.00 3.06 17.35 50.00 29.59

87.เปwาหมายของทีมงานถือเป-นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของท�าน 

0 5 21 44 28 
3.97 0.84 มาก 

0.00 5.10 21.43 44.90 28.57

รวมเฉลีย่ 4.09 0.65 มาก 

  
   จากตารางท่ี 40 พบว�า การพัฒนาตนเองดานความสําเร็จของงานมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านจะ
พยายามแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ใหงานออกมาสมบูรณXท่ีสุด (Mean = 4.22)  ท�าน
สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปwาหมาย (Mean =4.11) และ ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการ
ทํางานจะถูกพิจารณาโดยหัวหนางานเสมอ (Mean = 4.06)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 41 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาตนเองดานเกียรติยศชื่อเสียง 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 1 
(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด@านเกียรติยศชื่อเสียง 

88. ท�านมีความมั่นใจว�าการปฏิบัติของท�านมี
ความสําคัญต�อองคXกร 

1 4 23 46 24 
3.90 0.86 มาก 

1.02 4.08 23.47 46.94 24.49 
89. ท�านความมั่นใจว�าผลงานของท�านจะไดรับการ
ยอมรับจากเพ่ือนร�วมงานและหัวหนางานเสมอ 

0 4 23 47 24 
3.93 0.80 มาก 

0.00 4.08 23.47 47.96 24.49 
90. ท�านคิดว�ารางวัลเป-นสิ่งสําคัญใหเกิดแรงจูงใจใน
การทํางาน 

0 1 15 49 33 
4.16 0.71 มาก 

0.00 1.02 15.31 50.00 33.67 
91.เมื่อท�านปฏิบัติงานอย�างเตม็ความสามารถท�านจะ
ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนร�วมงาน 

0 0 0 27 71 
4.72 0.45 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 0.00 27.55 72.45 
รวมเฉลีย่ 4.18 0.54 มาก 

  
   จากตารางท่ี  41 พบว�า การพัฒนาตนเองดานเกียรติยศชื่อเสียง มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู�ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านคิด
ว�ารางวัลเป-นสิ่งสําคัญใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน (Mean = 4.16)   ท�านความม่ันใจว�าผลงานของ
ท�านจะไดรับการยอมรับจากเพ่ือนร�วมงานและหัวหนางานเสมอ (Mean =3.93) และท�านมีความม่ันใจว�า
การปฏิบัติของท�านมีความสําคัญต�อองคXกร (Mean = 3.90)  ตามลําดับ 
  3.7 บุคลิกภาพ  
 
ตารางท่ี 42 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการดานบุคลิกภาพแบบเปFดเผย  

(Extraversion) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 1 
(น@อย
ท่ีสุด)

2 
(น@อย)

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

บุคลิกภาพแบบเป�ดเผย  (Extraversion) 

 92. ท�านเป-นคนมีอุปนิสยั ช�างพูด ร�าเริง ของเขาสังคม 0 0 1 32 65 
4.65 0.50 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 1.02 32.65 66.33 
93. ท�านเป-นคนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 2 5 36 42 13 

3.60 0.86 มาก 
2.04 5.10 36.73 42.86 13.27 
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ตารางท่ี 42 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการดานบุคลิกภาพแบบเปFดเผย  
(Extraversion) (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 1 
(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

94. ท�านเป-นคนมุ�งมั่นตั้งใจทํางาน 5 9 31 39 14 
3.49 1.02 มาก 

5.10 9.18 31.63 39.80 14.29 

95.ท�านสามารถใหคําปรึกษาแก�ผูร�วมงานได 0 -0 5 48 45 
4.41 0.59 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 5.10 48.98 45.92 

รวมเฉลีย่ 4.04 0.51 มาก 

  
   จากตารางท่ี 42  พบว�า บุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบเปFดเผย  
(Extraversion) มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก ดังนี้ ท�านเป-นคนมีอุปนิสัย ช�างพูด ร�าเริง ของเขาสังคม (Mean = 4.65) ท�านเป-นคนกลาคิด 
กลาทํา กลาแสดงออก (Mean =3.60) และ ท�านเป-นคนมุ�งม่ันต้ังใจทํางาน (Mean = 3.49)  
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 43 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม (Agreeableness) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง)

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

บุคลิกภาพแบบประนปีระนอม (Agreeableness) 

96. ท�านเป-นคนมีจิตใจดี สภุาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน 0 0 9 48 41 
4.33 0.64 มากท่ีสุด 

0.00 0.00- 9.18 48.98 41.84 

97. ท�านชอบช�วยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 0 5 25 53 15 
3.80 0.76 มาก 

0.00 5.10 25.51 54.08 15.31 

98. ท�านมีนิสัยอดทนและยืดหยุ�นในการทํางาน 0 2 19 47 30 
4.07 0.76 มาก 

0.00 2.04 19.39 47.96 30.61 

99.ท�านจะปรับปรุง พัฒนาตนเองเพ่ือสามารถเขากับผูอ่ืน
ไดง�าย 

0 16 24 40 18 
3.61 0.97 มาก 

0.00 16.33 24.49 40.82 18.37 

รวมเฉลีย่ 3.95 0.59 มาก 
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   จากตารางท่ี  43 พบว�า บุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
(AgreeaXleness) มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านเป-นคนมีจิตใจดี สุภาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน (Mean = 4..33) ท�านมีนิสัย
อดทนและยืดหยุ�นในการทํางาน (Mean =4.07) และท�านชอบช�วยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ (Mean = 
3.80)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 44 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบยึดม่ัน

ในหลักการ (Conscientiousness) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

แบบยึดมั่นในหลักการ (Conscientiousness) 

100. ท�านมีความรบัผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3 12 31 41 11 
3.46 0.95 มาก 

3.06 12.24 31.63 41.84 11.22 

101. ท�านเป-นผูยดึถือหลักการและเหตผุล 2 9 32 45 10 
3.53 0.88 มาก 

2.04 9.18 32.65 45.92 10.20 

 102. ท�านใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน 3 9 29 39 18 
3.61 0.99 มาก 

3.06 9.18 29.59 39.80 18.37 

103.ท�านเห็นความสําคัญของหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

0 0 22 39 37 
4.15 0.76 มาก 

0.00 0.00 22.45 39.80 37.76 

รวมเฉลีย่ 3.69 0.71 มาก 
  
   จากตารางท่ี  44 พบว�า บุคลิกภาพ 5 ประการ ประการ ดานบุคลิกภาพแบบยึดม่ัน
ในหลักการ(Conscientiousness) มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน (Mean = 3.61) ท�าน
เป-นผูยึดถือหลักการและเหตุผล (Mean = 3.53) และ ท�านมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมองหมาย 
(Mean = 3.46)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 45 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบม่ันคง
ทางอารมณX (Emotional Stability) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

แบบมั่นคงทางอารมณ& (Emotional Stability) 

104. ท�านสามารถควบคุมอารมณXตัวเองไดดภีายใต
แรงกดดัน 

0 2 12 43 41 
4.26 0.75 มากท่ีสุด 

0.00 2.04 12.24 43.88 41.84 

105. ท�านเป-นคนมีอารมณXมั่นคง 1 0 20 42 35 
4.12 0.80 มาก 

1.02 0.00 20.41 42.86 35.71 

106. ท�านเป-นคนใจเย็นไม�เครียด 1 1 17 48 31 
4.09 0.79 มาก 

1.02 1.02 17.35 48.98 31.63 

 107.ท�านเป-นคนจิตใจดี มองโลกในแง�บวก 1 0 19 47 31 
4.09 0.77 มาก 

1.02 0.00 19.39 47.96 31.63 

รวมเฉลีย่ 4.14 0.62 มาก 
  
   จากตารางท่ี 45 พบว�า บุคลิกภาพ 5 ประการ ประการ ดานบุคลิกภาพแบบม่ันคง
ทางอารมณX (Emotional StaXility) มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้  ท�านสามารถควบคุมอารมณXตัวเองไดดีภายใตแรงกดดัน 
(Mean = 4.26) ท�านเป-นคนมีอารมณXม่ันคง (Mean = 4.12) และ ท�านเป-นคนใจเย็นไม�เครียด (Mean = 
4.09)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 46 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบเปFดใจ 

สู�การเรียนรู (openness to Experience) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

เป�ดใจสูNการเรียนรู@ (openness to Experience) 

 108. ท�านเป-นคนอยากรูอยากเห็นชอบเรียนรูสิ่ง
ใหม�อยู�ตลอดเวลา 

5 12 11 29 41 
3.91 1.22 มาก 

5.10 12.24 11.22 29.59 41.84 

109. ท�านเป-นคนมีจตินาการ 0 4 23 51 20 
3.89 0.77 มาก 

0.00 4.08 23.47 52.04 20.41 
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ตารางท่ี 46 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 ประการ ดานบุคลิกภาพแบบเปFดใจ 
สู�การเรียนรู (openness to Experience) (ต�อ) 

ขอความ 

คNาความถี่และคNาร@อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 

(น@อย
ท่ีสุด) 

2 
(น@อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มาก
ท่ีสุด) 

110. ท�านรับฟ�งความคิดเห็นของผูอ่ืน 1 0 16 57 24 
4.05 0.71 มาก 

1.02 0.00 16.33 58.16 24.49 

111.ท�านเป-นคนชอบพัฒนาตนเอง 0 0 14 43 41 
4.28 0.70 มากท่ีสุด 

0.00 0.00 14.29 43.88 41.84 

รวมเฉลีย่ 4.03 0.61 มาก 

  
   จากตารางท่ี 46 พบว�า บุคลิกภาพ 5 ประการ ประการ ดานบุคลิกภาพแบบเปFด
ใจสู�การเรียนรู (openness to Experience) มีความคิดเห็นโดยรวม อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ค�าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ท�านรับฟ�งความคิดเห็นของผูอ่ืน (Mean = 4.05) ท�าน
เป-นคนอยากรูอยากเห็นชอบเรียนรูสิ่งใหม�อยู�ตลอดเวลา (Mean = 3.91) และ ท�านรับฟ�งความคิดเห็น
ของผูอ่ืน (Mean = 3.89)  ตามลําดับ 

4. การวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) 
 
ตารางท่ี 47 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานการวิเคราะหX

ความตองการในการฝoกอบรม 
X1 X2 X3 X4 

Mean 3.0918 2.9082 3.2449 3.6327 
Std. Deviation 1.10376 1.16731 1.00577 1.05896 

X1 1       
X2 .711** 1     
X3 .416** .397** 1   
X4 .497** .464** .395** 1 

 
  จากตารางท่ี 47 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถใน
ดานการวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม อยู�ในช�วง 0.395- 0.711 
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  4.1 ด@านการฝ[กอบรม 
4.1.1 องคXประกอบดานการวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 

             การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการ
วิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรมปรากฏดังภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน             

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดาน
การวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 

 

ตารางท่ี 48  การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบ
ดานการวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.01 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.91 - 
χ²/df χ²/df<2 0.01 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .740 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 
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     จากตารางท่ี 48 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 
ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.01 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.91 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.01 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 
1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 
ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 49  ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานการกําหนด

วัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 
X5 X6 X7 X8 

Mean 3.8980 3.8265 3.8163 3.7551 
Std. Deviation .89084 .81260 .75090 .76065 

X5 1       
X6 .588** 1     
X7 .696** .708** 1   
X8 .541** .581** .697** 1 

 

    จากตารางท่ี 49 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม อยู�ในช�วง 0.541- 0.708 

4.1.2 องคXประกอบดานการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 
      การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการกําหนด
วัตถุประสงคXในการฝoกอบรม ปรากฏดังภาพท่ี 18 

 
ภาพท่ี 18  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน             

ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม
องคXประกอบดานการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 
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ตารางท่ี 50  การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน 
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบ
ดานการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.35 - 
Df - 2 - 

p-value P>0.05 0.84 - 
χ²/df χ²/df<2 0.17 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .814 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 

    จากตารางท่ี 50 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบเชิง
ยืนยัน ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.35 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.84 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.17 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และ
ค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 51 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานการจัดทําแผน

และการฝoกอบรม 
  X9 X10 X11 X12 

Mean 3.7755 3.8571 4.0510 4.0102 
Std. Deviation .86788 .71796 .81699 .83103 

X9 1       
X10 .709** 1     
X11 .307** .399** 1   
X12 .403** .383** .485** 1 
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    จากตารางท่ี 51 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานการจัดทําแผนและการฝoกอบรม อยู�ในช�วง 0.307- 0.709 

4.1.3 องคXประกอบดานการจัดทําแผนและการฝoกอบรม 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการจัดทํา
แผนและการฝoกอบรม ปรากฏดังภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 19  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรมองคXประกอบดาน
การจัดทําแผนและการฝoกอบรม 

 

ตารางท่ี 52  การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบ
ดานการจัดทําแผนและการฝoกอบรม 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.13 - 
Df - 1 - 

p-value P>0.05 0.28 - 
χ²/df χ²/df<2 1.13 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.03 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .658 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 
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      จากตารางท่ี 52 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการจัดทําแผนและการฝoกอบรม ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 1.13 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.28 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 1.13 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 
0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 
ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 53 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบ
ดานการดําเนินการฝoกอบรม 

  
X13 X14 X15 X16 

Mean 3.8980 3.7143 3.7959 3.6327 
Std. Deviation .68096 .75982 .82436 .86618 

X13 1       
X14 .581** 1     
X15 .642** .729** 1   
X16 .600** .700** .674** 1 

  
    จากตารางท่ี 53 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม 
องคXประกอบดานการดําเนินการฝoกอบรม อยู�ในช�วง 0.581- 0.729 

4.1.4 องคXประกอบดานการดําเนินการฝoกอบรม 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการ
ดําเนินการฝoกอบรม ปรากฏดังภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดาน
การดําเนินการฝoกอบรม 

 
ตารางท่ี 54 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบ
ดานการดําเนินการฝoกอบรม 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.84 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.39 - 
χ²/df χ²/df<2 0.92 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .826 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 
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    จากตารางท่ี 54 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการดําเนินการฝoกอบรม ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 1.84 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.39 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.92 ค�าค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 และ
ค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 55 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบ
ดานการดําเนินการฝoกอบรม 

X17 X18 X19 X20 
Mean 3.6633 3.5816 4.7041 4.7245 

Std. Deviation .92996 .92973 .48075 .44907 
X17 1       
X18 .801** 1     
X19 .259** .205* 1   
X20 .319** .215* .669** 1 

 
    จากตารางท่ี 55 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม 
องคXประกอบดานการดําเนินการฝoกอบรมอยู�ในช�วง 0.205- 0.801 

4.1.5 องคXประกอบดานการประเมินผลการฝoกอบรม 
     การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการ
ประเมินผลการฝoกอบรม ปรากฏดังภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดาน
การดําเนินการฝoกอบรม 

 

ตารางท่ี 56 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม องคXประกอบดาน
การดําเนินการฝoกอบรม 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.42 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.51 - 
χ²/df χ²/df<2 0.42 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .554 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

  
    จากตารางท่ี 56 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการฝoกอบรม องคXประกอบดานการดําเนินการฝoกอบรม ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.42 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.51  
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ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.42 ค�าค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 57 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการองคXประกอบดาน
ความเป-นรูปธรรมของบริการ 

X21 X22 X23 X24 
Mean 4.6531 4.5306 4.3776 4.4286 

Std. Deviation .49953 .57802 .68135 .65802 
X21 1       
X22 .644** 1     
X23 .480** .690** 1   
X24 .457** .697** .739** 1 

 
    จากตารางท่ี 57 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบ
ดานความเป-นรูปธรรมของบริการ  อยู�ในช�วง 0.457- 0.739 
  4.2 ด@านการบริการ 

4.2.1 องคXประกอบดานความเป-นรูปธรรมของบริการ 
              การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดานความเป-น
รูปธรรมของบริการ ปรากฏดังภาพท่ี 22 
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ภาพท่ี 22  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
ความเป-นรูปธรรมของบริการ  

 
ตารางท่ี 58 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
ความเป-นรูปธรรมของบริการ  

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.24 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.62 - 
χ²/df χ²/df<2 0.24 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .777 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 58 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการบริการ องคXประกอบดานความเป-นรูปธรรมของบริการ ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.24 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.62 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.24 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
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ระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และ
ค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 59 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
ความน�าเชื่อถือ 

X25 X26 X27 X28 
Mean 4.3061 4.5204 4.2347 4.3469 

Std. Deviation .67972 .59603 .70053 .59382 
X25 1       
X26 .697** 1     
X27 .757** .618** 1   
X28 .603** .591** .595** 1 

 
    จากตารางท่ี 59 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบ
ดานความน�าเชื่อถือ อยู�ในช�วง 0.591- 0.757 

4.2.2 องคXประกอบดานความน�าเชื่อถือ 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดานความ
น�าเชื่อถือ ปรากฏดังภาพท่ี 23 
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ภาพท่ี 23  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการองคXประกอบดาน
ความน�าเชื่อถือ 

 
ตารางท่ี 60 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
ความน�าเชื่อถือ 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.37 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.54 - 
χ²/df χ²/df<2 0.37 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .813 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

  
    จากตารางท่ี 60 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการบริการ องคXประกอบดานความน�าเชื่อถือ ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�า
ค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.37 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.54 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX 
(χ²/df) = 0.37 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความ



177 
 

 

กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และค�ารากท่ีสอง
ของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 61 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การตอบสนองต�อผูรับบริการ 

X29 X30 X31 X32 
Mean 4.4082 4.3776 4.5306 4.4694 

Std. Deviation .63953 .66604 .64543 .57802 
X29 1       
X30 .554** 1     
X31 .619** .584** 1   
X32 .592** .606** .569** 1 

  
    จากตารางท่ี 61 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบ
ดานการตอบสนองต�อผูรับบริการ อยู�ในช�วง 0.554- 0.619 

4.2.3 องคXประกอบดานการตอบสนองต�อผูรับบริการ 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดานการตอบสนองต�อ
ผูรับบริการ ปรากฏดังภาพท่ี 24 

 
 

ภาพท่ี 24  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การตอบสนองต�อผูรับบริการ 
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ตารางท่ี 62 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การตอบสนองต�อผูรับบริการ 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.48 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.47 - 
χ²/df χ²/df<2 0.74 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.96 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .817 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 

    จากตารางท่ี 62 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการบริการ องคXประกอบดานการตอบสนองต�อผูรับบริการ ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 1.48 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.47 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.74 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.96 และ
ค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 

ตารางท่ี 63 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การใหความม่ันใจ 

X33 X34 X35 X36 
Mean 4.1939 3.8571 3.7959 4.0714 

Std. Deviation .75516 .81228 .75926 .76320 
X33 1       
X34 .130 1     
X35 .088 .571** 1   
X36 .101 .482** .666** 1 
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     จากตารางท่ี 63 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบ
ดานการใหความม่ันใจ อยู�ในช�วง 0.088- 0.666 

4.2.4 องคXประกอบดานการใหความม่ันใจ 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดานการให
ความม่ันใจ ปรากฏดังภาพท่ี 25 
 

 
 
ภาพท่ี 25  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การใหความม่ันใจ 

 
ตารางท่ี 64 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การใหความม่ันใจ 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.64 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.72 - 
χ²/df χ²/df<2 0.37 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 64 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การใหความม่ันใจ (ต�อ) 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .685 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

  
    จากตารางท่ี 64 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ดานการบริการ องคXประกอบดานการใหความม่ันใจ ผลการวิเคราะหXขอมูล
พบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.64 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.72 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.37 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และ
ค�ารากที่สองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 65 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การดูแลเอาใจใส� 

X37 X38 X39 X40 
Mean 3.9388 3.7857 3.8673 3.4898 

Std. Deviation .78407 .74957 .79480 .95513 
X37 1       
X38 .767** 1     
X39 .715** .730** 1   
X40 .701** .695** .684** 1 
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    จากตารางท่ี 65 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบ
ดานการดูแลเอาใจใส� อยู�ในช�วง 0.684- 0.767 

4.2.5 องคXประกอบดานการดูแลเอาใจใส� 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดานการดูแลเอาใจใส� 
ปรากฏดังภาพท่ี 26 
 

 
 
ภาพท่ี 26  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบ สังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการ องคXประกอบดาน
การดูแลเอาใจใส� 

 
ตารางท่ี 66 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการองคXประกอบดาน
การดูแลเอาใจใส� 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.45 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.80 - 
χ²/df χ²/df<2 0.27 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 66 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการบริการองคXประกอบดาน
การดูแลเอาใจใส� (ต�อ) 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .851 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 66 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการบริการ องคXประกอบดานการดูแลเอาใจใส� ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�า
ค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.45 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.80 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX 
(χ²/df) = 0.27 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และค�ารากท่ีสอง
ของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 67 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานระบบพ่ีเลี้ยง 

X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 
Mean 3.6020 3.4898 3.7857 3.6939 3.6122 3.4592 3.7041 

Std. Deviation .85843 1.01783 .85253 .72380 .96999 .95430 .89913 
X41 1             
X42 .638** 1           
X43 .460** .562** 1         
X44 .449** .430** .527** 1       
X45 .543** .675** .671** .593** 1     
X46 .628** .796** .578** .474** .751** 1   
X47 .487** .363** .522** .366** .470** .460** 1 
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    จากตารางท่ี 67 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานระบบพ่ีเลี้ยง อยู�
ในช�วง 0.363- 0.796 
  4.3 ระบบพ่ีเล้ียง  
   การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานระบบพ่ีเลี้ยง ปรากฏดังภาพท่ี 27 

 
ภาพท่ี 27  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานระบบพ่ีเลี้ยง 

 
ตารางท่ี 68 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานระบบพ่ีเลี้ยง 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4.67 - 
df - 8 - 

p-value P>0.05 0.79 - 
χ²/df χ²/df<2 0.58 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 68 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานระบบพ่ีเลี้ยง (ต�อ) 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .866 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 68 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งองคXประกอบดานระบบพ่ีเลี้ยง ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มี
ค�า 4.67 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.79 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.58 ค�าดัชนี
วัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 และค�ารากที่สองของค�าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 69 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานระดับบุคคล 

 X48 X49 X50 X51 
Mean 3.5306 3.6122 3.7041 4.4082 

Std. Deviation .87584 .99102 .81493 .58919 
X48 1       
X49 .679** 1     
X50 .699** .865** 1   
X51 .195 .186 .233* 1 

 
    จากตารางท่ี 69 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม 
องคXประกอบดานระดับบุคคล อยู�ในช�วง 0.186- 0.865 
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  4.4 ด@านการทํางานเป�นทีม 
4.4.1 องคXประกอบดานระดับบุคคล 

              การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบดานระดับ
บุคคล ปรากฏดังภาพท่ี 28 

 
 

ภาพท่ี 28  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม 
องคXประกอบดานระดับบุคคล 

 

ตารางท่ี 70 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานระดับบุคคล 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.73 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.69 - 
χ²/df χ²/df<2 0.36 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .722 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 
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    จากตารางท่ี 70 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบดานระดับบุคคล ผลการวิเคราะหXขอมูล
พบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.73 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.69 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.36 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และ
ค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 71 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานคุณลักษณะของงาน 

 X52 X53 X54 X55 
Mean 4.3265 4.2347 4.4592 4.1531 

Std. Deviation .63855 .84708 .64486 .76458 
X52 1       
X53 .314** 1     
X54 .333** .405** 1   
X55 .382** .230* .316** 1 

 
    จากตารางท่ี 71 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม 
องคXประกอบดานคุณลักษณะของงาน อยู�ในช�วง 0.230- 0.405 

4.4.2 องคXประกอบคุณลักษณะของงาน 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบดาน
คุณลักษณะของงาน ปรากฏดังภาพท่ี 29 
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ภาพท่ี 29  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานคุณลักษณะของงาน 

 

ตารางท่ี 72 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานคุณลักษณะของงาน 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.37 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.54 - 
χ²/df χ²/df<2 0.37 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .701 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

    

    จากตารางท่ี 72 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบดานคุณลักษณะของงาน ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.37 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.54 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.37 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และค�ารากท่ีสอง
ของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
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ตารางท่ี 73 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานคุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม 

 X56 X57 X58 X59 
Mean 4.2551 4.3673 4.4082 4.0000 

Std. Deviation .75041 .67941 .67100 .87343 
X56 1       
X57 .421** 1     
X58 .549** .753** 1   
X59 .362** .434** .475** 1 

 

    จากตารางท่ี 73 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม 
องคXประกอบดานคุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม อยู�ในช�วง 0.362- 0.753 

4.4.3 องคXประกอบดานคุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบดาน
คุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม ปรากฏดังภาพท่ี 30 
 

 
 
ภาพท่ี 30  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานคุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม 
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ตารางท่ี 74 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบ
ดานคุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.80 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.40 - 
χ²/df χ²/df<2 0.90 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .722 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 

    จากตารางท่ี 74 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการทํางานเป-นทีม องคXประกอบดานคุณลักษณะของการทํางานเป-นทีม ผล
การวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 1.80 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.40 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.90 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 
0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 
ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
  4.5 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.5.1 องคXประกอบดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร 
              การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบ
ดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร  ปรากฏดังภาพท่ี 31 
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ตารางท่ี 75 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร   

 X60 X61 X62 X63 
Mean 4.1224 4.0918 4.1735 4.0918 

Std. Deviation .80290 .78762 .74648 .77442 
X60 1       
X61 .765** 1     
X62 .790** .867** 1   
X63 .728** .882** .882** 1 

 
    จากตารางท่ี 75 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร  อยู�ในช�วง 0.728- 0.882 
 

 
 

ภาพท่ี 31  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร   
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ตารางท่ี 76 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการสื่อสาร   

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.46 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.49 - 
χ²/df χ²/df<2 0.46 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .847 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 

    จากตารางท่ี 76 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบดานความชัดเจนเขาใจง�ายในการ
สื่อสาร  ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.46 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p-value = 0.49 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.46 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิง
สัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 
(RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 77 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม   

 X64 X65 X66 X67 
Mean 3.9082 3.6633 2.8878 3.2347 

Std. Deviation 1.21915 1.07400 1.13866 1.16478 
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ตารางท่ี 77 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม (ต�อ) 

 X64 X65 X66 X67 
X64 1       
X65 .693** 1     
X66 .520** .559** 1   
X67 .524** .542** .603** 1 

 
    จากตารางท่ี 77 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ องคXประกอบดานช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม  อยู�ในช�วง 0.520- 0.693 

4.5.2 ช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบ
ดานช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม  ปรากฏดังภาพท่ี 32 
 

 
ภาพท่ี 32  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม   
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ตารางท่ี 78 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม   

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.08 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.77 - 
χ²/df χ²/df<2 0.08 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .782 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

    
     จากตาราง 78 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบดานช�องทางการสื่อสารมีความ
เหมาะสม ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p-value = 0.77 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.08 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิง
สัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และค�ารากที่สองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 79 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร 

 X68 X69 X70 X71 
Mean 3.2041 3.8878 4.0510 4.0714 

Std. Deviation 1.10257 .77170 .70889 .80270 
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ตารางท่ี 79 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร (ต�อ) 

 X68 X69 X70 X71 
X68 1       
X69 .512** 1     
X70 .475** .557** 1   
X71 .368** .462** .628** 1 

 
    จากตารางท่ี 79 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร อยู�ในช�วง 0.368- 0628 

4.5.3 องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบ
ดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร ปรากฏดังภาพท่ี 33 

 

 
ภาพท่ี 33  โมเดลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร 
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ตารางท่ี 80 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร 

(n=320) 
รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.12 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.72 - 
χ²/df χ²/df<2 0.12 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .759 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

  

    จากตารางท่ี 80 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบดานความต�อเนื่องและแน�นอนใน
การสื่อสาร ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.12 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p-value = 0.72 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.12 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิง
สัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 
(RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 81 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร 

 X72 X73 X74 X75 
Mean 3.5612 3.8776 3.7857 4.0204 

Std. Deviation .97459 .99758 .88807 .98420 
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ตารางท่ี 81 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร (ต�อ) 

 X72 X73 X74 X75 
X72 1       
X73 .602** 1     
X74 .498** .692** 1   
X75 .300** .370** .347** 1 

 
    จากตารางท่ี 81 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร อยู�ในช�วง 0.300- 0.692 

4.5.4 องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบ
ดานผูรับสาร-ผูส�งสาร ปรากฏดังภาพท่ี 34 
 

 
 
ภาพท่ี 34 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร 
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ตารางท่ี 82 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.36 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.83 - 
χ²/df χ²/df<2 0.18 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .740 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 

   จากตารางท่ี 82 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคXประกอบดานผูรับสาร-ผูส�งสาร ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.36 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.83 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.18 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 

ตารางท่ี 83 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความม่ันคงในการทํางาน 

 X76 X77 X78 X79 
Mean 4.0102 3.8776 4.1122 4.2755 

Std. Deviation .75293 .73590 .74450 .70023 
X76 1       
X77 .635** 1     
X78 .586** .571** 1   
X79 .483** .486** .692** 1 
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    จากตารางท่ี 83 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง 
องคXประกอบดานความม่ันคงในการทํางาน อยู�ในช�วง 0.483- 0.692 
  4.6 การพัฒนาตนเอง 

4.6.1 องคXประกอบดานความม่ันคงในการทํางาน 
              การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานความ
ม่ันคงในการทํางาน ปรากฏดังภาพท่ี 35 
 

 
 
ภาพท่ี 35  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความม่ันคงในการทํางาน 

 
ตารางท่ี 84 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความม่ันคงในการทํางาน 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.06 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.80 - 
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ตารางท่ี 84 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความม่ันคงในการทํางาน (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ²/df χ²/df<2 0.06 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .768 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 84 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานความม่ันคงในการทํางาน ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.06 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.80 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.06 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 85 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความกาวหนาในตําแหน�ง 

 X80 X81 X82 X83 
Mean 4.2449 4.3265 4.3265 4.1122 

Std. Deviation .65898 .68527 .65449 .70173 
X80 1       
X81 .666** 1     
X82 .625** .725** 1   
X83 .453** .502** .481** 1 
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    จากตารางท่ี 85 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง 
องคXประกอบดานความกาวหนาในตําแหน�ง อยู�ในช�วง 0.453- 0.725 

4.6.2 องคXประกอบดานความกาวหนาในตําแหน�ง 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดาน
ความกาวหนาในตําแหน�ง ปรากฏดังภาพท่ี 36 
 

 
ภาพท่ี 36 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความกาวหนาในตําแหน�ง 

 
ตารางท่ี 86 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความกาวหนาในตําแหน�ง 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.08 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.95 - 
χ²/df χ²/df<2 0.04 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 86 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความกาวหนาในตําแหน�ง (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .802 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 86 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานความกาวหนาในตําแหน�ง ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.95 ค�า
ไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.04 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 87 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความสําเร็จของงาน 

 X84 X85 X86 X87 
Mean 4.1122 4.2245 4.0612 3.9694 

Std. Deviation .70173 .76698 .77081 .84285 
X84 1       
X85 .546** 1     
X86 .559** .779** 1   
X87 .424** .649** .765** 1 
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    จากตารางท่ี 87 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง 
องคXประกอบดานความสําเร็จของงาน อยู�ในช�วง 0.424- 0.779 

4.6.3 องคXประกอบดานความสําเร็จของงาน 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดาน
ความสําเร็จของงาน ปรากฏดังภาพท่ี 37 
 

 
ภาพท่ี 37 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความสําเร็จของงาน 

 
ตารางท่ี 88 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความสําเร็จของงาน 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.55 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.45 - 
χ²/df χ²/df<2 0.55 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 88 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานความสําเร็จของงาน (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.97 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .786 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

  

    จากตารางท่ี 88 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานความสําเร็จของงาน ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.55 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.45 ค�า
ไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.55 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 

 
ตารางท่ี 89 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานเกียรติยศชื่อเสียง 

 X88 X89 X90 X91 
Mean 3.8980 3.9286 4.1633 4.7245 

Std. Deviation .85542 .80270 .71355 .44907 
X88 1       
X89 .725** 1     
X90 .551** .435** 1   
X91 .194 .116 .271** 1 

  

    จากตารางท่ี 89 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย การวิเคราะหXองคXประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ 
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ส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานเกียรติยศชื่อเสียง อยู�ในช�วง 0.116- 0.725 

4.6.4 องคXประกอบดานเกียรติยศชื่อเสี่ยง 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดาน
เกียรติยศชื่อเสียง ปรากฏดังภาพท่ี 38 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบ สังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบ
ดานเกียรติยศชื่อเสียง 

 
ตารางท่ี 90 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย การวิเคราะหXองคXประกอบเชิง
ยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานเกียรติยศชื่อเสียง 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.30 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.58 - 
χ²/df χ²/df<2 0.30 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 90 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย การวิเคราะหXองคXประกอบเชิง
ยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานเกียรติยศชื่อเสียง (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.97 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .656 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 90 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของ ดานการพัฒนาตนเอง องคXประกอบดานเกียรติยศชื่อเสียง ผลการวิเคราะหX
ขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.30 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.58 ค�าไค-สแควรX
สัมพัทธX (χ²/df) = 0.30 ค�าค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 และ
ค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 91 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบ สังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบเปFดเผย 

 X92 X93 X94 X95 
Mean 4.6531 3.6020 3.4898 4.4082 

Std. Deviation .49953 .85843 1.01783 .58919 
X92 1       
X93 .180 1     
X94 .007 .638** 1   
X95 .171 .182 .248* 1 
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    จากตารางท่ี 91 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบเปFดเผย อยู�ในช�วง 0.007- 0.638825 
 4.7 บุคลิกภาพ 5 ประการ 

4.7.1 องคXประกอบบุคลิกภาพแบบเปFดเผย 
               การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบเปFดเผย ปรากฏดังภาพท่ี 39 
 

 
ภาพท่ี 39  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบเปFดเผย 

 
ตารางท่ี 92 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบเปFดเผย 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.89 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.34 - 
χ²/df χ²/df<2 0.89 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 92 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบเปFดเผย (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .596 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 92 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบบุคลิกภาพแบบเปFดเผย ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.89 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.34 ค�า
ไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.89 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 
0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 
ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 93 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

 X96 X97 X98 X99 
Mean 4.3265 3.7959 4.0714 3.6122 

Std. Deviation .63855 .75926 .76320 .96999 
X96 1       
X97 .203* 1     
X98 .205* .666** 1   
X99 .273** .535** .525** 1 
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    จากตารางท่ี 93 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบประนีประนอม อยู�ในช�วง 0.203- 0.666 

4.7.2 องคXประกอบบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ปรากฏดังภาพท่ี 40 
 

 
 
ภาพท่ี 40  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

 
ตารางท่ี 94 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.86 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.39 - 
χ²/df χ²/df<2 0.93 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 94 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .715 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 94 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ผล
การวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 1.86 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.39 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.93 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 95 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ 

 X100 X101 X102 X103 
Mean 3.4592 3.5306 3.6122 4.1531 

Std. Deviation .95430 .87584 .99102 .76458 
X100 1       
X101 .754** 1     
X102 .692** .679** 1   
X103 .284** .247* .229* 1 
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    จากตารางท่ี 95 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ อยู�ในช�วง 0.229- 0.754 

4.7.3 องคXประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ ปรากฏดังภาพท่ี 41 
 

 
ภาพท่ี 41  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ 

 
ตารางท่ี 96 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.25 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.88 - 
χ²/df χ²/df<2 0.12 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 96 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .759 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 96 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบบุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ 
ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.25 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.88 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.12 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 97 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX 

 X104 X105 X106 X107 
Mean 4.2551 4.1224 4.0918 4.0918 

Std. Deviation .75041 .80290 .78762 .77442 
X104 1       
X105 .170 1     
X106 .256* .765** 1   
X107 .243* .728** .882** 1 

 
    จากตารางท่ี 97 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
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ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX อยู�ในช�วง 0.170- 0.882 

4.7.4 องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณXปรากฏดังภาพท่ี 42 
 

 
 

ภาพท่ี 42  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบ สังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX 

 
ตารางท่ี 98 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.43 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.80 - 
χ²/df χ²/df<2 0.21 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
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ตารางท่ี 98 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .739 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 
    จากตารางท่ี 98 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบบุคลิกภาพแบบม่ันคงทางอารมณX 
ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.43 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.80 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.21 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 99 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรู 

 X108 X109 X110 X111 
Mean 3.9082 3.8878 4.0510 4.2755 

Std. Deviation 1.21915 .77170 .70889 .70023 
X108 1       
X109 .164 1     
X110 .220* .557** 1   
X111 .344** .401** .594** 1 

  
    จากตารางท่ี 99 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรู อยู�ในช�วง 0.164- 0.59 
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4.7.5 องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรู 
       การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน
ระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบ
บุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรูปรากฏดังภาพท่ี 43 
 

 
 
ภาพท่ี 43  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐาน ระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรู 

 
ตารางท่ี 100 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรู 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.04 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.84 - 
χ²/df χ²/df<2 0.04 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 

x110

x108

x109 เปFดใจสู�การเรียนรู
(openness to Experience)0.62

0.36
0.42

0.87

0.82

0.62

x111

0.96

0.08

1.00

Chi-Square=0.04, df=1, P-value=0.84659, RMSEA=0.000
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ตารางท่ี 100 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานบุคลิกภาพ 5 ประการ 
องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรู (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
KMO ค�ามากกว�า 0.50 .677 ผ�านเกณฑX 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค�านอยกว�า 0.05 .000 ผ�านเกณฑX 

 

    จากตารางท่ี 100 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง ของดานบุคลิกภาพ 5 ประการ องคXประกอบบุคลิกภาพเปFดใจสู�การเรียนรูผล
การวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 0.04 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.84 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.04ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 5. การวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) 
  จากการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางว�าองคXประกอบท้ังหมด สามารถรวมกันเป-นองคXประกอบเดียวกันได ดวยการวิเคราะหX
เพื ่อยืนยันองคXประกอบอันดับที่สองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทยปรากฏผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองดังนี้ 
  5.1 ด@านการฝ[กอบรมและด@านการทํางานเป�นทีม (T2) 
 
ตารางท่ี 101 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการ ฝoกอบรมและดานการ
ทํางานเป-นทีม (T2) 

T1 T2 T3 T4 T5 T12 T13 T14 
Mean 3.2194 3.8240 3.9235 3.7602 4.1684 3.8138 4.29 4.2577 
Std. 

Deviation 
.84970 .68414 .61804 .67534 .54178 .66028 .510 .58377 

T1 1               
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ตารางท่ี 101 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการ ฝoกอบรมและดานการ
ทํางานเป-นทีม (T2) (ต�อ) 

T1 T2 T3 T4 T5 T12 T13 T14 
T2 .597** 1             
T3 .588** .690** 1           
T4 .639** .687** .748** 1         
T5 .631** .554** .632** .735** 1       
T12 .505** .396** .494** .397** .424** 1     
T13 .413** .330** .438** .382** .467** .437** 1   
T14 .384** .273** .416** .363** .464** .440** .791** 1 

 

   จากตารางที่ 101 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรมและดาน
การทํางานเป-นทีม (T2) อยู�ในช�วง 0.273- 0.791 
  

 
 
ภาพท่ี 44  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการ ฝoกอบรมและดานการ
ทํางานเป-นทีม (T2) 
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ตารางท่ี 102 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรมและดานการ
ทํางานเป-นทีม (T2) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.02 - 
df - 10 - 

p-value P>0.05 0.98 - 
χ²/df χ²/df<2 0.30 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.97 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
 
    จากตารางท่ี 102 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับสอง ของดานการฝoกอบรมและดานการทํางานเป-นทีม (T2) ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�า
ค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 3.02 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.98 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX 
(χ²/df) = 0.30 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 และค�ารากท่ีสอง
ของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
  5.2 ดานการใหบริการและดานระบบพ่ีเลี้ยง (SeM) 
 
ตารางท่ี 103 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการใหบริการและดานระบบ
พ่ีเลี้ยง (SeM) 

T6 T7 T8 T9 T10 T11.1 T11.2 
Mean 4.4974 4.3520 4.4464 3.9796 3.7704 3.6429 3.5918 
Std. 

Deviation 
.51335 .55128 .52545 .54992 .72747 .69051 .79305 

T6 1             
T7 .645** 1           
T8 .778** .758** 1         
T9 .237* .390** .344** 1       
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ตารางท่ี 103 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการใหบริการและดานระบบ
พ่ีเลี้ยง (SeM) (ต�อ) 

T6 T7 T8 T9 T10 T11.1 T11.2 
T10 .047 .155 .138 .764** 1     

T11.1 .110 .266** .231* .637** .671** 1   
T11.2 .132 .259** .238* .585** .625** .840** 1 

 
   จากตารางท่ี 103 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการใหบริการและดาน
ระบบพ่ีเลี้ยง (SeM) อยู�ในช�วง 0.047- 0.840 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการใหบริการและดานระบบพ่ี
เลี้ยง (SeM) 
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ตารางท่ี 104 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการใหบริการและดานระบบ
พ่ีเลี้ยง (SeM) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.45 - 
df - 9 - 

p-value P>0.05 0.98 - 
χ²/df χ²/df<2 0.27 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.99 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
 
   จากตารางท่ี 104 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับสอง ของดานการใหบริการและดานระบบพ่ีเลี้ยง (SeM)ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�า
ไค-สแควรX (χ²) มีค�า 2.45 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.98 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/
df) = 0.27 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI)= 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และค�ารากท่ีสอง
ของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
  5.3 ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) 
 
ตารางท่ี 105 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ 
และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) 

T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 

Mean 4.1199 3.4235 3.8036 3.8112 4.0689 4.2526 4.0918 4.1786 4.0383 3.9515 3.6888 4.1403 4.0306 

Std. 

Deviation 
.72264 .94733 .66702 .74445 .60579 .55670 .65349 .53966 .51317 .59058 .71080 .62080 .61160 

T15 1                         

T16 .403** 1                       
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ตารางท่ี 105 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ 
และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) (ต�อ) 

T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 

T17 .552** .624** 1                     

T18 .441** .611** .737** 1                   

T19 .325** .391** .594** .465** 1                 

T20 .340** .322** .420** .328** .703** 1               

T21 .348** .358** .491** .390** .625** .692** 1             

T22 .282** .220* .410** .313** .612** .625** .753** 1           

T23 .523** .478** .625** .501** .360** .318** .341** .405** 1         

T24 .506** .470** .663** .479** .418** .396** .436** .416** .735** 1       

T25 .486** .470** .586** .497** .251* .214* .323** .363** .755** .705** 1     

T26 .943** .488** .565** .469** .382** .417** .416** .334** .576** .539** .531** 1   

T27 .500** .795** .824** .664** .666** .541** .514** .395** .536** .575** .464** .547** 1 

 
    จากตารางท่ี 105 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสราง
ความสามารถในดานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสาร ดาน
บุคลิกภาพ และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) อยู�ในช�วง 0.214- 0.943 
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ภาพท่ี 46 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และ
ดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) 

 
ตารางท่ี 106 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารดานบุคลิกภาพ 
และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 27.41 - 
df - 44 - 

p-value P>0.05 0.97 - 
χ²/df χ²/df<2 0.62 ผ�านเกณฑX 

ความต�อเน่ืองและ
แน�นอนในการส่ือสาร

ความชัดเจนเขาใจง�ายใน
การส่ือสาร

ช�องทางการส่ือสารมี
ความเหมาะสม 

การส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ

0.92

0.62

0.69

0.62

0.52

0.16

ดานผูรับสาร – ผูส�งสาร
0.79

0.37

CoPS

0.91

0.62

Chi-Square=27.41, df=44, P-value=0.97636, RMSEA=0.000

1.00
ดานความกาวหนาใน

ตําแหน�งงาน

ดานความั่นคงในการ
ทํางาน

การพัฒนาตนเอง0.76
0.50

0.51

0.43

ดานความสําเร็จของงาน
0.90

0.19

ดานเกียรติยศชื่อเสียง

0.83

0.31

แบบยึดมั่นในหลักการ

บุคลิกภาพแบบเปFดเผย

บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม

บุคลิกภาพ 5 ประการ0.68

0.72

0.75

0.48

0.44

0.54

แบบม่ันคงทางอารมณX
0.66

0.57

เปFดใจสู�การเรียนรู

0.81

0.34

0.95
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ตารางท่ี 106 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการสื่อสารดานบุคลิกภาพ 
และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS) (ต�อ) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 1.00 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.96 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.00 ผ�านเกณฑX 
 
   จากตารางท่ี 106 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับสอง ของดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดานการพัฒนาตนเอง (CoPS)ผลการ
วิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 27.41 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.97 
ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 0.62 ค�าดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 1.00 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.96 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ�าน
เกณฑXทุกค�า 
 
ตารางท่ี 107 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม ดานการทํางาน
เป-นทีม ดานการใหบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดาน
การพัฒนาตนเอง (T2- SeM- CoPS) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

Mean 3.2194 3.8240 3.9235 3.7602 4.1684 4.4974 4.3520 4.4464 3.9796 3.7704 3.6429 3.5918 3.8138 4.29 

Std. 

Deviation 
.84970 .68414 .61804 .67534 .54178 .51335 .55128 .52545 .54992 .72747 .69051 .79305 .66028 .510 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

A1 1 

A2 .597** 1 

A3 .588** .690** 1 

A4 .639** .687** .748** 1 

A5 .631** .554** .632** .735** 1 

A6 .115 .318** .288** .206* .419** 1 
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ตารางท่ี 107 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม ดานการทํางาน
เป-นทีม ดานการใหบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดาน
การพัฒนาตนเอง (T2- SeM- CoPS) (ต�อ) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

A7 .087 .298** .258* .227* .401** .645** 1 

A8 .135 .321** .321** .232* .394** .778** .758** 1 

A9 .243* .148 .375** .230* .323** .237* .390** .344** 1 

A10 .334** .261** .345** .221* .321** .047 .155 .138 .764** 1 

A11 .491** .352** .498** .306** .402** .110 .266** .231* .637** .671** 1 

A12 .434** .311** .409** .298** .416** .132 .259** .238* .585** .625** .840** 1 

A13 .505** .396** .494** .397** .424** .145 .253* .246* .518** .557** .746** .823** 1 

A14 .413** .330** .438** .382** .467** .369** .433** .511** .403** .334** .447** .422** .437** 1 

A15 .384** .273** .416** .363** .464** .258* .458** .442** .426** .397** .493** .460** .440** .791** 

A16 .273** .245* .363** .201* .185 .155 .173 .200* .360** .248* .512** .485** .497** .472** 

A17 .501** .279** .484** .471** .441** .094 .125 .253* .408** .355** .415** .439** .497** .332** 

A18 .470** .220* .495** .461** .413** .166 .230* .284** .560** .443** .593** .615** .555** .449** 

A19 .391** .185 .390** .373** .404** .204* .244* .290** .365** .324** .473** .484** .432** .388** 

A20 .158 .143 .290** .348** .206* .164 .351** .313** .378** .238* .321** .292** .229* .422** 

A21 .175 .250* .317** .272** .174 .149 .335** .360** .436** .297** .338** .248* .185 .419** 

A22 .249* .244* .416** .322** .353** .260** .437** .506** .409** .262** .332** .323** .274** .527** 

A23 .190 .294** .322** .262** .359** .323** .553** .525** .418** .293** .380** .331** .295** .440** 

A24 .507** .394** .566** .397** .533** .321** .389** .376** .649** .640** .890** .780** .751** .552** 

A25 .418** .312** .484** .350** .392** .212* .286** .299** .816** .727** .760** .816** .687** .531** 

A26 .493** .419** .447** .376** .434** .136 .301** .272** .542** .639** .798** .851** .921** .512** 

A27 .326** .283** .409** .284** .283** .187 .240* .286** .395** .300** .543** .526** .528** .593** 

A28 .503** .309** .504** .508** .441** .185 .256* .342** .519** .392** .490** .492** .459** .444** 
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ตารางท่ี 107 ค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในดานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม ดานการทํางาน
เป-นทีม ดานการใหบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดาน
การพัฒนาตนเอง (T2- SeM- CoPS) (ต�อ) 

  A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 

Mean 4.2577 4.1199 3.4235 3.8036 3.8112 4.0689 4.2526 4.0918 4.1786 4.0383 3.9515 3.6888 4.1403 4.0306 

Std. 

Deviation 
.58377 .72264 .94733 .66702 .74445 .60579 .55670 .65349 .53966 .51317 .59058 .71080 .62080 .61160 

  A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 

A15 1                           

A16 .474** 1                         

A17 .393** .403** 1                       

A18 .426** .552** .624** 1                     

A19 .441** .441** .611** .737** 1                   

A20 .416** .325** .391** .594** .465** 1                 

A21 .452** .340** .322** .420** .328** .703** 1               

A22 .535** .348** .358** .491** .390** .625** .692** 1             

A23 .489** .282** .220* .410** .313** .612** .625** .753** 1           

A24 .578** .523** .478** .625** .501** .360** .318** .341** .405** 1         

A25 .494** .506** .470** .663** .479** .418** .396** .436** .416** .735** 1       

A26 .506** .486** .470** .586** .497** .251* .214* .323** .363** .755** .705** 1     

A27 .658** .943** .488** .565** .469** .382** .417** .416** .334** .576** .539** .531** 1   

A28 .434** .500** .795** .824** .664** .666** .541** .514** .395** .536** .575** .464** .547** 1 

 
 จากตารางท่ี 107 พบว�าค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธXของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถ
ในดานระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม ดานการทํางานเป-น
ทีม ดานการใหบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดานการพัฒนาตนเอง 
(T2- SeM- CoPS) อยู�ในช�วง 0.087- 0.758 
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ภาพท่ี 47  ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน

ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�าย
ขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม ดานการทํางาน
เป-นทีม ดานการใหบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ และดานการ
พัฒนาตนเอง (T2- SeM- CoPS) 
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ตารางท่ี 108 ผลการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดานการฝoกอบรม 
ดานการทํางานเป-นทีม ดานการใหบริการ ดานระบบพี่เลี้ยง ดานการสื่อสาร ดาน
บุคลิกภาพ และดานการพัฒนาตนเอง (T2- SeM- CoPS) 

รายการ เกณฑX ค�าท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 
χ² ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 493.04 - 
df - 321 - 

p-value P>0.05 0.86 - 
χ²/df χ²/df<2 1.53 ผ�านเกณฑX 
CFI ค�าเขาใกล 1.0 0.98 ผ�านเกณฑX 
GFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 
AGFI ค�าเขาใกล 1.0 0.95 ผ�านเกณฑX 

RMSEA ค�าเขาใกล 0.0 0.03 ผ�านเกณฑX 
 
  จากตารางท่ี 108 พบว�าดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคXประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสอง ของดาน………….. (SEM-T2-CoPS) ผลการวิเคราะหXขอมูลพบว�าค�าไค-สแควรX (χ²) มีค�า 
493.04 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.86 ค�าไค-สแควรXสัมพัทธX (χ²/df) = 1.53 ค�าดัชนี
วัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธX (CFI) = 0.98 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.95 
ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซ่ึงผ�านเกณฑXทุกค�า 
 6. ผลของการใช@การทดสอบโดยใช@ Cohen’s Kappa  
   การประเมินคู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ โดยหาค�าความเท่ียงตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 5 ท�าน โดย
ใชหลักค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) โดยค�าสูงท่ีสุดคือ 1.0 หมายถึงทุกฝ�าย
เห็นสอดคลองมากที่สุด โดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพองตองกัน ซึ่งใชในการตรวจสอบความ
สอดคลอง (Consistency) เชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค�าสัมปสิทธิ์แคปปwา ของโคเฮน (Cohen’s 
Kappa Coefficient) ซ่ึงเป-นการใชวัดความเห็นพองตองกันสําหรับขอมูลท่ีไดจากการวัดเชิงจําแนก
ประเภท โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบ งานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท�าน ในการพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลองระหว�างคู�มือกับวัตถุประสงคXการวิจัย และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช
รวมถึงการตรวจสอบความสอดคลองตามเทคนิคแคปปาโคเฮน 
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    สําหรับการใชสถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผูประเมิน 3 คนข้ึนไป ฟลีสสX (Fleiss, 1971) 
ไดพัฒนาสถิติแคปปาสําหรับการประเมินท่ีมีผูประเมิน ต้ังแต� 3 คนข้ึนไป ท่ีเรียกว�า สถิติฟลิสสXแคปปา 
(Fleiss’s Kappa Statistic) โดยค�าสูงสุดท่ีเป-นไปไดคือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพองตองกันทุกฝ�าย 
โดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพองตองกันระหว�างกลุ�มผูประ เมินในเรื่องของการวัดเชิงจําแนกท่ีมี
ระดับการวัดอยู�ในมาตรฐานนามบัญญัติ โดยผูประเมินท้ังสองฝ�านไดมีการจําแนกขอมูลชุดเดียวกัน
จํานวน N ตัวอย�าง ออกเป-น 2 ประเภท และเป-นเหตุการณXท่ีไม�เกิดร�วมกัน (ประสพชัย พสุนนทX
,2558) เกณฑXการพิจารณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปาตามแนวทางของ ฟลีสสX และ ไพคX 
(Fliss L. and Paik,2003) ดัง แสดงตามตารางท่ี 109 
 
ตารางท่ี 109 ตารางแสดงระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

1. ก�อนการอบรมท�านไดรับการสอบถามจากผูรับผดิชอบ ถึงหัวขอ
ท่ีท�านมีความสนใจก�อนเสมอ 

0 0 2 2 1 

2. ท�านไดรับการถามความสมัครใจก�อนการอบรมเสมอ 0 0 2 3 0 

3. ท�านไดรับการประเมินความรูก�อนการฝoกอบรมเสมอ 0 0 0 4 1 

4 ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวขอในการฝoกอบรมได 0 0 1 2 2 

5 ท�านไดรับแจงถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรมทุกครั้ง 0 0 0 3 2 

6 ก�อนการฝoกอบรมมีการกําหนดวัตถุประสงคXท่ีชัดเจนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชไดจริง 

0 0 2 2 1 

7 ท�านมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 0 0 3 1 1 

8 ท�านเขาใจถึงความคาดหวังจากองคXกรในการฝoกอบรม 0 0 2 2 1 
9 มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�ละหัวขอ 0 0 3 1 1 
10 ในการฝoกอบรมมีการใช สื่อ อุปกรณX ท่ีเหมาะสมกับหัวขอน้ันๆ 0 0 0 1 4 
11 ท�านไดรับแจงตารางการฝoกอบรมก�อนทุกครั้ง 0 0 0 0 5 
12 หน�วยงานจัดสรรงบประมาณในการฝoกอบรมอย�างเหมาะสม 0 0 2 2 1 
13 ท�านมีโอกาสในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเสร ี 0 0 0 1 4 
14 ท�านสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไปใชในการ

เรียน/การปฏบัิติงาน 
0 0 2 1 2 

15 ผูรับผิดชอบในการฝoกอบรมสามารถแกไขป�ญหาเฉพาะหนาท่ี
เกิดข้ึนไดอย�างด ี

0 0 2 1 2 

16 เมื่อเกิดคําถามระหว�างการฝoกอบรม วิทยากรสามารถตอบ
คําถามไดอย�างชัดเจน 

0 0 1 1 3 
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ตารางท่ี 109 ตารางแสดงระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา (ต�อ) 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสอดคลอง 

1 2 3 4 5 
17 มีการประเมินผลหลังการฝoกอบรมทุกครั้ง 0 0 1 2 2 

18 มีการเปรียบเทียบการปฏบัิติงานก�อนและหลังการฝoกอบรม 0 0 1 0 4 
19 มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหXและปรับปรุงแกไขเพ่ือวาง

แนวทางการฝoกอบรมครั้งต�อไป 
0 0 2 1 2 

20 มีการประเมินผลวิทยากรภายหลังการฝoกอบรมทุกครั้ง 0 0 1 0 4 
21 พนักงานใหบรกิารสายการบินตอง แต�งกายสภุาพ สะอาด เรยีบรอย 0 0 0 0 5 
22 พนักงานใหบริการสายการบินตองมีอัธยาศัยไมตรี มีความพรอม

และเต็มใจใหบริการ 
0 0 1 2 2 

23 พนักงานใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย ความ
รับผิดชอบและเต็มใจ 

0 0 1 1 3 

24 อุปกรณXท่ีใชในการใหบริการมีความเหมาะสม 0 0 1 2 2 
25 พนักงานใหบริการสายการบินตอง ใหบริการดวย ความ

รอบคอบและถูกตอง 
0 0 1 2 2 

26 พนักงานใหบริการสายการบินตอง  มีความรูในเรื่อง ของสินคา
และบริการ 

0 0 0 0 5 

27 พนักงานใหบริการสายการบินตอง สามารถใหคําแนะนําและ
ตอบขอสงสัยของผูโดสารได อย�างถูกตอง 

0 0 1 1 3 

28 พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นบุคคลท่ีน�าเช่ือถือ 0 0 1 1 3 

29 พนักงานใหบริการสายการบินตองมีความพรอมท่ีจะใหบริการ
แก�ลูกคาทันท�วงที 

0 0 1 0 4 

30 พนักงานใหบริการสายการบินตอง มีความ กระตือรือรนท่ีจะ
ใหบริการแก�ลูกคา 

0 0 0 2 3 

31 การใหบริการเป-นไปดวยความรวดเร็ว ทันใจ 0 0 0 2 3 

32 พนักงานใหบริการสายการบินสามารถตอบสนองคําขอรองของ
ผูโดยสารได 

0 0 1 4 0 

33 พนักงานใหบริการสายการบินตองใหบริการแก� ลูกคาเป-นอย�าง
ดีโดยสม่ําเสมอ 

0 0 1 4 0 

34 ผูโดยสารรูสึกมั่นใจท่ีใชบริการ 0 0 0 4 1 
35 พนักงานใหบริการสายการบินตองเป-นผูท่ีมีความรู ท่ีสามารถให

คําแนะนํา และตอบขอสงสัย ของลูกคาไดอย�างถูกตอง 
0 0 0 2 3 

36 มาตรฐานท่ีใชในการใหบริการตองเป-นท่ียอมรับ 0 0 0 0 5 
37 พนักงานใหบริการสายการบิน ใหความเอาใจใส�กับผูโดยสารแต�

ละรายอย�างเท�าเทียมกัน 
0 0 1 2 2 

38 พนักงานใหบริการสายการบินตองดูแลเอาใจใส� และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได เป-นอย�างดี 

0 0 1 1 3 
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ตารางท่ี 109 ตารางแสดงระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา (ต�อ) 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสอดคลอง 

1 2 3 4 5 
39 พนักงานใหบริการสายการบินตองถือว�าความพึงพอใจของ 

ผูโดยสารเป-นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด 
0 0 0 0 5 

40 พนักงานใหบริการสายการบินตองสามารถจดจํารายละเอียด
ของผูโดยสารได 

0 0 1 1 3 

41 
 

พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีสามารถเป-นแบบอย�างท่ีดี
ในการปฏิบัติงานแก�รุ�นนองได 

0 0 1 1 3 

42 ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานใหบริการบนเครื่องบินมีพนักงานรุ�น
พ่ีคอยใหคําปรึกษา 

0 0 1 1 3 

43 ระหว�างปฏิบัติงานเมื่อพบป�ญหาจากการทํางานพนักงาน
ใหบริการบนสายการบินสามารถขอคําแนะนําจากหัวหนางาน
หรือรุ�นพ่ีได 

0 0 1 2 2 

44 พนักงานใหบริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยใหคําแนะนําแก�
พนักงานรุ�นนอง และพนักงานท่ีเขามาใหม� 

0 0 1 2 2 

45 เมื่อมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยู¦ดวยจะทําใหพนักงานรุ�นนอง
ปฏิบัติงานไดอย�างมั่นในมากข้ึน 

0 0 1 2 2 

46 พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป-น
ประโยชนXแก�รุ�นนอง 

0 0 1 2 2 

47 พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นนองและให
คําแนะนําและแนวทางแกไขป�ญหาเพ่ือการทํางานในครั้งต�อไป 

0 0 1 2 2 

48 ในการปฏิบัติงานจะมีการเปFดโอกาสใหผูร�วมงานมสี�วนร�วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการร�วมกัน 

0 0 1 2 2 

49 พนักงานใหบริการสายการบินมคีวามมั่นใจว�ามีการมอบหมาย
งานใหแก�ผูร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 

0 0 1 1 3 

50 ก�อนการปฏิบัติงานจะมีการประชุมและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหกับผูร�วมงานทุกคน 

0 0 1 0 4 

51 ท�านมีความเต็มใจปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือบทบาทหนาท่ีใน
บางโอกาสเมื่อมีความจําเป-น 

0 0 1 0 4 

52 หัวหนาและพนักงานใหบริการสายการบิน ร�วมกันวางแผน
กําหนดทิศทางในการทํางาน 

0 0 0 2 3 

53 ท�านมีโอกาสร�วมกันกําหนดเปwาหมายของทีมงาน 0 0 1 2 2 
54 ท�านใหความสําคัญกับเปwาหมายส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว 0 0 1 2 2 
55 พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของเปwาหมายในการทํางาน 0 0 0 3 2 
56 ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ การวางแผนและลําดับ

ข้ันตอนการทํางานเป-นทีม 
0 0 1 2 2 

57 เมื่อเกิดป�ญหาข้ึนท�านมีส�วนร�วมในการแกไขป�ญหา 0 0 1 2 2 
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ตารางท่ี 109 ตารางแสดงระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา (ต�อ) 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสอดคลอง 

1 2 3 4 5 
58 ท�านมีความรูสึกว�าตนเป-นส�วนหน่ึงของทีมงาน 0 0 1 2 2 
59 การแบ�งของเขต อํานาจ หนาท่ีในการทํางานเป-นไปอย�างเหมาะสม 0 0 1 2 2 
60 พนักงานใหบริการสายการบินควรใชคําพูดท่ีเขาใจไดง�ายและ

เป-นกันเองในการสื่อสารระหว�างกัน 
0 0 0 3 2 

61 เน้ือหาและคําสั่งท่ีไดรับจากหัวหนางานควรมีความชัดเจนและ
เพียงพอในการนําไปปฏิบัติงาน 

0 0 0 3 2 

62 การสื่อสารระหว�างการทํางานของพนักงานใหบริการสายการ
บินควรพูดกันไดอย�างเปFดเผยตรงไปตรงมา 

0 0 0 2 3 

63 การสื่อสารแบบเผชิญหนาสามารถทําใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 0 0 0 4 1 
64 ท�านคิดว�าหัวหนางานควรสื่อสารกับลูกนองโดยตรง เพ่ือความ

เขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
0 0 0 4 1 

65 ในการปฏิบัติงาน หัวหนางานควรนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและช�องทางในการสื่อสาร 

0 0 0 4 1 

67 นํ้าเสียงท่ีใชในการสื่อสารมีผลต�อความเขาใจในการสื่อสาร 0 0 1 2 2 
68 ท�านคิดว�าในระหว�างการปฏิบัติงานหัวหนางานควรมีการสื่อสาร

กับลูกนองอย�างสม่ําเสมอ 
0 0 1 4 0 

69 หัวหนางานควรมีการติดต�อสื่อสารกับลูกนองอย�างสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหเกิดความร�วมมือระหว�างกันในการทํางาน 

0 0 0 1 4 

70 ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานใหบริการสายการบินมีการ
แลกเปลี่ยนความรูระหว�างกันอย�างต�อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

0 0 1 2 2 

71 การแลกเปลี่ยนความรูระหว�างกันในการทํางานสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหมีมากยิ่งข้ึน 

0 0 1 2 2 

72 ท�านยินดีรับฟ�งป�ญหาของเพ่ือนร�วมงาน 0 0 1 2 2 
73 ท�านเปFดโอกาสใหเพ่ือนร�วมงานไดแสดงความคิดเห็นในการวาง

แผนการทํางาน 
0 0 1 2 2 

74 ท�านพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน 0 0 1 2 2 
75 ท�านจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 0 0 0 5 0 
76 ความมั่นคงและช่ือเสียงขององคXกรทําใหท�านรูสึกมั่นคงในอาชีพ

การงาน 
0 0 1 2 2 

77 ท�านมั่นใจในหนาท่ีการงานของตนว�าคงไม�ตองโดนไล�ออกจาก
งานโดยง�าย 

0 0 1 2 2 

78 ท�านเห็นดวยกับนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของ
หน�วยงาน 

0 0 1 4 0 

79 ความผูกพันธXของท�านท่ีมีต�อองคXกรทําใหท�านปฏิบัติงานอย�างมี
ความสุข 

0 0 1 3 1 
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ตารางท่ี 109 ตารางแสดงระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา (ต�อ) 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสอดคลอง 

1 2 3 4 5 
80 ท�านมีโอกาสไดเลี่อนตําแหน�ง 0 0 1 3 1 
81 ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เขากันไดดีในการปฏิบัติงาน 0 0 1 2 2 
82 ท�านสามารถเขากับเพ่ือนร�วมงานของไดเป-นอย�างดี 0 0 1 2 2 
83 ท�านจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเป-นธรรม 0 0 1 2 2 
84 ท�านสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปwาหมาย 0 0 1 2 2 
85 ท�านจะพยายามแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ใหงาน

ออกมาสมบูรณXท่ีสุด 
0 0 1 1 3 

87 เปwาหมายของทีมงานถือเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานของท�าน 0 0 1 2 2 
88 ท�านมีความมั่นใจว�าการปฏิบัติของท�านมีความสําคัญต�อองคXกร 0 0 1 2 2 
89 ท�านความมั่นใจว�าผลงานของท�านจะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน

ร�วมงานและหัวหนางานเสมอ 
0 0 1 2 2 

90 ท�านคิดว�ารางวัลเป-นสิ่งสําคัญใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 0 0 1 2 2 
91 เมื่อท�านปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถท�าจะไดรับการ

ยอมรับจากเพ่ือนร�วมงาน 
0 0 0 4 1 

92 ท�านเป-นคนมีอุปนิสัย ช�างพูด ร�าเริง ของเขาสังคม 0 0 1 4 0 
93 ท�านเป-นคนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 0 0 1 0 4 
94 ท�านเป-นคนมุ�งมั่นตั้งใจทํางาน 0 0 1 4 0 
95 ท�านสามารถใหคําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงานได 0 0 1 0 4 
96 ท�านเป-นคนมีจิตใจดี สุภาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน 0 0 1 4 0 
97 ท�านชอบช�วยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 0 0 1 0 4 
98 ท�านมีนิสัยอดทนและยืดหยุ�นในการทํางาน 0 0 1 2 2 
99 ท�านจะปรับปรุงพัฒนาตนเองเพ่ือสามารถเขากับผูอ่ืนไดง�าย 0 0 1 1 3 

 100 ท�านมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมองหมาย 0 0 1 2 2 
 101 ท�านเป-นผูยึดถือหลักการและเหตุผล 0 0 1 2 2 
 102 ท�านใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน 0 0 1 2 2 
103 ท�านเห็นความสําคัญของหนาท่ีท่ีไดรับมองหมาย 0 0 1 3 1 

 104 ท�านสามารถควบคุมอารมณXตัวเองไดดีภายใตแรงกดดัน 0 0 1 3 1 
 105 ท�านเป-นคนมีอารมณXมั่นคง 0 0 1 3 1 
 106 ท�านเป-นคนใจเย็นไม�เครียด 0 0 0 1 4 
107 ท�านเป-นคนจิตใจดี มองโลกในแง�บวก 0 0 1 2 2 

 108 ท�านป-นคนอยากรูอยากเห็นชอบเรียนรูสิ่งใหม�อยู�ตลอดเวลา 0 0 1 2 2 
 109 ท�านเป-นคนมีจิตนาการ 0 0 1 2 2 
 110 ท�านรับฟ�งความคิดเห็นของผูอ่ืน 0 0 1 2 2 
111 ท�านเป-นคนชอบพัฒนาตนเอง 0 0 1 3 1 
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ตารางท่ี 110 เกณฑXการพิจารณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปาตามแนวทางของฟลีสสXและ ไพคX 
คNาสถิติแคปปา ระดับความสอดคล@องระหวNางผู@ประเมิน 

0.81-1.00 ความสอดคลองดีมาก(Almost Perfect) 
0.61-0.80 ความสอดคลองดี (Substantial) 
0.41-0.60 ความสอดคลองปานกลาง (Moderate) 

 
โดยสามารถสรุปใชสูตรดังนี้       
  KE= P(A)-P(E) 

           1-P(E)  
  โดยมีค�าสถิติท่ีอธิบายคือ 
  P(A) = ค�าสัดส�วนท่ี k Raters ท่ีมีความสอดคลองกัน. 
  P(E) = ค�าสัดส�วนท่ี k Raters  ท่ีมีความสอดคลองกันโดยบังเอิญ 
  K = ถามีความสอดคลองอย�างสมบูรณX 
  K = 0 ถามีความเห็นไม�สอดคลองกัน (No agreement among the raters)  โดยมี
ระดับของความสอดคลองของขอคําถามท่ีระดับ 1-5 คือ 
  ระดับ 5 มีความสอดคลองมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 มีความสอดคลองมาก 
  ระดับ 3 มีความสอดคลองปานกลาง 
  ระดับ 2 มีความสอดคลองนอย 
  ระดับ 1 มีความสอดคลองนองท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 111 ผลการวิเคราะหXค�าสัมปสิทธิ์ Cohen’s Kappa ตามแนวของฟลีสสX และ ไพคX (Fliss L. 

and Paik,2003) 
Fleiss Kappa 

Number of cases size 111 
Number of raters or instruments 7 
Minimum score 1 
Maximum score 5 

Table : subjects (rows) by scores (columns) 
 

 จากผลการวิเคราะหXค�าสัมปสิทธิ์ Cohen’s Kappa ตามแนวของ ฟลีสสX และ ไพคX 
(Fliss L. Paik, 2003)  โดยมีผูประเมินเป-นผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท�านเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง 
(Consistency) เชิงเนื้อหาและวัตถุประสงคXของงานวิจัยจากขอคําถามจํานวน 111 ขอ โดยผลการ
วิเคราะหXค�าสัมปสิทธิ์ Cohen’s Kappa Kappa ตามแนวของ ฟลีสสX และ ไพคX มีค�าสูงสุดคือ 0.69 ซ่ึงมี
ความสอดคลองระดับดี แสดงว�าผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท�านมีความเห็นพองตองกันว�าองคXประกอบต�างๆ ท่ี
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เสนอสามารถนําไปเป-นรูปแบบการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพิณิชยXไทย ท้ังนี้
สามารถนําเอา 7 องคXประกอบหลักคือ ดานการฝoกอบรม ดานการบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง ดานการ
ทํางานเป-นทีม ดานการสื่อสาร ดานการพัฒนาตนเอง และดานบุคลิกภาพและ 26 องคXประกอบย�อย คือ 
การวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม การจัดทํา
แผนการฝoกอบรม การดําเนินการฝoกอบรม การประเมินผลการฝoกอบรม ความเป-นรูปธรรมของบริการ
(Tangibles) ความน�าเชื่อถือ(Reliability) การตอบสนองผูรับบริการ(Respnsiveness) การใหความม่ันใจ  
(Assurance) การดูแลเอาใจใส� (Emphaty) ระดับบุคคล คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของทีม ความ
ชัดเจนในการสื่อสาร ช�องทางการสื่อสาร ความต�อเนื่องในการสื่อสาร ดานผูรับ–ผูส�งสาร ความม่ันคง
ในการทํางาน ความสําเร็จของงาน เกียรติยศชื่อเสียง บุคลิกภาพแบบเปFดเผย (Extraversion)  บุคลิภาพ
แบบประนีประนอม (Agreeableness)  บุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ (Conscientousness)  บุคลิก
แบบม่ันคงทางอารมณX(Emotional Stability)  บุคลิกภาพแบบเปFดใจสู�การเรียนรู (Openness to 
Experience) ซึ่งองคXประกอบทั้งหมดนําไปสังเคราะหXใหเป-นคู�มือ วิธีการ และข้ันตอนในการ
พัฒนามาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพิ่มทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ (ตามภาคผนวก จ) โดย
สายการบินสามารถนําไปประยุกตXใชเป-นแนวทางในการพัฒนาพนักงานใหบริการบนสายการบิน เพ่ือ       
มุ�งสู�คุณภาพการบริการท่ีเลิศ  
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน
พาณิชยXไทย” มีวัตถุประสงคXเพ่ือศึกษาแนวโนมขององคXประกอบมาตรฐานของแผนงานการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยใชวิธีวิจัยแบบผสม ผสาน 
(Mixed Method)  ระหว�างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกตXใชเทคนิคการ
วิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผูวิจัยไดศึกษาคนควาอย�างเป-นระบบเพื่อการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดวยการดําเนินการวิจัยในหลาย
ขั้นตอน ไดแก� การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
บริการจากผูมีความรูและมีประสบการณXทางงานบริการและผูท่ีมีตําแหน�งในธุรกิจสายการบินพาณิชยXไทย 
เพ่ือพัฒนาประเด็นของแนวโนมท่ีจะเป-นองคXประกอบตัวบ�งชี้ดวยเทคนิคการวิจัยเอกสารและการ
สังเคราะหXวรรณกรรมและการใชเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) โดยการสัมภาษณXเชิงลึก (In-depth 
interview) จนขอมูลอิ่มตัว (Saturation Data) จึงหยุดการสัมภาษณX (ทิวัตถX ศรีดํารงคX, 2556)  
และนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะหXองคXประกอบ และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณXมาทําการสังเคราะหX
แบบเครือข�าย จนไดประเด็นและสรางเป-นแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะหXความตรงเชิงเนื้อหาการ
พิจารณาค�าฐานนิยม (Mode) และค�าพิสัยระหว�างควอไทลX และสังเคราะหXเพ่ือไดแนวโนมองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย และนําแบบสอบถามท่ีไดผ�านการ
วิเคราะหXค�าความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) ตลอดจนนําไปวิเคราะหXเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษX โดยการวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยัน CFA สู�การไดมาซ่ึงองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย และทํายกร�างเป-นคู�มือการพัฒนา
องคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศใน
ระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย และนําคู�มือเขาสู�ข้ันตอน
การประเมินการยอมรับผ�านการวิเคราะหXเชิงกลุ�มโดยสัมประสิทธิ์ Cohen’s kappa จากการใชผูประเมิน
จํานวน 5 คน โดยวิธีวัดความเห็นพองตองกันโดยมีค�าสัมประสิทธิ์ Kappa มากกว�า 0.75 เพ่ือใหได
คู�มือการพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ ส�วนบุคคลสู�
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ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยและพัฒนา
สู�มาตรฐานต�อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวของ รูปแบบของสายการบินพาณิชยX แนวคิดเก่ียวกับ
การฝ3กอบรม แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการท่ีเป-นเลิศและประสบการณXวิชาชีพในสายการบิน แนวคิด
เก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงในระบบสายการบินพาณิชยX (Mentor) แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป-นทีมและ
การประสานงานแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาตนเองในองคXกรแห�งการเรียนรู ระบบการวิจัยสังคมเครือข�ายขอมูล  และเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวพัฒนาเป-นกรอบแนวทางในการสัมภาษณX เพ่ือใชในการสัมภาณXเชิงลึกแลวนํา
ขอมูลมาทําการวิเคราะหXระบบสังคมเครือข�าย จากนั้นสอบถามเพ่ือตรวจทานฉันทามติกับพนักงานท่ี
ถูกสัมภาษณXรอบแรก แลวทําการสังเคราหXขอมูลเพื่อได แนวโนมของการพัฒนาองคXประกอบ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 

1. ผูวิจัยไดวิจัยเอกสารและสัมภาษณXเชิงลึกและนําผลท่ีไดมาวิเคราะหXองคXประกอบร�วม
ขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ
ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทยได 6 องคXประกอบหลัก 
คือ การฝoกอบรม การใหบริการ ระบบพ่ีเลี้ยง การทํางานเป-นทีม การสื่อสาร การพัฒนาตนเอง หลังจากนั้น
นําขอมูลท่ีไดมาสัมภาษณXเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญทําไดเพิ่มอีก 1 องคXประกอบหลักคือ บุคลิกภาพ 
ท้ังหมดรวมเป-น 7 องคXประกอบหลัก และ 27 องคXประกอบย�อย ดังนี้  

 องค&ประกอบท่ี 1 ด@านการฝ[กอบรม แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ 1.1 การวิเคราะหX
ความตองการในการฝoกอบรม 1.2 การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 1.3 การจัดทําแผนการ
ฝoกอบรม1.4 การดําเนินการฝoกอบรม1.5 การประเมินผลการฝoกอบรม 

 องค&ประกอบท่ี 2 ด@านการบริการ แบ�งออกเป-น  5  องคXประกอบย�อย คือ 2.1 ความ
เป-นรูปธรรมของบริการ Tangibles 2.2 ความน�าเชื่อถือ Reliability 2.3 การตอบสนองผูรับบริการ 
Res[pnsiveness 2.4 การใหความม่ันใจ  Assurance 2.5 การดูแลเอาใจใส� Emphaty 
  องค&ประกอบท่ี 3 ระบบพ่ีเล่ียง 

 องค&ประกอบท่ี 4 ด@านการทํางานเป�นทีม แบ�งออกเป-น 3 องคXระกอบย�อยคือ 4.1 ระดับ
บุคคล 4.2 คุณลักษณะของงาน 4.3 คุณลักษณะของทีม 
   องค&ประกอบท่ี 5 ด@านการส่ือสาร แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 5.1 ความชัดเจน
ในการสื่อสาร  5.2 ช�องทางการสื่อสาร 5.3 ความต�อเนื่องในการสื่อสาร 5.4 ดานผูรับ –  ผูส�งสาร 

 องค&ประกอบท่ี 6 ด@านการพัฒนาตนเอง แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 6.1 ความ
ม่ันคงในการทํางาน 6.3 ความสําเร็จของงาน 6.4 เกียรติยศชื่อเสียง 
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 องค&ประกอบท่ี 7 ด@านบุคลิกภาพ แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ  7.1 บุคลิกภาพ
แบบเปFดเผย Extraversion  7.2 บุคลิภาพแบบประนีประนอม  Agreeableness  7.3 บุคลิกภาพ
แบบยึดม่ันในหลักการ Conscientousness 7.4 บุคลิกแบบม่ันคงทางอารมณX Emotional Stability  
7.5 บุคลิกภาพแบบเปFดใจสู�การเรียนรู Openness to Experience 

2. จากนั้นผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพ่ือนํากลับไปใหใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณา โดยสราง
เป-นองคXประกอบหลักขององคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
โดยสรางเป-ยองคXประกอบดังนี้  1) ดานดานการฝoกอบรม แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ 1.1 การ
วิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 1.2 การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 1.3 การจัดทํา
แผนการฝoกอบรม 1.4 การดําเนินการฝoกอบรม1.5 การประเมินผลการฝoกอบรม 2)ดานการบริการ 
แบ�งออกเป-น  5  องคXประกอบย�อย คือ 2.1 ความเป-นรูปธรรมของบริการ Tangibles 2.2 ความ
น�าเชื่อถือ Reliability 2.3 การตอบสนองผูรับบริการ Res[pnsiveness 2.4 การใหความม่ันใจ  
Assurance 2.5 การดูแลเอาใจใส� Emphaty 3)ดานระบบพ่ีเลี้ยง 4)ดานการทํางานเป-นทีม แบ�ง
ออกเป-น 3 องคXระกอบย�อยคือ 4.1 ระดับบุคคล 4.2 คุณลัษณะของงาน 4.3 คุณลักษณะของทีม  5) ดาน
การสื่อสาร แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 5.1 ความชัดเจนในการสื่อสาร  5.2 ช�องทางการ
สื่อสาร 5.3 ความต�อเนื่องในการสื่อสาร 5.4 ดานผูรับ –  ผูส�งสาร  6)ดานการพัฒนาตนเอง แบ�ง
ออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 6.1 ความม้ันคงในการทํางาน   6.3 ความสําเร็จของงาน 6.4 เกียรติยศ
ชื่อเสียง 7)ดานบุคลิกภาพ แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ 7.1 บุคลิกภาพแบบเปFดเผย 
Extraversion  7.2 บุคลิภาพแบบประนีประนอม  Agreeableness  7.3 บุคลิกภาพแบบยึดม่ัน
ในหลักการ Conscientousness 7.4 บุคลิกแบบม่ันคงทางอารมณX Emotional Stability  7.5 
บุคลิกภาพแบบเปFดใจสู�การเรียนรู Openness to Experience  

3. ผลการการสอบถามเพ่ือตรวจฉันทามติเชิงปริมาณกับผูท่ีถูกสัมภาษณXเชิงลึกครั้งแรก
จํานวน 21 คนพบว�า ทุกขอความท่ีนํามาใชเป-นองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทย ไดแก� 1) ดานดานการฝoกอบรม แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ 
1.1 การวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 1.2 การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 1.3 การ
จัดทําแผนการฝoกอบรม 1.4 การดําเนินการฝoกอบรม 1.5 การประเมินผลการฝoกอบรม 2)ดานการ
บริการ แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อย คือ 2.1 ความเป-นรูปธรรมของบริการ Tangibles 2.2 ความ
น�าเชื่อถือ Reliability 2.3 การตอบสนองผูรับบริการ Responsiveness 2.4 การใหความม่ันใจ  
Assurance 2.5 การดูแลเอาใจใส� Emphaty 3)ดานระบบพ่ีเลี้ยง 4)ดานการทํางานเป-นทีม แบ�งออกเป-น 3 
องคXระกอบย�อยคือ 4.1 ระดับบุคคล 4.2 คุณลัษณะของงาน 4.3 คุณลักษณะของทีม  5) ดานการ
สื่อสาร แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 5.1 ความชัดเจนในการสื่อสาร  5.2 ช�องทางการสื่อสาร 
5.3 ความต�อเนื่องในการสื่อสาร 5.4 ดานผูรับ –  ผูส�งสาร  6)ดานการพัฒนาตนเอง แบ�งออกเป-น 
4 องคXประกอบย�อยคือ 6.1 ความม่ันคงในการทํางาน 6.3 ความสําเร็จของงาน 6.4 เกียรติยศชื่อเสียง 
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7) ดานบุคลิกภาพ แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ  7.1 บุคลิกภาพแบบเปFดเผย Extraversion  
7.2 บุคลิภาพแบบประนีประนอม Agreeableness 7.3 บุคลิกภาพแบบยึดมั่นในหลักการ 
Conscientousness 7.4 บุคลิกแบบม่ันคงทางอารมณX Emotional Stability  7.5 บุคลิกภาพแบบ
เปFดใจสู�การเรียนรู Openness to Experience มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงไดนํา
ขอความท่ีจะใชเป-นองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล
สู�ความเป-นเลิศในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยมี 
7 องคXประกอบหลัก 27 องคXประกอบย�อย  
 ผลการวิเคราะหXหาค�าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยการวิเคราะหXค�าความตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือนํามาใชสรุปเป-นเกณฑXการประเมิน พบว�า ทุกขอความท่ี
นํามาใชเป-นองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความ
เป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ไดแก� 1) ดาน
ดานการฝoกอบรม แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ 1.1 การวิเคราะหXความตองการในการฝoกอบรม 
1.2 การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 1.3 การจัดทําแผนการฝoกอบรม 1.4 การดําเนินการ
ฝoกอบรม 1.5 การประเมินผลการฝoกอบรม 2)ดานการบริการ แบ�งออกเป-น  5  องคXประกอบย�อย คือ 
2.1 ความเป-นรูปธรรมของบริการ Tangibles 2.2 ความน�าเชื่อถือ Reliability 2.3 การตอบสนอง
ผูรับบริการ Res[pnsiveness 2.4 การใหความม่ันใจ  Assurance 2.5 การดูแลเอาใจใส� Emphaty 
3)ดานระบบพ่ีเลี้ยง 4)ดานการทํางานเป-นทีม แบ�งออกเป-น 3 องคXระกอบย�อยคือ 4.1 ระดับบุคคล 
4.2 คุณลัษณะของงาน 4.3 คุณลักษณะของทีม  5) ดานการสื่อสาร แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อย
คือ 5.1 ความชัดเจนในการสื่อสาร  5.2 ช�องทางการสื่อสาร 5.3 ความต�อเนื่องในการสื่อสาร 5.4 ดาน
ผูรับ –  ผูส�งสาร  6)ดานการพัฒนาตนเอง แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 6.1 ความม่ันคงใน
การทํางาน 6.3 ความสําเร็จของงาน 6.4 เกียรติยศชื่อเสียง 7)ดานบุคลิกภาพ แบ�งออกเป-น 5 
องคXประกอบย�อยคือ  7.1 บุคลิกภาพแบบเปFดเผย Extraversion  7.2 บุคลิภาพแบบประนีประนอม  
Agreeableness  7.3 บุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ Conscientousness 7.4 บุคลิกแบบม่ันคง
ทางอารมณX Emotional Stability 7.5 บุคลิกภาพแบบเปFดใจสู�การเรียนรู Openness to Experience 
มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงไดนําขอความท่ีจะใชเป-นองคXประกอบมาตรฐานระบบงาน
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของ
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย โดยมี 7 องคXประกอบหลัก 27 องคXประกอบย�อย 
  ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหXองคXประกอบเชิงยืนยันของมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงาน
ใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดลความสัมพันธXเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษXจํานวน  2  ครั้ง (1st order, 2nd 
order) โดยใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือในการวัดประเมินผล เพ่ือใหไดองคXประกอบเชิงยืนยันของ
มาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคม
เครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย  
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1. ผลการวิเคราะหXความเหมาะสมของตัวบ�งชี้โดยผูมีส�วนไดส�วนเสีย (Stakeholder) 
จํานวน 320 คน ดวยแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) พบว�า องคXประกอบหลักท่ี 
1 ดานการฝoกอบรม ของผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยต้ังแต�           
2.91 -3.63 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต� 1.01 -1.17 องคXประกอบหลักท่ี 2 ดานการบริการมากท่ีสุด  
มีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 4.48-4.70 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต� 0.51-0.61 องคXประกอบหลักท่ี 3 ดาน
ระบบพ่ีเลี้ยง ของผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 
4.47-4.70 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต� 0.51-0.58 องคXประกอบหลักท่ี 4 ดานการทํางานเป-นทีม  
ของผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 4.30-4.74 ส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต� 0.48-0.71 องคXประกอบหลักท่ี 5 ดานการสื่อสาร ของผูตอบแบบสอบถามมี
ความเหมาะสมอยู�ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 4.47-4.65 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต� 
0.54-0.61 องคXประกอบหลักท่ี 6 ดานการพัฒนาตนเอง  ของผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมอยู�
ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค�าเฉลี่ยตั้งแต� 4.47-4.65 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต� 0.54-0.61   
องคXประกอบหลักท่ี 7 ดานบุคลิกภาพ ของผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากถึง
มากที่สุด มีค�าเฉลี ่ยตั้งแต� 4.47-4.65 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต� 0.54-0.61 จึงสรุปไดว�า
องคXประกอบเชิงยืนยันของมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย สามารถ
นํามาใชประเมินได 

2. จากนั้นทําการสรางเป-นคู�มือและทําการประเมินการยอมรับผ�านการวิเคราะหXเชิงกลุ�ม
ตามแนว Cohen’s Kappa 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย 
ท้ังนี้สืบเนื่องจากสภาวะการเจริญเติบโตของธุรกิจท้ังระดับภูมิภาคใกลเคียง และระดับโลก การดําเนิน
ธุรกิจยังตองมีการเดินทางโดยการโดยสารเครื่องบิน อีกทั้งเนื่องจากลักษณะการทําตลาดของแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีการดึงดูดนักท�องเท่ียวใหหันมาเลือกท�องเท่ียวระหว�างประเทศมากยิ่งข้ึน จึงส�งใหธุรกิจ
สายการบินมีความจําเป-นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการรองรับปรากฏการณXท่ีเกิดข้ีนนี้ ท้ังนี้
เพ่ือการช�วงชิงส�วนแบ�งทางการตลาดจากผูโดยสารเครื่องบิน โดยจุดขายสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อการ
เลือกเดินทางของผูโดยสาร คือการใหบริการบนเครื่องบิน จึงทําใหทุกสายการบินต�างมุ�งพัฒนาให
สามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสารได โดยจากการศึกษาพบว�าองคXประกอบท่ีสามารถ
นํามาใชเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศในดานการบริการ ประกอบดวย 6 ดาน 
ดังต�อไปนี้ 1) ดานดานการฝoกอบรม แบ�งออกเป-น 5 องคXประกอบย�อยคือ 1.1 การวิเคราะหXความ
ตองการในการฝoกอบรม 1.2 การกําหนดวัตถุประสงคXในการฝoกอบรม 1.3 การจัดทําแผนการฝoกอบรม
1.4 การดําเนินการฝoกอบรม1.5 การประเมินผลการฝoกอบรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ 
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ศิลมัฐ (2555)  ซ่ึงสรุปไวว�าพนักงานควรไดรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เพ่ือใชในการทํางาน ท้ังนี้
ยังเป-นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และงานวิจัยของ Forsyth (2002)  ท่ีสรุปผลการวิจัยไวว�า 
กลุ�มตัวอย�างในงานวิจัยประเมินว�าการฝoกอบรมมีผลทางบวกต�อการทํางานและความรูสึกบรรลุ
วัตถุประสงคXส�วนตัว ผูรับการอบรมมีส�วนร�วมในขั้นตอนการฝoกอบรมเต็มท่ีและไดทํากิจกรรมจน
เสร็จสมบูรณX  2) ดานการบริการ แบ�งออกเป-น  5  องคXประกอบย�อย คือ 2.1 ความเป-นรูปธรรมของ
บริการ Tangibles 2.2 ความน�าเชื่อถือ Reliability 2.3 การตอบสนองผูรับบริการ Res[pnsiveness 
2.4 การใหความม่ันใจ  Assurance 2.5 การดูแลเอาใจใส� Emphaty  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ท่ีสรุปผลการวิจัยไวว�า บริการท่ีดีควรกระทํา ดวยความเต็มใจ ยินดี 
กระตือรือรน สรางความประทับใจและความเขาใจที่ดีแก�ผูมารับบริการ  และการใหบริการนั้นตัว 
ผูใหบริการตองตอนรับดวยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ยิ้มแยมแจ�มใส และ Hoffman and Bateson (2006) 
ไดสรุปในเรื่องของการบริการว�า เป-นกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ เพ่ือ
สรางใหเกิดความพึงพอใจโดยตองสรางใหเป-นระบบท่ีมีคุณภาพโดยควรคํานึงถึง สิ่งสําคัญ เช�นการรับ
ฟ�งความตองการและขอเสนอแนะของผูมารับบริการ ลักษณะของการใหบริการตองน�าเชื่อถือไวใจได  
3)ดานระบบพ่ีเลี้ยง สอดคลองกับงานวิจัยของ เบ็ญจมาศ อินทรXฤทธิ์ (2556) ท่ีสรุปผลการวิจัยไวว�า 
ผลการนิเทศการศึกษาดวยกระบวนการสอนแนะ (Coaching) และพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ส�งผลใหเกิด
ความรูความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขี้น และดียิ่งขึ้น ผูที่รับคําแนะนําสามารถนํา
คําแนะนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานของตนเองได 4)ดานการทํางานเป-นทีม แบ�งออกเป-น 3 
องคXประกอบย�อยคือ 4.1 ระดับบุคคล 4.2 คุณลักษณะของงาน 4.3 คุณลักษณะของทีม ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ท่ีสรุปผลวิจัยไวว�า องคXประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ
เกิดจากคุณลักษณะของทีมงาน และประสิทธิภาพการทํางานร�วมกันเป-นทีม และการสื่อสารท่ีดี
ระหว�างทีมงาน 5) ดานการสื่อสาร แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 5.1 ความชัดเจนในการ
สื่อสาร  5.2 ช�องทางการสื่อสาร 5.3 ความต�อเนื่องในการสื่อสาร 5.4 ดานผูรับ –  ผูส�งสาร ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุนันทX อนุจรพันธุX และกิตติพันธX คงสวัสด์ิเกียรติ (2554) ท่ีสรุป
ผลการวิจัยไวว�า อุปสรรคและป�ญหาในการสื่อสารภายในองคXกรท่ีส�งผลต�อการ พัฒนาองคXกร รวมถีง
สารท่ีส�งออกมานั้นกระทําไม�สม่ําเสมอ และ พนักงานเชื่อวาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองคXกรท่ีดี จะ
ส�งผล ดีต�อการพัฒนาองคXกร คือพนักงานเกิดความรูสึกเป-นส�วนร�วมและเป-นส�วนหนึ่งขององคXกรโดย
สรางใหเกิดความร�วมมือร�วมใจหว�างกันทําใหสารถบรรลุเปwาหมายและสามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 
อย�างไม�มีขอผิดพลาด  6)ดานการพัฒนาตนเอง แบ�งออกเป-น 4 องคXประกอบย�อยคือ 6.1 ความม่ันคง
ในการทํางาน   6.3 ความสําเร็จของงาน 6.4 เกียรติยศชื่อเสียง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภพ 
อาสนทอง (2554) ซ่ึงไดสรุปไวว�า บุคคลมีความตองการพัฒนาตนเอง ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป-น
รายดานพบว�า ดานท่ีมีความตองการพัฒนาตนเองมากท่ีสุด คือ ดานการ พัฒนา/เรียนรูดวยตนเอง 
อันดับรองลงมา ดานการฝoกอบรม  และลําดับสุดทาย ดานการศึกษาต�อ ท้ังนี้เพ่ือเป-นการเพ่ิมทักษะ
ดานการทํางานแก�ตนเอง รวมถึงการความสําเร็จของงานท่ีกระทําอยู� 7) ดานบุคลิกภาพ แบ�งออกเป-น 
5 องคXประกอบย�อยคือ 7.1 บุคลิกภาพแบบเปFดเผย Extraversion  7.2 บุคลิภาพแบบประนีประนอม  
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Agreeableness  7.3 บุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ Conscientousness 7.4 บุคลิกแบบม่ันคง
ทางอารมณX Emotional Stability  7.5 การเปFดใจสู�การเรียนรู ( Openness to experience)  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระอภินันทX อภินนฺโท (เศรษฐกิจ) (2556) ท่ีไดสรุปไวว�า บุคลิกภาพ 
หมายถึงคุณลักษณะส�วนรวมของพฤติกรรมของบุคคล และมีความสําคัญมากต�อกิจการงาน การใช
ชีวิตส�วนตนและการใชชีวิตร�วมกับคนอ่ืนในสังคม โดยสามารถแบ�งลักษะของบุคลิกภาพ ไดเป-นชนิด 
ต�าง ๆ มากมาย เช�นความร�าเริงยินดี ความน�าเชื่อถือไววางใจ ความเฉลียวฉลาด  ความสุภาพอ�อนโยน 
เป-นตน ซ่ึงมีอยู�มากหรือนอยต�างกันออกไปในแต�ละบุคคล โดยจะแสดงออกใน รูปของมารยาท่ีดี หรือ
มารยาทในการเขาร�วมสังคมสังคม ซึ่งในสังคมไทยจะเรียกว�าสมบัติของผูดี  ท้ังนี้ก�อใหเกิดระบบ
ปฏิบัติงานมาตรฐานเป-น “ระบบเครื่องยนตXแห�งการขับเคลื่อน” ดังภาพท่ี 47 กล�าวคือ T2 (การ
ฝoกอบรม Training และการทํางานเป-นทีม Team) ในขั้นตอนก�อนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหบริการบนสายการบินจะตองไดรับการฝoกอบรมท้ังดานความปลอดภัยบนเครื่องบิน รวมถึงดานการ
ใหบริการแกผูโดยสาร ซ่ึงในการฝoกอบรมนั้นจะเป-นโอกาสท่ีพนักงานทุกคนจะไดรับการปลูกฝ�งเรื่อง
การทํางานร�วมกันเป-นทีม ซ่ึงกระบวนการในการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพจะใชเวลาประมาณ       
1-2 ป3 จากนั้นจะเขาสู�กระบวนการผลักดันการทํางาน SeM (การใหบริการ Service และ ระบบพ่ีเลี้ยง 
Mentoring System)  โดยระบบพ่ีเลี้ยงเป-นส�วนสําคัญท่ีพลักดันใหเกิดการใหบริการท่ีดีได เนื่องจาก
ลักษณะการปฏิบัติงานระหว�างกันจะเป-นไปในบรรยากาศของการสอนงานใหคําแนะนํา ติชม ร�วม
แกไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับแบบพ่ีสอนนอง ซ่ึงถือเป-นการลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานและยังเป-น
การร�วมสรางสรรคXพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึนไปของท้ังรุ�นพ่ีและรุ�นนอง โดยการพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงานร�วมกันของรุ�นพ่ีรุ�นนองใหเกิดประสิทธิภาพร�วมกันจนเป-นวัฒนธรรมนั้นจะใช
เวลา 3-5 ป3 จากนั้นจะเขาสู�การพัฒนาสู�ความยั่งยืน CoPS (การสื่อสาร communication , การ
พัฒนาตนเอง Self development และ บุคลิกภาพ Personality)  ในการปฏิบัติงานร�วมกันนั้นการ
สื่อสารถือเป-นเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหการทํางานนั้นสามารถขับเคลื่อนไปได นอกจากนั้นการสื่อสารยัง
เป-นเครื่องมือในการเผยแพร�องคXความรูใหม�ระหว�างกันของพนักงาน ใหพนักงานไดมีการแบ�งป�นใน
เรื่องต�างๆท่ีเป-นประโยชนXต�อการทํางาน ซึ่งจะก�อใหเกิดการพัฒนาตนเองอย�างแพร�หลาย โดย
ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนพฤติกรรมการพัฒนาตนเองนี้จะถูกปลูกฝ�งเป-นบุคลิกภาพของพนักงานทุกคน 
คือมุ�งพัฒนาตนเองอยู�อย�างสมํ่าเสมอ โดยใชเวลา 5 ป3ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

 

“ระบบขับเคลื่อนสู�ความเป-นเลิศ” 
 
 

 ต@นน้ํา                     กลางน้ํา           ปลายน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
         1-2 ป3                           3-5 ป3                             5 ป3ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
                         
ภาพท่ี 48 ระบบขับเคลื่อนสู�ความเป-นเลิศ 
 
 จากภาพท่ี 48  คือภาพแสดง ระบบ “ระบบเครื่องยนตXแห�งการขับเคลื่อน” ซ่ึงเป-นระบบ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน ท่ีใชในการพัฒนามาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน
บุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการสายการบิน โดยมีท่ีมาจาก
การวิจัยและสรุปผล จนเกิดเป-น “ระบบเครื่องยนตXแห�งการขับเคลื่อน”  ซ่ึงสามารถแบ�งออกเป-น 3 
มิติ คือ T2  , SeM , CoPS  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

CoPS
 

SeM
 

T2 

  การฝ[กอบรม    
  (Training)  
 
 
 
 

   การทํางาน
รNวมกันเป�นทีม  
     (TEAM) 

 การให@บริการ 
   (Service)  
 
 
 
 

  ระบบพ่ีเลี้ยง  
  (Mentor) 
 

    การส่ือสาร 
(Communication) 
 
   การพัฒนาตนเอง 
(Self-Development) 
    
 
       บุคลกิภาพ   
  (Personality) 

ผลักดันการทํางาน สูNความย่ังยืน 
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 T2 คือ (การผึกอบรม Training, การทํางานเป-นทีม Team) การฝoกอบรม ถือเป-นเครื่องมือ
ในการสรางความรู ความเขาใจ และเพ่ิมทักษะ (สมชาย กิยรรยงและอรจรียX ณ ตะก่ัวทุ�ง,2550)แก�
บุคลากรภายในองคXกร ท้ังการฝoกอบรมสําหรับบุคลากรท่ีเขามาใหม� หรือ การฝoกอบรมบุคลากรใน
องคXกรเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน หรือ เพ่ือเป-นการเพ่ิมพูนความรู รวมไปจนถึงเพ่ือ
แกไขป�ญหาบางอย�างเฉพาะหนา ในกระบวนการและวิธีการฝoกอบรมดานการบริการนั้น จะมีการ
ฝoกอบรมท้ังดานทฤษฎีและดานปฏิบัติงาน ซ่ึงจะก�อใหเกิดวิธีการทํางานร�วมกันเป-นทีม (Team)  โดย
จะมีการพัฒนาวิธีการทํางานร�วมกับผูอ่ืน โดยทุกคนในทีมจะมีส�วนร�วมในการกําหนดเปwาหมายของทีม 
มีส�วนในการแสดงความคิดเห็น ร�วมฝoกทักษะในการแกไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน(Parker,1990)  
 SeM คือ (การบริการ Service, ระบบพ่ีเลี้ยง Mentor) ในการปฏิบัติงานร�วมกันของ
บุคลากรนั้น หากมีการสรางใหเกิดระบบพ่ีเลี้ยง Mentor จะสามารถช�วยสนับสนุนใหประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น โดยในที่นี้ระบบพี่เลี้ยงจะสามารถช�วยเพิ่มคุณภาพในการใหบริการได เพราะ
ลักษณะของระบบพ่ีเลี้ยง  เป-นการใหผูท่ีมีความรูความสามารถ หรือเป-นท่ียอมรับ ใหคําปรึกษาและ
แนะนําช�วยเหลือ (วรรณวรางคX ทัพเสนีย, 2553) โดยเป-นระบบที่เกิดจากความสัมพันธXระหว�าง
พนักงานรุ�นพ่ีรุ�นนอง (Mavuso, Michael Abby,2007) 
 CoPS คือ (การสื่อสาร Communication, บุคลิกภาพ Personality, การพัฒนาตนเอง 
Self-development)  ในการสื่อสาร Communication ระหว�างการปฏิบัติงาน เป-นการถ�ายทอด
ความคิด ความรู ข�าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และทัศนคติต�างๆ ร�วมกันระหว�างพนักงาน 
(Williams,1966) ซ่ึงการสั่งสมของพฤติกรรมดังกล�าวเป-นระยะเวลายาวนานจะก�อใหเกิดการพัฒนา
ตนเองของพนักงานจนกลายเป-นสิ่งท่ีปฏิบัติกันกันอย�างต�อเนื่องจนกระท่ังกลายเป-น บุคลิกภาพแห�ง
การพัฒนาตนเอง โดยการพัฒนาตนเองของบุคลากรนั้นเป-นสิ่งที่ทุกองคXกรพึงประสงคXใหเกิดข้ึน 
เพราะถือเป-นการพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมขององคXกร โดยการพัฒนาตนเองนั้นเกิดจากความ
ตองการท่ีจะเรียนรู  เสริมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองในใหดีข้ึนท้ังดานร�างกาย จิตใจ และ ความคิด เพ่ือใหการทํางานสัมฤทธิ์ผลมากข้ึนและเพ่ือการ
ดํารงชีวิตท่ีมีความสุขมากยิ่งข้ึน (นัยนัน บุญมี,2555) 
 
ข@อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 หน�วยงานควรมีการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการใหบริการสู�ความ

เป-นเลิศ โดยการระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญ หลายๆฝ�าย ตลอดไปจนกลุ�มลูกคาผูท่ีมีความถ่ีในการ
มาใชบริการสูง เพ่ือหาลัษณะความคาดหวังท่ีตองการจากการมาใชบริการจากสายการบิน จากนั้น
สรุปและสรางเป-นรูปแบบความตองการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  

1.2 การจัดทํานโยบายเพ่ือพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ควรคํานึงถึงมิติดังต�อไปนี้  
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   มิติท่ี 1 T2 คือ (การผึกอบรม Training, การทํางานเป-นทีม Team) การฝoกอบรม 
ถือเป-นเครื่องมือในการสรางความรู ความเขาใจ และเพิ่มทักษะ แก�บุคลากรภายในองคXกร ท้ังการ
ฝoกอบรมสําหรับบุคลากรท่ีเขามาใหม� หรือ การฝoกอบรมบุคลากรในองคXกรเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทํางาน หรือ เพ่ือเป-นการเพ่ิมพูนความรู รวมไปจนถึงเพ่ือแกไขป�ญหาบางอย�างเฉพาะหนา ใน
กระบวนการและวิธีการฝoกอบรมดานการบริการนั้น จะมีการฝoกอบรมท้ังดานทฤษฎีและดานปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะก�อใหเกิดวิธีการทํางานร�วมกันเป-นทีม (Team)  โดยจะมีการพัฒนาวิธีการทํางานร�วมกับผูอ่ืน 
โดยทุกคนในทีมจะมีส�วนร�วมในการกําหนดเปwาหมายของทีม มีส�วนในการแสดงความคิดเห็น ร�วมฝoก
ทักษะในการแกไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน  
   มิติท่ี 2 SeM คือ (การบริการ Service, ระบบพ่ีเลี้ยง Mentor) ในการปฏิบัติงาน
ร�วมกันของบุคลากรนั้น หากมีการสรางใหเกิดระบบพี่เลี้ยง Mentor จะสามารถช�วยสนับสนุนให
ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน โดยในท่ีนี้ระบบพ่ีเลี้ยงจะสามารถช�วยเพ่ิมคุณภาพในการใหบริการได 
เพราะลักษณะของระบบพ่ีเลี้ยง  เป-นการใหผูท่ีมีความรูความสามารถ หรือเป-นท่ียอมรับ ใหคําปรึกษา
และแนะนําช�วยเหลือ (วรรณวรางคX ทัพเสนีย, 2553) โดยเป-นระบบท่ีเกิดจากความสัมพันธXระหว�าง
พนักงานรุ�นพ่ีรุ�นนอง (Mavuso, Michael Abby,2007) 
   มิติท่ี 3 CoPS คือ (การสื่อสาร Communication, บุคลิกภาพ Personality, การ
พัฒนาตนเอง Self-development)  ในการสื่อสาร Communication ระหว�างการปฏิบัติงาน เป-น
การถ�ายทอดความคิด ความรู ข�าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และทัศนคติต�างๆ ร�วมกันระหว�าง
พนักงาน ซ่ึงการสั่งสมของพฤติกรรมดังกล�าวเป-นระยะเวลายาวนานจะก�อใหเกิดการพัฒนาตนเองของ
พนักงานจนกลายเป-นสิ่งท่ีปฏิบัติกันกันอย�างต�อเนื่องจนกระท่ังกลายเป-น บุคลิกภาพแห�งการพัฒนา
ตนเอง โดยการพัฒนาตนเองของบุคลากรนั้นเป-นสิ่งท่ีทุกองคXกรพึงประสงคXใหเกิดข้ึน เพราะถือเป-น
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมขององคXกร โดยการพัฒนาตนเองนั้นเกิดจากความตองการท่ีจะเรียนรู  
เสริมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองในใหดีข้ึนท้ังดาน
ร�างกาย จิตใจ และ ความคิด เพ่ือใหการทํางานสัมฤทธิ์ผลมากข้ึนและเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีความสุข
มากยิ่งข้ึน  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใชงาน 
2.1 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคXประกอบมาตรฐานระบบงานใหบริการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายขอมูลของพนักงานใหบริการ
สายการบินพาณิชยXไทยพบว�า องคXประกอบท่ีใชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ
มี 7 ดาน ไดแก� 1) ดานดานการฝoกอบรม 2) ดานการบริการ 3) ดานระบบพ่ีเลี้ยง  4) ดานการทํางาน
เป-นทีม 5) ดานการสื่อสาร 6) ดานการพัฒนาตนเอง 7) ดานบุคลิกภาพ ซ่ึงผูบริหารขององคXกร
สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดมาประยุกตXใชในการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการเพ่ือมุ�งสู�ความเป-นเลิศ 
โดยสามารถสอดแทรกในหลักสูตรการฝoกอบรมดานบริการใหแก�พนักงาน โดยนําผลท่ีไดจากการวิจัย 
ร�างข้ึนเป-นหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยงกันท้ังนี้พ่ือมุ�งสู�เปwาหมายการใหบริการท่ีเป-นเลิศ  หรือเผยแพร�
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เป-นขอมูลข�าวสารภายในองคXกรเพ่ือใชสําหรับพนักงานในศึกษา และเพ่ิมพูนความรูใหกับตนเอง ท้ังนี้
เพ่ือเป-นการกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเองต�องานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

2.2 “คู�มือการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศของ 
พนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย” เพ่ือศึกษาตัวบ�งชี้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในดานการ
ใหบริการสู�ความเป-นเลิศของพนักงานใหบริการสายการบินพาณิชยXไทย ดวยการประยุกตXเทคนิคการ
วิจัยอนาคต ประกอบไปดวยเนื้อหาและองคXประกอบต�างๆท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป-นเลิศ ไดแก� ดานการฝoกอบรม ดานการใหบริการ ดานระบบพ่ีเลี้ยง 
ดานการทํางานเป-นทีม ดานการสื่อสาร ดานการพัฒนาตนเอง และดานบุคลิกภาพ โดยคู�มือนี้จะเป-น
ประโยชนXกับองคXกรและบุคลากรผูใหบริการบนสายการบิน เพ่ือใชคู�มือฉบับนี้เป-นแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพดานการใหบริการบนสายการบิน และสามารถตอบสนองความคาดหวังของ
ผูโดยสาร และสามารถส�งมอบการบริการท่ีเป-นเลิศใหบริการแก�ผูโดยสารไดอย�างมีประสิทธิภาพ   

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต�อไป 
  ในการใหบริการบนสายการบินนั้น บางครั้งอาจเกิดป�จจัยอ่ืนๆ เขามากระทบต�อความรูสึก 
หรือความตองการของผูมารับบริการ เช�น สภาพอากาศแปรปรวนบนเท่ียวบิน ลักษณะการใหบริการของแต�
ละสายการบิน ระยะทางในการทําการบิน เสนทางในการบิน จํานวนผูโดยสาร และ จํานวนพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานใหบริการบนเท่ียวบิน ดังนั้นในการมุ�งสรางการบริการท่ีเป-นเลิศนั้น อาจมีขอจํากัดหรือรูปแบบ
ลักษณะท่ีแตกต�างกันออกไปดวยตามป�จจัยแตกต�างกันท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต�อไปอาจตอง
ศึกษาถึงป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต�อประสิทธิภาพในการใหบริการเพ่ิมเติม 
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รายช่ือผู�ให�ข�อมูลหลัก 
ในข้ันตอนการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู�วิจัยเก็บข�อมูลจาก

พนักงานให�บริการสายการบินในตําแหน�งหัวหน�าพนักงานต�อนรับบนเครื่องบิน และ ผู�จัดการการ
เท่ียวบินโดยเทคนิคการเก็บข�อมูลแบบขว�างจํานวน รวม 21 คน ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง อายุงาน(ป�)  

1 ลัคนา ถาวรจันทร& หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 25 
2 วจีภรณ& อาทรมิตร ผู'จัดการเท่ียวบิน 23 
3 จตุพร เนียวกุล  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 28 
4 ศิโรตม& แสงทอง  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 27 
5 ปภาพร อินทรักษ&  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 18 
6 ดวงกมล ป7ญญาศิริกุล  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 18 
7 บรรยาย คําพวงษ&  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 22 
8 ชมพูนุท อ่ิมสงวน  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 26 
9 จิณติรุภางค& สดากร  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 21 
10 มนัสดุดา สุวรรณทีป  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 2 
11 ปณิชา พิสุทธิโกเมน  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 29 
12 อนุรักษ& ไชยเชาวท&  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 22 
13 ยุทธพงษ& วงศ&ทอง  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน        23 
14 ป=ยะทัศน&  สุรัษสวี  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 22 
15 ลัดดาวัลย&  สุระประเสริฐ  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 31 
16 นภาภัสสร& สุชนวณิช  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 23 
17 ปราโมทย& อุ�นรัศมีวงษ& หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 23 
18 สลิลวรรณ ธีระกาญจน&  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 23 
19 ณรรธกรณ& หงสกุล  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 27 
20 ยุวนารถ ยุทธเกษมสรรค&   ผู'จัดการเท่ียวบิน 31 
21 อนุกูล กันย&วุฒินนท&  หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 33 
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ภาพท่ี 49  คุณลัคนา ถาวรจันทร& ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน  
 
 

    
 
ภาพท่ี 50  คุณ วจีภรณ& อาทรมิตร ตําแหน�งผู'จัดการเท่ียวบิน               
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ภาพท่ี 51 จตุพร เนียวกุล ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 

                         

 
 

ภาพท่ี 52 คุณศิโรตม& แสงทอง หัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
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ภาพท่ี 53 คุณจิณติรุภางค& สดากร ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 54  อนุรักษ& ไชยเชาวท&  ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
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ภาพท่ี 55  ชมพูนุท อ่ิมสงวน ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
 

 

   
 
ภาพท่ี 56 ปราโมทย& ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
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ภาพท่ี 57 ดวงกมล ป7ญญาศิริกุล ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
 

 
 

ภาพท่ี 58 ปภาพร อินทรักษ& ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
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ภาพท่ี 59  คุณมนัสดุดา สุวรรณทีป ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
 

 
 
ภาพท่ี 60  ณรรธกรณ& หงสกุล  ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
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ภาพท่ี 61 คุณอนุกูล กันย&วุฒินนท& ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ป=ยะทัศน&  สุรัษสวี ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
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ภาพท่ี 63 คุณยุทธพงษ& วงศ&ทอง ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน 
 

 
 

ภาพท่ี 64 คุณปณิชา พิสุทธิโกเมน ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน  
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ภาพท่ี 65 คุณนภาภัสสร& สุชนวณิช ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับ 
 

 
ภาพท่ี 66 คุณสลิลวรรณ ธีระกาญจน& ตําแหน�งหัวหน'าพนักงานต'อนรับ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ผลการหาดัชนีความสอดคล�อง (IOC) 
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ข�อ การฝ@กอบรมท่ีจัดขึ้นภายในองค!กร 
ผู�เชี่ยวชาญ  

ท�านท่ี 1 ท�านท่ี 2 ท�านท่ี 3 
การวิเคราะห!ความต�องการในการฝ@กอบรม    

1 ก�อนการอบรมท�านได'รับการสอบถามจากผู'รับผดิชอบ ถึงหัวข'อท่ี
ท�านมีความสนใจก�อนเสมอ 

1 0 1 

2 ท�านได'รับการถามความสมัครใจก�อนการอบรมเสมอ 1 0 1 
3 ท�านได'รับการประเมินความรู'ก�อนการฝEกอบรมเสมอ 1 1 1 
4 ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวข'อในการฝEกอบรมได' 1 1 1 

การกําหนดวัตถุประสงค!ในการฝ@กอบรม    
5 ท�านได'รับแจ'งถึงวัตถุประสงค&ในการฝEกอบรมทุกครั้ง 1 1 1 
6 ก�อนการฝEกอบรมมีการกําหนดวัตถุประสงค&ท่ีชัดเจนสามารถนํา

ความรู'ท่ีได'ไปใช'ได'จริง 
1 1 1 

7 ท�านมีความเข'าใจถึงวัตถุประสงค&ในการฝEกอบรม 1 1 1 
8 ท�านเข'าใจถึงความคาดหวังจากองค&กรในการฝEกอบรม 0 1 1 

การจัดทําแผนและการฝ@กอบรม    

9 มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�ละหัวข'อ 1 1 1 
10 ในการฝEกอบรมมีการใช' สื่อ อุปกรณ& ท่ีเหมาะสมกับหัวข'อน้ันๆ 1 1 1 
11 ท�านได'รับแจ'งตารางการฝEกอบรมก�อนทุกครั้ง 1 1 1 
12 หน�วยงานจัดสรรงบประมาณในการฝEกอบรมอย�างเหมาะสม 1 1 1 

การดําเนินการฝ@กอบรม    
13 ท�านมีโอกาสในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเสร ี 1 1 1 
14 ท�านสามารถนําสิ่งท่ีได'รับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไปใช'ในการ

เรียน/การปฏบัิติงาน 
1 1 1 

15 ผู'รับผิดชอบในการฝEกอบรมสามารถแก'ไขป7ญหาเฉพาะหน'าท่ี
เกิดข้ึนได'อย�างด ี

1 0 1 

16 เมื่อเกิดคําถามระหว�างการฝEกอบรม วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ได'อย�างชัดเจน 

1 0 1 

การประเมินผลการฝ@กอบรม    
17 มีการประเมินผลหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง 1 1 1 

18 มีการเปรียบเทียบการปฏบัิติงานก�อนและหลังการฝEกอบรม 1 1 1 
19 มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห&และปรับปรุงแก'ไขเพ่ือวางแนว

ทางการฝEกอบรมครั้งต�อไป 
1 1 1 

20 มีการประเมลิผลวิทยากรภายหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง 1 1 1 

ความเปFนรูปธรรมของบริการ (Tangibles)    

21 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง แต�งกายสุภาพ สะอาด 
เรียบร'อย 

1 1 1 
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ข�อ การฝ@กอบรมท่ีจัดขึ้นภายในองค!กร 
ผู�เชี่ยวชาญ  

ท�านท่ี 1 ท�านท่ี 2 ท�านท่ี 3 
22 พนักงานให'บริการสายการบินต'องมีอัธยาศัยไมตร ีมีความพร'อม

และเต็มใจให'บริการ 
1 1 1 

23 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง ให'บริการด'วย ความรับผิดชอบ
และเต็มใจ 

1 0 1 

24 อุปกรณ&ท่ีใช'ในการให'บริการมีความเหมาะสม 1 1 1 

ความน�าเชื่อถือ ( Reliability )    
25 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง ให'บริการด'วย ความรอบคอบ

และถูกต'อง 
1 1 1 

26 พนักงานให'บรกิารสายการบินต'องมคีวามรู'ในเรื่องของสินค'าและบริการ 1 1 0 

27 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง สามารถให'คําแนะนําและตอบ
ข'อสงสัยของผู'โดสารได' อย�างถูกต'อง 

1 1 1 

28 พนักงานให'บริการสายการบินต'องเปMนบุคคลท่ีน�าเช่ือถือ 1 1 1 
การตอบสนองต�อผู�รับบริการ ( Responsiveness )    

29 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง มีความพร'อมท่ี จะให'บริการแก�
ลูกค'าได'ทันท�วงที 

1 1 1 

30 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง มีความ กระตือรือร'นท่ีจะ
ให'บริการแก�ลูกค'า 

1 1 0 

31 การให'บริการเปMนไปด'วยความรวดเร็ว ทันใจ 1 1 0 
32 พนักงานให'บริการสายการบินสามารถตอบสนองคําข'อร'องของ

ผู'โดยสารได' 
1 1 1 

การให�ความมั่นใจ ( Assurance )    
33 พนักงานให'บริการสายการบินต'องให'บริการแก� ลูกค'าเปMนอย�างดี

โดยสม่ําเสมอ 
1 1 1 

34 ผู'โดยสารรู'สึกมั่นใจท่ีใช'บริการ 1 1 1 
35 พนักงานให'บริการสายการบินต'องเปMนผู'ท่ีมีความรู' ท่ีสามารถให'

คําแนะนํา และตอบข'อสงสยั ของลูกค'าได'อย�างถูกต'อง 
1 1 1 

36 มาตรฐานท่ีใช'ในการให'บริการต'องเปMนท่ียอมรับ 1 1 1 
การดูแลเอาใจใส� ( Empathy )    

37 พนักงานให'บริการสายการบิน ให'ความเอาใจใส�กับผู'โดยสารแต�ละ
รายอย�างเท�าเทียมกัน 

1 1 1 

38 พนักงานให'บริการสายการบินต'องดูแลเอาใจใส� และตอบสนอง
ความต'องการของลูกค'าได' เปMนอย�างดี 

1 1 1 

39 พนักงานให'บริการสายการบินต'องถือว�าความพึงพอใจของ 
ผู'โดยสารเปMนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด 

1 1 1 
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ข�อ การฝ@กอบรมท่ีจัดขึ้นภายในองค!กร 
ผู�เชี่ยวชาญ  

ท�านท่ี 1 ท�านท่ี 2 ท�านท่ี 3 
40 พนักงานให'บริการสายการบินต'องสามารถจดจํารายละเอียดของ

ผู'โดยสารได' 
1 1 1 

41 พนักงานให'บริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีสามารถเปMนแบบอย�างท่ีดีใน
การปฏิบัติงานแก�รุ�นน'องได' 

1 1 1 

42 ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานให'บรกิารบนเครื่องบินมีพนักงานรุ�นพ่ี
คอยให'คําปรึกษา 

1 1 1 

43 ระหว�างปฏิบัติงานเมื่อพบป7ญหาจากการทํางานพนักงานให'บริการ
บนสายการบินสามารถขอคําแนะนําจากหัวหน'างานหรือรุ�นพ่ีได' 

1 1 1 

44 พนักงานให'บริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยให'คําแนะนําแก�
พนักงานรุ�นน'อง และพนักงานท่ีเข'ามาใหม� 

1 1 1 

45 เมื่อมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยูNด'วยจะทําให'พนักงานรุ�นน'อง
ปฏิบัติงานได'อย�างมั่นในมากข้ึน 

0 1 1 

46 พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปMนประโยชน&
แก�รุ�นน'อง 

1 1 1 

47 พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นน'องและให'คําแนะนํา
และแนวทางแก'ไขป7ญหาเพ่ือการทํางานในครั้งต�อไป 

1 1 1 

ระดับบุคคล    
48 ในการปฏิบัติงานจะมีการเป=ดโอกาสให'ผู'ร�วมงานมสี�วนร�วมแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือกําหนดหน'าท่ีรับผิดชอบในการร�วมกัน 
1 1 1 

49 พนักงานให'บริการสายการบินมคีวามมั่นใจว�ามีการมอบหมายงาน
ให'แก�ผู'ร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 

1 1 1 

50 ก�อนการปฏิบัติงานจะมีการประชุมและมอบหมายหน'าท่ีความ
รับผิดชอบให'กับผู'ร�วมงานทุกคน 

1 1 1 

51 ท�านมีความเต็มใจปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือบทบาทหน'าท่ีใน
บางโอกาสเมื่อมีความจําเปMน 

1 0 1 

คุณลักษณะของงาน    

52 หัวหน'าและพนักงานให'บริการสายการบิน ร�วมกันวางแผนกําหนด
ทิศทางในการทํางาน 

1 1 1 

53 ท�านมีโอกาสร�วมกันกําหนดเปOาหมายของทีมงาน 1 1 1 

54 ท�านให'ความสําคัญกับเปOาหมายส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว 1 1 1 

55 พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของเปOาหมายในการทํางาน 1 1 1 

คุณลักษณะของการทํางานเปFนทีม    
56 ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ การวางแผนและลําดับ

ข้ันตอนการทํางานเปMนทีม 
1 1 1 
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ข�อ การฝ@กอบรมท่ีจัดขึ้นภายในองค!กร 
ผู�เชี่ยวชาญ  

ท�านท่ี 1 ท�านท่ี 2 ท�านท่ี 3 
57 เมื่อเกิดป7ญหาข้ึนท�านมสี�วนร�วมในการแก'ไขป7ญหา 1 1 1 
58 ท�านมีความรู'สึกว�าตนเปMนส�วนหน่ึงของทีมงาน 1 1 1 
59 การแบ�งของเขต อํานาจ หน'าท่ีในการทํางานเปMนไปอย�างเหมาะสม 1 1 1 

ความชัดเจนเข�าใจง�ายในการสื่อสาร    
60 พนักงานให'บริการสายการบินควรใช'คําพูดท่ีเข'าใจได'ง�ายและเปMน

กันเองในการสื่อสารระหว�างกัน 
1 1 1 

61 เน้ือหาและคําสั่งท่ีได'รับจากหัวหน'างานควรมีความชัดเจนและ
เพียงพอในการนําไปปฏิบัติงาน 

1 1 1 

62 การสื่อสารระหว�างการทํางานของพนักงานให'บริการสายการบิน
ควรพูดกันได'อย�างเป=ดเผยตรงไปตรงมา 

1 1 1 

63 การสื่อสารแบบเผชิญหน'าสามารถทําให'เกิดความเข'าใจมากข้ึน 1 1 1 
ช�องทางการสื่อสารมีความเหมาะสม    

64 ท�านคิดว�าหัวหน'างานควรสื่อสารกับลูกน'องโดยตรง เพ่ือความ
เข'าใจท่ีถูกต'องตรงกัน 

1 1 1 

65 ในการปฏิบัติงาน หัวหน'างานควรนําเทคโนโลยีเข'ามาใช'เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและช�องทางในการสือ่สาร 

1 1 0 

66 การสื่อสารแบบเผชิญหน'าระหว�างกันสามารถสร'างความเข'าใจ
ระหว�างกันได'ดีข้ึน 

1 1 1 

67 นํ้าเสียงท่ีใช'ในการสื่อสารมผีลต�อความเข'าใจในการสื่อสาร 1 1 1 

ความต�อเนื่องและแน�นอนในการสื่อสาร    
68 ท�านคิดว�าในระหว�างการปฏิบัติงานหัวหน'างานควรมีการสื่อสารกับ

ลูกน'องอย�างสม่ําเสมอ 
1 1 1 

69 หัวหน'างานควรมีการติดต�อสื่อสารกับลูกน'องอย�างสม่ําเสมอ 
เพ่ือให'เกิดความร�วมมือระหว�างกันในการทํางาน 

1 1 1 

70 ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานให'บริการสายการบินมีการ
แลกเปลีย่นความรู'ระหว�างกันอย�างต�อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

1 1 1 

71 การแลกเปลี่ยนความรู'ระหว�างกันในการทํางานสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานให'มีมากยิ่งข้ึน 

1 1 1 

ด�านผู�รับสาร-ผู�ส�งสาร    
72 ท�านยินดีรับฟ7งป7ญหาของเพ่ือนร�วมงาน 1 1 1 

73 ท�านเป=ดโอกาสให'เพ่ือนร�วมงานได'แสดงความคิดเห็นในการวาง
แผนการทํางาน 

1 1 1 

74 ท�านพร'อมท่ีจะให'คําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน 1 1 1 
75 ท�านจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 1 1 1 
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ข�อ การพัฒนาตนเอง 
ผู�เชี่ยวชาญ  

ท�านท่ี 1 ท�านท่ี 2 ท�านท่ี 3 

ด�านความั่นคงในการทํางาน    
76 ความมั่นคงและช่ือเสียงขององค&กรทําให'ท�านรู'สึกมั่นคงในอาชีพ

การงาน 
1 0 1 

77 ท�านมั่นใจในหน'าท่ีการงานของตนว�าคงไม�ต'องโดนไล�ออกจากงาน
โดยง�าย 

1 1 1 

78 ท�านเห็นด'วยกับนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของ
หน�วยงาน 

1 1 1 

79 ความผูกพันธ&ของท�านท่ีมีต�อองค&กรทําให'ท�านปฏิบัติงานอย�างมี
ความสุข 

1 1 1 

ด�านความก�าวหน�าในตําแหน�งงาน    

80 ท�านมีโอกาสได'เลี่อนตําแหน�ง 1 1 1 
81 ผู'บังคับบัญชาและผู'ใต'บังคับบัญชา เข'ากันได'ดีในการปฏิบัติงาน 1 1 1 

82 ท�านสามารถเข'ากับเพ่ือนร�วมงานของได'เปMนอย�างด ี 1 1 1 
83 ท�านจะได'รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเปMนธรรม 1 1 1 

ด�านความสําเร็จของงาน    
84 ท�านสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามเปOาหมาย 1 1 1 
85 ท�านจะพยายามแก'ไขข'อผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ให'งาน

ออกมาสมบูรณ&ท่ีสุด 
1 1 1 

86 ความคิดเห็นหรือข'อเสนอแนะจากการทํางานจะถูกพิจารณาโดย
หัวหน'างานเสมอ 

1 1 1 

87 เปOาหมายของทีมงานถือเปMนแนวทางในการปฏิบัติงานของท�าน 1 1 1 

ด�านเกียรติยศชื่อเสียง    
88 ท�านมีความมั่นใจว�าการปฏิบัติของท�านมีความสําคัญต�อองค&กร 1 1 1 
89 ท�านความมั่นใจว�าผลงานของท�านจะได'รับการยอมรับจากเพ่ือน

ร�วมงานและหัวหน'างานเสมอ 
0 1 1 

90 ท�านคิดว�ารางวัลเปMนสิ่งสาํคัญให'เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 1 1 1 
91 เมื่อท�านปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถท�าจะได'รับการยอมรับ

จากเพ่ือนร�วมงาน 
1 1 1 

บุคลิกภาพแบบเปXดเผย  (Extraversion)    
92 ท�านเปMนคนมีอุปนิสยั ช�างพูด ร�าเริง ของเข'าสังคม 1 1 1 
93 ท�านเปMนคนกล'าคิด กล'าทํา กล'าแสดงออก 1 1 1 
94 ท�านเปMนคนมุ�งมั่นตั้งใจทํางาน 1 1 1 

95 ท�านสามารถให'คําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงานได' 1 1 1 
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ข'อ บุคลิกภาพ 5 ประการ 
ผู'เช่ียวชาญ  

ท�านท่ี 1 ท�านท่ี 2 ท�านท่ี 3 

บุคลิกภาพแบบประนปีระนอม (Agreeableness)    
96 ท�านเปMนคนมีจิตใจด ีสุภาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน 1 1 1 
97 ท�านชอบช�วยเหลือผู'อ่ืนด'วยความเต็มใจ 1 1 1 
98 ท�านมีนิสัยอดทนและยดืหยุ�นในการทํางาน 1 1 1 

99 ท�านจะปรับปรุงพัฒนาตนเองเพ่ือสามารถเข'ากับผู'อ่ืนได'ง�าย 1 1 1 
แบบยึดมั่นในหลักการ (Conscientiousness)    

100 ท�านมีความรับผิดชอบในงานท่ีได'รับมองหมาย 1 1 1 
101 ท�านเปMนผู'ยดึถือหลักการและเหตผุล 0 1 1 
102 ท�านใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน 1 1 1 
103 ท�านเห็นความสําคัญของหน'าท่ีท่ีได'รับมองหมาย 1 1 1 

แบบมั่นคงทางอารมณ! (Emotional Stability)    
104 ท�านสามารถควบคุมอารมณ&ตัวเองได'ดีภายใต'แรงกดดัน 1 1 1 
105 ท�านเปMนคนมีอารมณ&มั่นคง 1 1 1 
106 ท�านเปMนคนใจเย็นไม�เครียด 1 1 1 
107 ท�านเปMนคนจิตใจด ีมองโลกในแง�บวก 1 1 1 

เปXดใจสู�การเรียนรู� (openness to Experience)    
108 ท�านปMนคนอยากรู'อยากเห็นชอบเรียนรู'สิ่งใหม�อยู�ตลอดเวลา 0 1 1 
109 ท�านเปMนคนมีจิตนาการ 1 1 1 
110 ท�านรับฟ7งความคิดเห็นของผู'อ่ืน 1 1 1 
111 ท�านเปMนคนชอบพัฒนาตนเอง 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 
 

ค�าดัชนีความสอดคล�องระหว�างข�อคําถามกับวัตถุประสงค! (IOC) 
 

  ค�าดัชนีความสอดคล'องระหว�างข'อคําถามกับวัตถุประสงค& (IOC) ของแบบสอบถามท่ีใช'ในการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค&ประกอบมาตรฐานระบบงานให'บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�
ความเปMนเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายข'อมูลของพนักงานให'บริการสายการบินพาณิชย&ไทย 
 
ค�าดัชนีความสอดคล'องระหว�างข'อคําถามกับวัตถุประสงค& (IOC) 

ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 
การฝ@กอบรม การวิเคราะห!ความต�องการในการฝ@กอบรม  

ก�อนการอบรมท�านได'รับการสอบถามจากผู'รับผดิชอบ ถึงหัวข'อท่ีท�านมี
ความสนใจก�อนเสมอ 0.67 
ท�านได'รับการถามความสมัครใจก�อนการอบรมเสมอ 0.67 
ท�านได'รับการประเมินความรู'ก�อนการฝEกอบรมเสมอ 1.00 
ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวข'อในการฝEกอบรมได' 1.00 
การกําหนดวัตถุประสงค!ในการฝ@กอบรม  
ท�านได'รับแจ'งถึงวัตถุประสงค&ในการฝEกอบรมทุกครั้ง 1.00 
ก�อนการฝEกอบรมมีการกําหนดวัตถุประสงค&ท่ีชัดเจนสามารถนําความรู'ท่ีได'
ไปใช'ได'จริง 1.00 
ท�านมีความเข'าใจถึงวัตถุประสงค&ในการฝEกอบรม 1.00 
ท�านเข'าใจถึงความคาดหวังจากองค&กรในการฝEกอบรม 0.67 
การจัดทําแผนและการฝ@กอบรม  
มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�ละหัวข'อ 1.00 
ในการฝEกอบรมมีการใช' สื่อ อุปกรณ& ท่ีเหมาะสมกับหัวข'อน้ันๆ 1.00 
ท�านได'รับแจ'งตารางการฝEกอบรมก�อนทุกครั้ง 1.00 
หน�วยงานจัดสรรงบประมาณในการฝEกอบรมอย�างเหมาะสม 1.00 
การดําเนินการฝ@กอบรม  
ท�านมีโอกาสในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเสร ี 1.00 
ท�านสามารถนําสิ่งท่ีได'รับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไปใช'ในการเรียน/การ
ปฏิบัติงาน 1.00 
ผู'รับผิดชอบในการฝEกอบรมสามารถแก'ไขป7ญหาเฉพาะหน'าท่ีเกิดข้ึนได'
อย�างดี 0.67 
เมื่อเกิดคําถามระหว�างการฝEกอบรม วิทยากรสามารถตอบคําถามได'อย�าง
ชัดเจน 0.67 
มีการประเมินผลหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง 1.00 
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ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 
การฝ@กอบรม มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานก�อนและหลังการฝEกอบรม 1.00 

มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห&และปรับปรุงแก'ไขเพ่ือวางแนวทางการ
ฝEกอบรมครั้งต�อไป 

1.00 

มีการประเมิลผลวิทยากรภายหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง 1.00 
มีการประเมินผลหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง 1.00 

การบริการ 
 

ความเปFนรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  
พนักงานให'บริการสายการบินต'อง แต�งกายสุภาพ สะอาด เรียบร'อย 0.67 

 พนักงานให'บริการสายการบินต'องมีอัธยาศัยไมตรี มีความพร'อมและเต็มใจ
ให'บริการ 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินต'อง ให'บริการด'วย ความรับผิดชอบและเต็มใจ 1.00 
อุปกรณ&ท่ีใช'ในการให'บริการมีความเหมาะสม  

ความน�าเชื่อถือ ( Reliability )  
พนักงานให'บรกิารสายการบินต'อง ให'บริการด'วย ความรอบคอบและถูกต'อง 1.00 
พนักงานให'บริการสายการบินต'อง  มีความรู'ในเรื่อง ของสินค'าและบริการ 0.67 
พนักงานให'บริการสายการบินต'อง สามารถให'คําแนะนําและตอบข'อสงสัย
ของผู'โดสารได' อย�างถูกต'อง 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินต'องเปMนบุคคลท่ีน�าเช่ือถือ 1.00 
การตอบสนองต�อผู�รับบริการ ( Responsiveness )  

พนักงานให'บริการสายการบินต'อง มีความพร'อมท่ี จะให'บริการแก�ลกูค'าได'
ทันท�วงที 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินต'อง มีความ กระตือรือร'นท่ีจะให'บริการแก�
ลูกค'า 

0.67 

การให'บริการเปMนไปด'วยความรวดเร็ว ทันใจ 0.67 
พนักงานให'บริการสายการบินสามารถตอบสนองคําข'อร'องของผู'โดยสารได' 1.00 

การให�ความมั่นใจ ( Assurance )  
พนักงานให'บริการสายการบินต'องให'บริการแก� ลูกค'าเปMนอย�างดโีดย
สม่ําเสมอ 

1.00 

ผู'โดยสารรู'สึกมั่นใจท่ีใช'บริการ 1.00 
พนักงานให'บริการสายการบินต'องเปMนผู'ท่ีมีความรู' ท่ีสามารถให'คําแนะนํา 
และตอบข'อสงสัย ของลูกค'าได'อย�างถูกต'อง 

1.00 

มาตรฐานท่ีใช'ในการให'บริการต'องเปMนท่ียอมรับ 1.00 
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ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 
การบริการ 

 
การดูแลเอาใจใส� ( Empathy )  

พนักงานให'บริการสายการบิน ให'ความเอาใจใส�กับผู'โดยสารแต�ละรายอย�าง
เท�าเทียมกัน 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินต'องดูแลเอาใจใส� และตอบสนองความ
ต'องการของลูกค'าได' เปMนอย�างดี 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินต'องถือว�าความพึงพอใจของ ผู'โดยสารเปMน
เรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินต'องสามารถจดจํารายละเอียดของผู'โดยสารได' 1.00 
ระบบพ่ีเลี้ยง พนักงานให'บริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีสามารถเปMนแบบอย�างท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานแก�รุ�นน'องได' 
1.00 

ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานให'บริการบนเครื่องบินมีพนักงานรุ�นพ่ีคอยให'
คําปรึกษา 

1.00 

ระหว�างปฏิบัติงานเมื่อพบป7ญหาจากการทํางานพนักงานให'บริการบนสาย
การบินสามารถขอคําแนะนําจากหัวหน'างานหรือรุ�นพ่ีได' 

1.00 

 พนักงานให'บริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยให'คําแนะนําแก�พนักงานรุ�นน'อง 
และพนักงานท่ีเข'ามาใหม� 

1.00 

เมื่อมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยู�ด'วยจะทําให'พนักงานรุ�นน'องปฏิบัติงานได'
อย�างมั่นในมากข้ึน 

0.67 

พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปMนประโยชน&แก�รุ�นน'อง 1.00 
พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นน'องและให'คําแนะนําและแนว
ทางแก'ไขป7ญหาเพ่ือการทํางานในครั้งต�อไป 

1.00 

การทํางานเปFนทีม ระดับบุคคล  
ในการปฏิบัติงานจะมีการเป=ดโอกาสให'ผู'ร�วมงานมสี�วนร�วมแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือกําหนดหน'าท่ีรับผิดชอบในการร�วมกัน 

1.00 

พนักงานให'บริการสายการบินมีความมั่นใจว�ามีการมอบหมายงานให'แก�
ผู'ร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 

1.00 

ก�อนการปฏิบัติงานจะมีการประชุมและมอบหมายหน'าท่ีความรับผิดชอบ
ให'กับผู'ร�วมงานทุกคน 

1.00 

ท�านมีความเต็มใจปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือบทบาทหน'าท่ีในบางโอกาส
เมื่อมีความจําเปMน 

0.67 

คุณลักษณะของงาน  
หัวหน'าและพนักงานให'บริการสายการบิน ร�วมกันวางแผนกําหนดทิศทาง
ในการทํางาน 

1.00 

ท�านมีโอกาสร�วมกันกําหนดเปOาหมายของทีมงาน 1.00 
ท�านให'ความสําคัญกับเปOาหมายส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว 1.00 
พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของเปOาหมายในการทํางาน 1.00 
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ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 
การทํางานเปFนทีม คุณลักษณะของการทํางานเปFนทีม  

ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางแผนและลําดับขั้นตอนการ
ทํางานเปMนทีม 

1.00 

เม่ือเกิดป7ญหาขึ้นท�านมีส�วนร�วมในการแก'ไขป7ญหา 1.00 
ท�านมีความรู'สึกว�าตนเปMนส�วนหน่ึงของทีมงาน 1.00 
การแบ�งของเขต อํานาจ หน'าที่ในการทํางานเปMนไปอย�างเหมาะสม 1.00 

การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ความชัดเจนเข�าใจง�ายในการส่ือสาร  
พนักงานให'บริการสายการบินควรใช'คําพูดที่เข'าใจได'ง�ายและเปMนกันเองในการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

1.00 

เน้ือหาและคําส่ังที่ได'รับจากหัวหน'างานควรมีความชัดเจนและเพียงพอในการ
นําไปปฏิบัติงาน 

1.00 

การส่ือสารระหว�างการทํางานของพนักงานให'บริการสายการบินควรพูดกันได'
อย�างเป=ดเผยตรงไปตรงมา 

1.00 

การส่ือสารแบบเผชิญหน'าสามารถทําให'เกิดความเข'าใจมากขึ้น 1.00 
การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ช�องทางการส่ือสารมีความเหมาะสม  
ท�านคิดว�าหัวหน'างานควรส่ือสารกบัลูกน'องโดยตรง เพือ่ความเข'าใจทีถู่กต'อง
ตรงกัน 

1.00 

ในการปฏิบัติงาน หัวหน'างานควรนําเทคโนโลยีเข'ามาใช'เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และช�องทางในการส่ือสาร 

0.67 

การส่ือสารแบบเผชิญหน'าระหว�างกันสามารถสร'างความเข'าใจระหว�างกันได'ดีขึ้น 1.00 
นํ้าเสียงที่ใช'ในการส่ือสารมีผลต�อความเข'าใจในการส่ือสาร 1.00 

ความต�อเน่ืองและแน�นอนในการส่ือสาร  
ท�านคิดว�าในระหว�างการปฏิบัติงานหัวหน'างานควรมีการส่ือสารกับลูกน'อง
อย�างสมํ่าเสมอ 

1.00 

หัวหน'างานควรมีการติดต�อส่ือสารกับลูกน'องอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อให'เกิดความ
ร�วมมือระหว�างกันในการทํางาน 

1.00 

ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานให'บริการสายการบินมีการแลกเปล่ียนความรู'
ระหว�างกันอย�างต�อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

1.00 

การแลกเปล่ียนความรู'ระหว�างกันในการทํางานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานให'มีมากย่ิงขึ้น 

1.00 

ด�านผู�รับสาร-ผู�ส�งสาร  
ท�านยินดีรับฟ7งป7ญหาของเพือ่นร�วมงาน 1.00 
ท�านเป=ดโอกาสให'เพื่อนร�วมงานได'แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทํางาน 1.00 
ท�านพร'อมที่จะให'คําปรึกษาแก�เพื่อนร�วมงาน 1.00 
ท�านจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 1.00 

การพัฒนาตนเอง ด�านความม่ันคงในการทํางาน  
ความมั่นคงและช่ือเสียงขององค&กรทําให'ท�านรู'สึกมั่นคงในอาชีพการงาน 0.67 
ท�านมั่นใจในหน'าท่ีการงานของตนว�าคงไม�ต'องโดนไล�ออกจากงานโดยง�าย 1.00 
ท�านเห็นด'วยกับนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของหน�วยงาน 1.00 
ความผูกพันของท�านท่ีมีต�อองค&กรทําให'ท�านปฏิบัติงานอย�างมีความสุข 1.00 
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ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 

การพัฒนาตนเอง ด�านความก�าวหน�าในตําแหน�งงาน  

ท�านมีโอกาสได'เลื่อนตําแหน�ง 1.00 

ผู'บังคับบัญชาและผู'ใต'บังคับบัญชา เข'ากันได'ดีในการปฏิบัติงาน 1.00 

ท�านสามารถเข'ากับเพ่ือนร�วมงานของได'เปMนอย�างดี 1.00 

ท�านจะได'รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเปMนธรรม 1.00 

ด�านความสําเร็จของงาน  

ท�านสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามเปOาหมาย 1.00 

ท�านจะพยายามแก'ไขข'อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ให'งานออกมา

สมบูรณ&ท่ีสุด 

1.00 

ความคิดเห็นหรือข'อเสนอแนะจากการทํางานจะถูกพิจารณาโดยหัวหน'า
งานเสมอ 

1.00 

เปOาหมายของทีมงานถือเปMนแนวทางในการปฏิบัติงานของท�าน 1.00 

ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 

 

ด�านเกียรติยศชื่อเสียง  

ท�านมีความมั่นใจว�าการปฏิบัติของท�านมีความสําคัญต�อองค&กร 1.00 

ท�านความมั่นใจว�าผลงานของท�านจะได'รับการยอมรับจากเพ่ือนร�วมงาน
และหัวหน'างานเสมอ 

0.67 

ท�านคิดว�ารางวัลเปMนสิ่งสําคัญให'เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 1.00 

เมื่อท�านปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถท�าจะได'รับการยอมรับจากเพ่ือน

ร�วมงาน 

1.00 

บุคลิกภาพ 5 
ประการ 

บุคลิกภาพแบบเปXดเผย  (Extraversion)  

ท�านเปMนคนมีอุปนิสยั ช�างพูด ร�าเริง ของเข'าสังคม 1.00 

ท�านเปMนคนกล'าคิด กล'าทํา กล'าแสดงออก 1.00 

ท�านเปMนคนมุ�งมั่นตั้งใจทํางาน 1.00 

ท�านสามารถให'คําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงานได' 1.00 

บุคลิกภาพแบบประนปีระนอม (Agreeableness)  

ท�านเปMนคนมีจิตใจดี สุภาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน 1.00 

ท�านชอบช�วยเหลือผู'อ่ืนด'วยความเต็มใจ 1.00 

ท�านมีนิสัยอดทนและยืดหยุ�นในการทํางาน 1.00 

ท�านจะปรับปรุงพัฒนาตนเองเพ่ือสามารถเข'ากับผู'อ่ืนได'ง�าย 1.00 
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ประเด็นการวัด คําถาม ค�า IOC 
บุคลิกภาพ 5 

ประการ 
แบบยึดมั่นในหลักการ (Conscientiousness)  

ท�านมีความรับผิดชอบในงานท่ีได'รับมองหมาย 1.00 
ท�านเปMนผู'ยึดถือหลักการและเหตุผล 0.67 
ท�านใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน 1.00 
ท�านเห็นความสําคัญของหน'าท่ีท่ีได'รับมองหมาย 1.00 

แบบมั่นคงทางอารมณ! (Emotional Stability)  
ท�านสามารถควบคุมอารมณ&ตัวเองได'ดีภายใต'แรงกดดัน 1.00 
ท�านเปMนคนมีอารมณ&มั่นคง 1.00 
ท�านเปMนคนใจเย็นไม�เครียด 1.00 
ท�านเปMนคนจิตใจดี มองโลกในแง�บวก 1.00 

เปXดใจสู�การเรียนรู� (openness to Experience)  
ท�านปMนคนอยากรู'อยากเห็นชอบเรียนรู'สิ่งใหม�อยู�ตลอดเวลา 0.67 
ท�านเปMนคนมีจิตนาการ 1.00 
ท�านรับฟ7งความคิดเห็นของผู'อ่ืน 1.00 
ท�านเปMนคนชอบพัฒนาตนเอง  

รวมท้ังฉบับ 0.90 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบ ค�าความเช่ือม่ัน Reliability  
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ผู'วิจัยได'ตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยการนําไปทดลองใช'กับพนักงานให'บริการบนสายการบิน 
ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน  และนําข'อมูลที่ได'ไปวิเคราะห&หาค�าความเชื่อม่ันของตัวแปร
สังเกตได' โดยหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว�า แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันเท�ากับ 
0.979    
           การตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามได'ดังนี้ 

แบบสอบถาม 
ความเชื่อม่ัน 

เกณฑ&ท่ีใช'พิจารณา กลุ�มทดลองใช' 
(Try-out) 

ผลการพิจารณา 

1.ด'านการฝEกอบรม ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.309-0.703 มีความเชื่อม่ัน  

2.ด'านการบริการ ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.300-0.645 มีความเชื่อม่ัน  

3.ด'านระบบพ่ีเลี้ยง ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.555-0.830 มีความเชื่อม่ัน  

4.ด'านการทํางานเปMนทีม ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.316-0.786 มีความเชื่อม่ัน  

5.ด'านการสื่อสาร ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.416-0.774 มีความเชื่อม่ัน  

6.ด'านการพัฒนาตนเอง ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.238-0.674 มีความเชื่อม่ัน  

7.ด'านบุคลิกภาพ ค�าอํานาจจําแนกต้ังแต� 
0.30 ข้ึนไป 

0.316-0.830 มีความเชื่อม่ัน  

แบบสอบถามโดยรวม 
ค�าความเชื่อม่ันไม�ต่ํา

กว�า 0.07 
0.979 

มีความเชื่อม่ัน  

 
                จากการวิเคราะห&ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามของกลุ�ม
ทดลองใช'และกลุ�มตัวอย�างมีค�า 0.979 แสดงว�าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอมถาม 
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แบบสอบถามเลขท่ี................. 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนาองค&ประกอบมาตรฐานระบบงานให'บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู� 

ความเปMนเลิศ ในระบบสังคมเครือข�ายข'อมูลของพนักงานให'บริการสายการบินพาณิชย&ไทย 
 
คําชี้แจงแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค&เพ่ือต'องการศึกษาการพัฒนาองค&ประกอบมาตรฐาน
ระบบงานให'บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเปMนเลิศ ซ่ึงเปMนส�วนหนึ่งของการทํา
ดุษฎีนิพนธ&ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ข'อมูลท่ีได'จะนําไปวิเคราะห&และ
นําเสนอในภาพรวมทางการศึกษาเท�านั้น ไม�มีผลต�อการตอบของท�านแต�อย�างใด ข'อมูลท่ีท�านตอบ
ผู'วิจัยจะเก็บเปMนความลับ โดย แบบสอบถามจะแบ�งออกเปMน 9 ส�วน ดังนี้ 
 
  ส�วนท่ี 1  ข'อมูลส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบถาม 
  ส�วนท่ี 2  แบบสอบถามการฝEกอบรม  
  ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามการบริการ  
  ส�วนท่ี 4 แบบสอบถามระบบพ่ีเลี้ยง  
 ส�วนท่ี 5 แบบสอบถามการทํางานเปMนทีม  
 ส�วนท่ี 6 แบบสอบถามการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ส�วนท่ี 7 แบบสอบถามการพัฒนาตนเอง  
   ส�วนท่ี 8 แบบสอบถามบุคลิกภาพ 

ส�วนท่ี 9 ข'อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
  ขอขอบคุณท่ีให'ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ส�วนท่ี 1  ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  / ลงในข'อความท่ีตรงกับความเปMนจริงเก่ียวกับตัวท�านในป7จจุบัน 

1. เพศ    
         1)  ชาย       2)   หญิง 
 
2. อายุ  
         25-35 ป�                36-45 ป�           46-60 ป� 
 
3. อายุการปฏิบัติงาน 
          1)  10 -15 ป�                                  2)  16-20 ป�    
          3)  21-30 ป�                                  4)   30 ป�ข้ึนไป 
 
4. สถานภาพ 
          1)  โสด             2)  สมรส                3)  หย�าร'าง 
 
5. ระดับการศึกษา 
           1)  ตํ่ากว�าปริญญาตรี                    2)  ปริญญาตรี  
           3)  ปริญญาโท                             3)  ปริญญาเอก 
6. ตําแหน�งงาน 
          1)  พนักงานต'อนรับบนเครื่องบิน  
          2)  หัวหน'าพนักงานต'อนรับ  
          3)  ผู'จัดการเท่ียวบิน  
7. รายได'รวมต�อเดือน  

          1) 40,000-55,000 บาท  

    2) 55,001-70,000 บาท 

          3) 70,001-85,000 บาท      

          4) 85,001-100,000 บาท          

          5) 100,001 ข้ึนไป 
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ส�วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการฝ@กอบรม 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
          คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด 
  

ข'อ การฝ@กอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 การวิเคราะห!ความต�องการในการฝ@กอบรม      
1 ก�อนการอบรมท�านได'รับการสอบถามจากผู'รับผิดชอบ ถึงหัวข'อ

ท่ีท�านมีความสนใจก�อนเสมอ 
     

2 ท�านได'รับการถามความสมัครใจก�อนการอบรมเสมอ      
3 ท�านได'รับการประเมินความรู'ก�อนการฝEกอบรมเสมอ      
4 ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหัวข'อในการฝEกอบรมได'      
 การกําหนดวัตถุประสงค!ในการฝ@กอบรม      
5 ท�านได'รับแจ'งถึงวัตถุประสงค&ในการฝEกอบรมทุกครั้ง      
6 ก�อนการฝEกอบรมมีการกําหนดวัตถุประสงค&ท่ีชัดเจนสามารถนํา

ความรู'ท่ีได'ไปใช'ได'จริง 
     

7 ท�านมีความเข'าใจถึงวัตถุประสงค&ในการฝEกอบรม      
8 ท�านเข'าใจถึงความคาดหวังจากองค&กรในการฝEกอบรม      
 การจัดทําแผนและการฝ@กอบรม      
9 มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีเหมาะสมในแต�ละหัวข'อ      
10 ในการฝEกอบรมมีการใช' สื่อ อุปกรณ& ท่ีเหมาะสมกับหัวข'อนั้นๆ      

11 ท�านได'รับแจ'งตารางการฝEกอบรมก�อนทุกครั้ง      

12 หน�วยงานจัดสรรงบประมาณในการฝEกอบรมอย�างเหมาะสม      

 การดําเนินการฝ@กอบรม      
13 ท�านมีโอกาสในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเสรี      

14 ท�านสามารถนําสิ่งท่ีได'รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช'ในการ
เรียน/การปฏิบัติงาน 
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ข'อ การฝ@กอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
15 ผู'รับผิดชอบในการฝEกอบรมสามารถแก'ไขป7ญหาเฉพาะหน'าท่ี

เกิดข้ึนได'อย�างดี 
     

16 เม่ือเกิดคําถามระหว�างการฝEกอบรม วิทยากรสามารถตอบ
คําถามได'อย�างชัดเจน 

     

 การประเมินผลการฝ@กอบรม      
17 มีการประเมินผลหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง      
18 มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานก�อนและหลังการฝEกอบรม      
19 มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห&และปรับปรุงแก'ไขเพ่ือวาง

แนวทางการฝEกอบรมครั้งต�อไป 
     

20 มีการประเมิลผลวิทยากรภายหลังการฝEกอบรมทุกครั้ง      
 
ส�วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริการ 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
 
  คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด  
 

 
 การบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ความเปFนรูปธรรมของบริการ (Tangibles)      

21 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง แต�งกายสุภาพ สะอาด 
เรียบร'อย 

     

22 พนักงานให'บริการสายการบินต'องมีอัธยาศัยไมตรี มีความ
พร'อมและเต็มใจให'บริการ 

     

23 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง ให'บริการด'วย ความ
รับผิดชอบและเต็มใจ 

     

24 อุปกรณ&ที่ใช'ในการให'บริการมีความเหมาะสม      
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 การบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ความน�าเชื่อถือ ( Reliability )      
25 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง ให'บริการด'วย ความ

รอบคอบและถูกต'อง 
     

26 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง  มีความรู'ในเร่ือง ของ
สินค'าและบริการ 

     

27 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง สามารถให'คําแนะนํา
และตอบข'อสงสัยของผู'โดสารได' อย�างถูกต'อง 

     

28 พนักงานให'บริการสายการบินต'องเปMนบุคคลที่น�าเชื่อถือ      
 การตอบสนองต�อผู�รับบริการ  

( Responsiveness ) 
     

29 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง มีความพร'อมที่  จะ
ให'บริการแก�ลูกค'าได'ทันท�วงที 

     

30 พนักงานให'บริการสายการบินต'อง มีความ กระตือรือร'นที่
จะให'บริการแก�ลูกค'า 

     

31 การให'บริการเปMนไปด'วยความรวดเร็ว ทันใจ      
32 พนักงานให'บริการสายการบินสามารถตอบสนองคําข'อร'อง

ของผู'โดยสารได' 
     

 การให�ความม่ันใจ ( Assurance )      
33 พนักงานให'บริการสายการบินต'องให'บริการแก� ลูกค'าเปMน

อย�างดีโดยสมํ่าเสมอ 
     

34 ผู'โดยสารรู'สึกม่ันใจที่ใช'บริการ      
35 พนักงานให'บริการสายการบินต'องเปMนผู'ที่ มีความรู'  ที่

สามารถให'คําแนะนํา และตอบข'อสงสัย ของลูกค'าได'อย�าง
ถูกต'อง 

     

36 มาตรฐานที่ใช'ในการให'บริการต'องเปMนที่ยอมรับ      
 การดูแลเอาใจใส� ( Empathy )      

37 พนักงานให'บ ริการสายการบิน ให'ความเอาใจใส� กับ
ผู'โดยสารแต�ละรายอย�างเท�าเทียมกัน 

     

38 พนักงานให'บริการสายการบินต'องดูแลเอาใจใส� และ
ตอบสนองความต'องการของลูกค'าได' เปMนอย�างดี 

     

39 พนักงานให'บริการสายการบินต'องถือว�าความพึงพอใจของ 
ผู'โดยสารเปMนเร่ืองที่สําคัญที่สุด 

     

40 พนั ก งาน ให' บ ริก ารสายกา รบินต' อ งสามา รถจดจํ า
รายละเอียดของผู'โดยสารได' 
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ส�วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกับระบบพ่ีเล้ียง Mentor System 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด  
 

 
ข'อ ระบบพ่ีเลี้ยง 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 41 
 

พนักงานให'บริการบนเครื่องบินรุ�น พ่ีสามารถเปMน
แบบอย�างท่ีดีในการปฏิบัติงานแก�รุ�นน'องได' 

     

42 ระหว�างปฏิบัติงานพนักงานให'บริการบนเครื่องบินมี
พนักงานรุ�นพ่ีคอยให'คําปรึกษา 

     

43 ระหว�างปฏิ บั ติงานเ ม่ือพบป7ญหาจากการทํางาน
พนักงานให'บริการบนสายการบินสามารถขอคําแนะนํา
จากหัวหน'างานหรือรุ�นพ่ีได' 

     

44 พนักงานให'บริการบนเครื่องบินรุ�นพ่ีจะคอยให'คําแนะนํา
แก�พนักงานรุ�นน'อง และพนักงานท่ีเข'ามาใหม� 

     

45 เม่ือมีพนักงานรุ�นพ่ีปฏิบัติงานอยูNด'วยจะทําให'พนักงาน
รุ�นน'องปฏิบัติงานได'อย�างม่ันในมากข้ึน 

     

46 พนักงานรุ�นพ่ีจะแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปMน
ประโยชน&แก�รุ�นน'อง 

     

47 พนักงานรุ�นพ่ีจะประเมินการทํางานของรุ�นน'องและให'
คําแนะนําและแนวทางแก'ไขป7ญหาเพ่ือการทํางานใน
ครั้งต�อไป 
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ส�วนท่ี 5  แบบสอบถามเก่ียวกับการทํางานเปFนทีม 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด 

 
ข'อ การทํางานเปMนทีม 

 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ระดับบุคคล      
  48 ในการปฏิบัติงานจะมีการเป=ดโอกาสให'ผู'ร�วมงานมีส�วนร�วม

แสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดหน'าท่ีรับผิดชอบในการร�วมกัน 
     

49 พนักงานให'บริการสายการบินมีความม่ันใจว�ามีการมอบหมาย
งานให'แก�ผู'ร�วมงานอย�างเสมอภาคกัน 

     

50 ก�อนการปฏิบัติงานจะมีการประชุมและมอบหมายหน'าท่ี
ความรับผิดชอบให'กับผู'ร�วมงานทุกคน 

     

51 ท�านมีความเต็มใจปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือบทบาทหน'าท่ี
ในบางโอกาสเม่ือมีความจําเปMน 

     

 คุณลักษณะของงาน      
52 หัวหน'าและพนักงานให'บริการสายการบิน ร�วมกันวางแผน

กําหนดทิศทางในการทํางาน 
     

53 ท�านมีโอกาสร�วมกันกําหนดเปOาหมายของทีมงาน      
54 ท�านให'ความสําคัญกับเปOาหมายส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว      
55 พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของเปOาหมายในการทํางาน      

 คุณลักษณะของการทํางานเปFนทีม      
56 ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ การวางแผนและลําดับ

ข้ันตอนการทํางานเปMนทีม 
     

57 เม่ือเกิดป7ญหาข้ึนท�านมีส�วนร�วมในการแก'ไขป7ญหา      
58 ท�านมีความรู'สึกว�าตนเปMนส�วนหนึ่งของทีมงาน      
59 การแบ�งของเขต อํานาจ หน'าท่ีในการทํางานเปMนไปอย�าง

เหมาะสม 
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ส�วนท่ี 6  แบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
 
 คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด  
 
 

ข'อ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ความชัดเจนเข�าใจง�ายในการส่ือสาร      

60 พนักงานให'บริการสายการบินควรใช'คําพูดท่ีเข'าใจได'ง�าย
และเปMนกันเองในการสื่อสารระหว�างกัน 

     

61 เนื้อหาและคําสั่งท่ีได'รับจากหัวหน'างานควรมีความชัดเจน
และเพียงพอในการนําไปปฏิบัติงาน 

     

62 การสื่อสารระหว�างการทํางานของพนักงานให'บริการสาย
การบินควรพูดกันได'อย�างเป=ดเผยตรงไปตรงมา 

     

63 การสื่อสารแบบเผชิญหน'าสามารถทําให'เกิดความเข'าใจ
มากข้ึน 

     

 ช�องทางการส่ือสารมีความเหมาะสม      
 64 ท�านคิดว�าหัวหน'างานควรสื่อสารกับลูกน'องโดยตรง เพ่ือ

ความเข'าใจท่ีถูกต'องตรงกัน 
     

65 ในการปฏิบัติงาน หัวหน'างานควรนําเทคโนโลยีเข'ามาใช'
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและช�องทางในการสื่อสาร 

     

66 การสื่อสารแบบเผชิญหน'าระหว�างกันสามารถสร'างความ
เข'าใจระหว�างกันได'ดีข้ึน 

     

67 น้ําเสียงท่ีใช'ในการสื่อสารมีผลต�อความเข'าใจในการสื่อสาร      
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ข'อ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ความต�อเนื่องและแน�นอนในการส่ือสาร      

68 ท�านคิดว�าในระหว�างการปฏิบัติงานหัวหน'างานควรมีการ
สื่อสารกับลูกน'องอย�างสมํ่าเสมอ 

     

69 หัวหน'างานควรมีการติดต�อสื่อสารกับลูกน'องอย�าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให'เกิดความร�วมมือระหว�างกันในการทํางาน 

     

70 ในระหว�างปฏิบัติงาน พนักงานให'บริการสายการบินมีการ
แลกเปลี่ยนความรู'ระหว�างกันอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

     

71 การแลกเปลี่ยนความรู'ระหว�างกันในการทํางานสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให'มีมากยิ่งข้ึน 

     

 ด�านผู�รับสาร-ผู�ส�งสาร      
72 ท�านยินดีรับฟ7งป7ญหาของเพ่ือนร�วมงาน      
73 ท�านเป=ดโอกาสให'เพ่ือนร�วมงานได'แสดงความคิดเห็นใน

การวางแผนการทํางาน 
     

74 ท�านพร'อมท่ีจะให'คําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงาน      
75 ท�านจะร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน      
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ส�วนท่ี  7 แบบสอบถามเก่ียวกับการการพัฒนาตนเอง 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด  
 

 
ข'อ การพัฒนาตนเอง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด�านความั่นคงในการทํางาน      
76 ความมั่นคงและช่ือเสียงขององค&กรทําให'ท�านรู'สึกมั่นคงในอาชีพ

การงาน 
     

77 ท�านมั่นใจในหน'าท่ีการงานของตนว�าคงไม�ต'องโดนไล�ออกจากงาน
โดยง�าย 

     

78 ท�านเห็นด'วยกับนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของ
หน�วยงาน 

     

79 ความผูกพันธ&ของท�านท่ีมีต�อองค&กรทําให'ท�านปฏิบัติงานอย�างมี
ความสุข 

     

 ด�านความก�าวหน�าในตําแหน�งงาน      
80 ท�านมีโอกาสได'เลี่อนตําแหน�ง      
81 ผู'บังคับบัญชาและผู'ใต'บังคับบัญชา เข'ากันได'ดีในการปฏิบัติงาน      
82 ท�านสามารถเข'ากับเพ่ือนร�วมงานของได'เปMนอย�างดี      
83 ท�านจะได'รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเปMนธรรม      
 ด�านความสําเร็จของงาน      

84 ท�านสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามเปOาหมาย      
85 ท�านจะพยายามแก'ไขข'อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ให'งาน

ออกมาสมบูรณ&ท่ีสุด 
     

86 ความคิดเห็นหรือข'อเสนอแนะจากการทํางานจะถูกพิจารณาโดย
หัวหน'างานเสมอ 

     

87 เปOาหมายของทีมงานถือเปMนแนวทางในการปฏิบัติงานของท�าน      
 ด�านเกียรติยศชื่อเสียง      

88 ท�านมีความมั่นใจว�าการปฏิบัติของท�านมีความสําคัญต�อองค&กร      
89 ท�านความมั่นใจว�าผลงานของท�านจะได'รับการยอมรับจากเพ่ือน

ร�วมงานและหัวหน'างานเสมอ 
     

90 ท�านคิดว�ารางวัลเปMนสิ่งสําคัญให'เกิดแรงจูงใจในการทํางาน      
91 เมื่อท�านปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถท�าจะได'รับการยอมรับ

จากเพ่ือนร�วมงาน 
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ส�วนท่ี 8  แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพ 5 ประการ 
คําช้ีแจง  โปรดอ�านรายละเอียดต�อไปนี้แล'วพิจารณาว�าท�านมีความคิดเห็นอยู�ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย/ลงในช�องทางขวามือให'ตรงกับระดับคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อย 
   คะแนน  1  หมายถึง   เห็นด'วยในระดับน'อยท่ีสุด  
 

ข'อ บุคลิกภาพ 5 ประการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 บุคลิกภาพแบบเปXดเผย  (Extraversion)      
92 ท�านเปMนคนมีอุปนิสัย ช�างพูด ร�าเริง ของเข'าสังคม      
93 ท�านเปMนคนกล'าคิด กล'าทํา กล'าแสดงออก      
94 ท�านเปMนคนมุ�งม่ันต้ังใจทํางาน      
95 ท�านสามารถให'คําปรึกษาแก�เพ่ือนร�วมงานได'      

 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)      
96 ท�านเปMนคนมีจิตใจดี สุภาพอ�อนโยนต�อเพ่ือนร�วมงาน      
97 ท�านชอบช�วยเหลือผู'อ่ืนด'วยความเต็มใจ      
98 ท�านมีนิสัยอดทนและยืดหยุ�นในการทํางาน      
99 ท�านจะปรับปรุงพัฒนาตนเองเพ่ือสามารถเข'ากับผู'อ่ืนได'ง�าย      
 แบบยึดม่ันในหลักการ (Conscientiousness)      

 100 ท�านมีความรับผิดชอบในงานท่ีได'รับมองหมาย      
 101 ท�านเปMนผู'ยึดถือหลักการและเหตุผล      
 102 ท�านใส�ใจกับทุกรายละเอียดของการทํางาน      
103 ท�านเห็นความสําคัญของหน'าท่ีท่ีได'รับมองหมาย      

 แบบม่ันคงทางอารมณ! (Emotional Stability)      
 104 ท�านสามารถควบคุมอารมณ&ตัวเองได'ดีภายใต'แรงกดดัน      
 105 ท�านเปMนคนมีอารมณ&ม่ันคง      
 106 ท�านเปMนคนใจเย็นไม�เครียด      
107 ท�านเปMนคนจิตใจดี มองโลกในแง�บวก 
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ข'อ บุคลิกภาพ 5 ประการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 เปXดใจสู�การเรียนรู� (openness to Experience)      
 108 ท�านปMนคนอยากรู'อยากเห็นชอบเรียนรู'สิ่งใหม�อยู�ตลอดเวลา      
 109 ท�านเปMนคนมีจิตนาการ      
 110 ท�านรับฟ7งความคิดเห็นของผู'อ่ืน      
111 ท�านเปMนคนชอบพัฒนาตนเอง      

 
ส�วนท่ี 8  ข�อเสนออ่ืนๆ (ถ�ามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 ขอขอบคุณท่ีให'ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คู�มือการพัฒนาองค�ประกอบมาตรฐานระบบงานให�บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคล

สู�ความเป&นเลิศ 
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กิตติทัช เขียวฉอ�อน  
คณะวิทยาการจัดการ 

คู�มือ 

การพัฒนาองค�ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�

ความเป&นเลิศ 
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คู�มือการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย0ไทย 
 
 
 
ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย0 ดร.พิทักษ0 ศิริวงศ0 
ผู�ช�วยศาสตราจารย0 ดร.ธีระวัฒน0 จันทึก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
ผู�เรียบเรียงและจัดทําคู�มือ 
นายกิตติทัช เขียวฉอ�อน 
 
 
ออกแบบและจัดพิมพ� 
นายกิตติทัช เขียวฉอ�อน 
 
 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คํานํา 
 

จากอดีตท่ีผ�านมาแนวทางในการให�บริการบนสายการบิน จะออกมาเป+นลักษณะนโยบาย 
ข้ันตอน กระบวน และวิธีการท่ีถูกสร�างข้ึนเป+นชุดความรู�สําเร็จรูป เพ่ือใช�ในการฝ=กอบรมแก�พนักงาน
ให�บริการบนสายการบินให�เกิดความรู� ความเข�าใจในวิธีการปฏิบัติงาน หากแต�แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการการให�บริการสู�ความเป+นเลิศเพ่ือเป+นการตอบสนองผู�มาใช�บริการ เพ่ือผลการ
ดําเนินธุรกิจ และเพ่ือชัยชนะในการแข�งขันในการดําเนินธุรกิจ ในยุคป?จจุบันคงไม�เพียงพออีกต�อไป
แล�ว  เพราะลักษณะและแนวทางกระบวนการในการสร�างความรู�แก�พนักงานให�บริการสายการบินนั้น
มุ�งเพียงแต�ที่ตัวหลักสูตรในด�านของขั้นตอนและกระบวนการแต�เพียงอย�างเดียว แต�ขาดการให�
ความสําคัญในตัวพนักงานผู�ให�บริการบนสายการบินว�า แท�จริงแล�วองค0ประกอบใดนอกเนื้อจาก
ความรู�ท่ีได�รับการฝ=กอบรมจากองค0กรจะสามารถช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการเพ่ือก�าวสู�ความ
เป+นเลิศได�  

 การพัฒนา “คู�มือการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศของ 
พนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย0ไทย” เพ่ือศึกษาตัวบ�งชี้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในด�านการ
ให�บริการสู�ความเป+นเลิศของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย0ไทย ด�วยการประยุกต0เทคนิคการวิจัย
อนาคต ประกอบไปด�วยเนื้อหาและองค0ประกอบต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศ ได�แก� ด�านการฝ=กอบรม ด�านการให�บริการ ด�านระบบพ่ีเลี้ยง ด�าน
การทํางานเป+นทีม ด�านการสื่อสาร ด�านการพัฒนาตนเอง และด�านบุคลิกภาพ เพ่ือมุ�งสู�ความเป+นเลิศ
ในด�านการให�บริการ โดยมุ�งตอบสนองความพึงพอใจของผู�มาใช�บริการให�ได�รับสิ่งท่ีคาดหวัง รวมถึง
ลดการร�องเรียนเก่ียวกับป?ญหาจากการมารับบริการ  ผู�เขียนหวังเป+นอย�างยิ่งว�าคู�มือฉบับนี้ท่ีผู�วิจัยได�
พัฒนาข้ึนให�ดูเข�าใจง�ายจะเป+นประโยชน0กับองค0กรและบุคลากรผู�ให�บริการบนสายการบิน เพ่ือใช�
คู�มือฉบับนี้เป+นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพด�านการให�บริการบนสายการบิน สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของผู�โดยสาร และสามารถส�งมอบการบริการท่ีเป+นเลิศให�บริการแก�ผู�โดยสารได�   

 
  
 
 
 

 
กิตติทัช เขียวฉอ�อน 

พ.ศ.2559 
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บทท่ี 1 

1. ความเป&นมาในการจัดทําคู�มือการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป&นเลิศ
ของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย�ไทย  
 ในป?จจุบันธุรกิจสายการบินของไทยเป+นธุรกิจท่ีมีสภาวะการแข�งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน
โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินต�นทุนตํ่า โดยในช�วงที่ผ�านมาธุรกิจสายการบินต�นทุนตํ่ามีการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข�งขันเป+นอย�างมาก เห็นได�จากความสามารถในการช�วงชิงส�วนแบ�งการตลาดจาก
สายการบินให� บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต�นทุนตํ่ายังสามารถสร�างผลการดําเนินงานท่ีดีกว�า
ด�วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ EBITDAR ท่ีร�อยละ 42 จากปQ 2009 ถึงปQ 2013 การเปRดเสรีน�านฟTาใน
ปQ 2015 ประกอบกับการท่ีประเทศไทยมีป?จจัยดึงดูดการลงทุนจากอุปสงค0ในการท�องเท่ียวระหว�าง
ประเทศท่ีมีแนวโน�มเติบโตสูง และมีภูมิประเทศที่เป+นศูนย0กลางการขนส�งทางอากาศ (Hub) ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ก็ยิ่งส�งผลให�สายการบินในอาเซียนต�องการเข�ามาช�วงชิงและแข�งขัน
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ดังนั้นสายการบินของไทยจึงต�องจับตาดูสภาวะธุรกิจและปรับกลยุทธ0รุกและ
รับเพ่ือให�สอดคล�องกับการแข�งขันท่ีเข�ม ข�นมากข้ึน (ศูนย0วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจSCB, 2558) 
  จากปรากฏการณ0ดังกล�าวทุกสายการบินจึงต�องพยายามสร�างจุดเด�นในด�านการแข�งขัน 
ท้ังนี้เพ่ือเป+นการรักษาฐานลูกค�าเดิม และเพ่ือเป+นการจูงใจลูกค�าใหม�ให�หันมาเลือกใช�บริการ ในด�าน
ของสายการบินให�บริการเต็มรูปแบบนั้นมีจุดขายอยู�ท่ีการให�บริการระหว�างการเดินทาง ดังนั้นจึงเป+น
สาเหตุให�สายการบินแบบบริการเต็มรูปแบบต�างมุ�งพัฒนาบุคลากรด�านการบิน (พนักงานให�บริการ
สายการบิน) ให�มีความรู�ความสามารถในการสร�างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค�า 
ผู�มาใช�บริการ 
 
2. วัตถุประสงค� 

2.1 เพ่ือเป+นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย0ไทย ใน
การให�บริการท่ีเป+นเลิศแก�ผู�มารับการบริการ 

2.2 เพ่ือเป+นมาตรฐานการปฏิบัติงานด�านการให�บริการสายการบินพาณิชย0ไทย ให�เกิด 
การบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ขอบเขตการจัดทําคู�มือการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศ
พนักงานให�บริการสายการบินพาณิชย0ไทย ทําการรวบรวมข�อมูลองค0ประกอบมาตรฐานระบบงาน
ให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศในด�านการบริการ 
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บทท่ี 2 
ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให�บริการบนสายการบิน 

 

 เพ่ือให�คู�มือนี้เป+นประโยชน0ต�อบุคลากร ในตําแหน�งพนักงานให�บริการสายการบิน ในบทนี้
ได�รวบรวม รายละเอียดต�างเกี่ยวกับองค0กรและแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือมุ�งสู�ความเป+นเลิศ
ทางด�านการบริการ โดยแบ�งออกเป+นด�านต�างๆ ดังต�อไปนี้  

1. ด�านจรรยาบรรณ 
2. ด�านนโยบาย 
3. ด�านข�อปฏิบัติ 

โครงสร�างของระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให�บริการบนสายการบิน 
 
 

 
 

ก��

���ก��

นโยบาย

ข�อปฏิบัติจรรยาบรรณ
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ภาพท่ี  1 โครงสร�างของระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให�บริการบนสายการบิน 
 

 
 
 

 จากภาพท่ี 2 คือโครงสร�างของระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให�บริการ
บน สายการบิน ท่ีจะใช�ยึดเป+นแนวทางในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้พ่ือมุ�งในการตอบสนองความต�องการ
ของผู�โดยสาร ด�วยการส�งมอบบริการท่ีเป+นเลิศ 

 
 
 

���������

• ให�บริการอย�างมีคุณภาพ สุภาพอ�อนโยน
โอบอ�อมอารี ยิ้มแย�ม ตามวัฒนธรรม นําไป
สู�ความประทับใจ

• ซ่ือสัตย0สุจริตมิยอมให�เกิดความไม�ถูกต�องเกิดข้ึนในส�วนท่ีตนเก่ียวข�อง
• ให�ความสําคัญและตอบสนองความต�องการของลูกค�า และสร�างความสมดุลให�มาก

ท่ีสุดเท�าท่ีจะกระทําได�

������

• คุณภาพในด�านบริการต�องเป+นไปตามความ
พึงพอใจและความประทับใจของลูกค�าตามมาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน

• ตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อประเทศชาติ สังคมโลก และเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

	
�������

• มีทัศนคติท่ีดีและให�ความสําคัญต�อลูกค�าและงานบริการ ปฏิบัติต�อลูกค�าด�วยความ
เต็มใจกระตือรือร�น ยิ้มแย�ม แจ�มใส มีนํ้าใจ สุภาพอ�อนโยน

• ศึกษาทําความเข�าใจของลูกค�าเพ่ือกําหนดเป+นมาตรฐานในการดําเนินงาน
• สร�างสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค�าอย�างต�อเรือ่งและสม่ําเสมอ โดยให�โอกาสลูกค�าใน

การสร�างสรรค0บริการ
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ผังโครงสร�างฝ;ายให�บริการบนสายการบิน 

 
 

 ภาพท่ี 3 เป+นภาพแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน  ของพนักงานให�บริการบนสายการบิน ท่ี
ข้ึนตรงต�อสังกัดสายการการปฏิบัติการ  ในแผนกฝ`ายบริการบนเครื่อบิน  โดยมีหัวหน�างานตามลําดับ
ข้ันคือ หัวหน�าเท่ียวบินและผู�จัดการเท่ียวบิน 
 การพัฒนาคู�มือองค0ประกอบมาตรฐานระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ
ส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศ จํานวน 7 องค0ประกอบหลัก  “ T2 – SeM – CoPS”  26 องค0ประกอบย�อย 
ได�แก�  1) ด�านการฝ=กอบรม 2) ด�านการบริการ 3) ด�านระบบพี่เลี้ยง 4) ด�านการทํางานเป+นทีม          
5) ด�านการสื่อสาร 6) ด�านการพัฒนาตนเอง 7) ด�านบุคลิกภาพ 

1. ลักษณะท่ีสําคัญของการพัฒนาคู�มือองค0ประกอบมาตรฐานระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศ  

1.1 การฝ=กอบรม คือ การกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย�างมีระบบ เพ่ือให�
บุคคลมีความรู� ทักษะ ทัศนคติในเรื่องท่ัวไปอย�างกว�าง ๆ โดยมุ�งเน�นการสร�างและพัฒนาคนให�มีความ
สมบูรณ0 เพ่ือให�มีความสามารถ ดํารงชีวิตอยู�ในสังคม และสามารถปรับตัว ให�เข�ากับสภาพแวดล�อมได� 

สายการปฏิบัติการ

ฝ;ายปฏิบัติการบิน

ฝ;ายพัฒนา
ทรัพยากรการบิน

ฝ;ายบริการบน
เคร่ืองบิน

ผู�จัดการเที่ยวบิน

หัวหน�าเที่ยวบิน

พนักงานให�บริการ
บนสายการบิน
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ท้ังนี้การฝ=กอบรมจะเอ้ือประโยชน0ต�อองค0กรหรือหน�วยงานเพียงใด ข้ึนอยู�กับความรู�ความสามารถและ
ทัศนคติของบุคลากรผู�รับผิดชอบในการจัดการฝ=กอบรม จะสามารถบริการจัดการ การฝ=กอบรม ได�มี
ประสิทธิภาพเพียงใด ประกอบไปด�วย  แบ�งออกเป+น 5 องค0ประกอบย�อยคือ 1.1 การวิเคราะห0ความ
ต�องการในการฝ=กอบรม 1.2 การกําหนดวัตถุประสงค0ในการฝ=กอบรม 1.3 การจัดทําแผนการ
ฝ=กอบรม1.4 การดําเนินการฝ=กอบรม1.5 การประเมินผลการฝ=กอบรม 

1.2 ด�านการบริการ แบ�งออกเป+น  5  องค0ประกอบย�อย คือ 2.1 ความเป+นรูปธรรม
ของบริการ (Tangibles) 2.2 ความน�าเชื่อถือ (Reliability) 2.3 การตอบสนองผู�รับบริการ
(Responsiveness) 2.4 การให�ความม่ันใจ  (Assurance) 2.5 การดูแลเอาใจใส� (Empathy) 

1.3 ด�านระบบพ่ีเลี่ยง ระบบพ่ีเลี้ยงเกิดจากความสัมพันธ0ของกลุ�มพนักงานรุ�นพ่ีท่ีมีประ
การณ0ในการทํางานมากกว�าและพนักงานรุ�นน�องท่ีมีประสบการณ0น�อยหรือพนักงานท่ีพ่ึงเข�ามาทํางาน 
โดยบุคคลในฐานะพ่ีเลี้ยงจะเป+นผู�คอยให�ความรู� คําปรึกษา ชี้แนะ แนวทางในการทํางาน รวมถึง
แนวทางในกาแก�ไขป?ญหาในการทํางาน 

1.4 การทํางานเป+นทีม หมายถึงการท่ีบุคคลมากกว�าหนึ่งคนต�อปฏิบัติงานร�วมกันโดยมี
ความเข�าใจในวัตถุประสงค0ของสิ่งท่ีจะกระทํานั้นร�วมกัน และให�ความช�วยเหลือเก้ือกูลกัน มีความเป+น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ร�วมกันแก�ไขป?ญหาท่ีเกิดข้ึนให�ผ�านพ�น จนกระท่ังภาระกิจท่ีกระทํานั้นลุล�วงไป
ด�วยดี  แบ�งออกเป+น 3 องค0ระกอบย�อยคือ 4.1 ระดับบุคคล 4.2 คุณลักษณะของงาน 4.3 คุณลักษณะ
ของการทํางานเป+นทีม 

1.5 ด�านการสื่อสารหมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข�าวสาร ความคิดและทัศนคติใน
องค0กร ของกลุ�มบุคคลท่ีปฏิบัติงานร�วมกันและความสัมพันธ0เก่ียวเนื่องกันในการปฏิบัติงาน โดยแต�ละ
บุคคลอาจมีความเชี่ยวชาญท่ีแตกต�างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อสามารถร�วมกันปฏิบัติงานให�บรรลุตาม
เปTาหมายท่ีต้ังไว� นอกจากนั้นแล�ว ยังช�วยให�เกิดการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองค0กรได�ด�วย
วิธีการสื่อสารแบบต�าง ๆ เช�น การสั่งการ การควบคุม ช�วยส�งเสริมแรงจูงใจในการระบุสิ่งท่ีสมาชิกใน
องค0กรต�องกระทําเพ่ือให�ได�รับผลประโยชน0ท้ังแก�ตนเองและองค0กร เพ่ือส�งเสริมการยอมรับเปTาหมาย
และการดําเนินงานขององค0กร เพ่ือใช�ในการสนับสนุนการตัดสินใจ ถ�าหากได�รับข�อมูลท่ีถูกต�องตรง
ตามความเป+นจริง ท้ังหมดนี้จะช�วยให�องค0กร สามารถดําเนินไปตามเปTาหมายท่ีต้ังไว�ได�สําเร็จ  แบ�ง
ออกเป+น 4 องค0ประกอบย�อยคือ 5.1 ความชัดเจนในการสื่อสาร  5.2 ช�องทางการสื่อสาร 5.3 ความ
ต�อเนื่องในการสื่อสาร 5.4 ด�านผู�รับ –  ผู�ส�งสาร 

1.6 ด�านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความต�องการจะพัฒนาตนเองโดย
เกิดจากความต�องการของตนเอง เพ่ือตอบสนองหรือเพ่ือบรรลุเหตุผลบางอย�างท่ีตนเองต�องการ ซ่ึง
การกระทํานี้ของพนักงานในองค0กรถือเป+นสิ่งท่ีทุกองค0กรคาดหวัง เพราะหากบุคลากรภายในองค0กรมี
ความรู� ความสามารถมากข้ึน ก็จะส�งผลให�ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานมีมากข้ึนตามไป
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ด�วยเช�นกัน ท้ังนี้ในฐานะองค0กรควรมีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค0กร เช�น การ
จัดเตรียมห�อสมุด คอมพิวเตอร0 และสื่ออ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�พนักงานเพ่ือแสวงหาความรู�ท่ี
เก่ียวข�องกับงานท่ีตนรับผิดชอบ ท้ังนี้ถือเป+นแสดงออกถึงการร�วมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค0กรไป
ด�วยกัน แบ�งออกเป+น 4 องค0ประกอบย�อยคือ 6.1 ความม้ันคงในการทํางาน   6.3 ความสําเร็จของ
งาน 6.4 เกียรติยศชื่อเสียง 

1.7 ด�านบุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะเฉพาะบุคคล ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ท้ังท่ี
แสดงออกมาให�ผู�อ่ืนได�รับรู�ทันทีท่ีได�พบเห็น หรือเป+นสิ่งท่ีเก็บอยู�ภายในตัวบุคคลนั้นในรูปแบบของ
ลักษณะนิสัยหรือความรู�สึกนึกคิดภายในใจ ซ่ึงผู�อ่ืนจะล�วงรู�ได�ต�อเม่ือได�มีการสนทนา หรือใช�เวลาอยู�
ร�วมกันสักระยะ ซ่ึงในงานบริการคงปฏิเสธไม�ได�ว�า บุคลิกภาพท่ีดี ถือเป+นป?จจัยท่ีสําคัญป?จจัยแรกท่ีผู�
ให�บริการพึงมีและแสดงออกให�ผู�ท่ีมารับบริการได�เห็นต้ังแต�แรกพบ เพราะผู�ให�บริการจะต�องพบปะ
กับผู�มารับบริการโดยตรง และใช�เวลาอยู�ร�วมกับผู�มารับบริการตลอดในช�วงการให�บริการ  โดย
บุคลิกภาพท่ีดีนี่จะสื่ออกมาในรูปแบบ การแต�งกายท่ีสะอาด ความเรียบร�อบของทรงผม สีหน�า ท�าทาง 
รอยยิ้ม การลุก  นั่ง ยืน เดิน การพูดคุย การแสดงอารมณ0 ฯลฯ แบ�งออกเป+น 5 องค0ประกอบย�อยคือ  7.1 
บุคลิกภาพแบบเปRดเผย Extraversion  7.2 บุคลิภาพแบบประนีประนอม  Agreeableness  7.3 
บุคลิกภาพแบบยึดมั่นในหลักการ Conscientiousness 7.4 บุคลิกแบบม่ันคงทางอารมณ0 
Emotional Stability  7.5 บุคลิกภาพแบบเปRดใจสู�การเรียนรู� Openness to Experience 

2. ผังโครงสร�างคู�มือองค0ประกอบมาตรฐานระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะส�วนบุคคลสู�ความเป+นเลิศ 
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ภาพท่ี 4  โครงสร�างคู�มือองค0ประกอบมาตรฐานระบบงานให�บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะส�วน

บุคคลสู�ความเป+นเลิศ 
 
 
 
 

คู�มือการพัฒนา
องค0ประกอบมาตรฐาน

ระบบงานให�บริการ
เพื่อเพิ่มทักษะส�วน

บุคคลสู�ความเป+นเลิศ

ด�านการฝ=กอบรม

ด�านการให�บริการ

ด�านระบบพี่เล้ียง

ด�านการทํางานเป+นทมีด�านการสื่อสาร

ด�านการพัฒนาตนเอง

ด�านบุคลิกภาพ
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ผังระบบขับเคลื่อนสู�ความเป+นเลิศ 
 

  
  
 
 
 

 
 

   

1.1ระบุป?ญหา 
จากการฝ=กอบรม 

1.2 แนวทางใน
การแก�ไขป?ญหา 

1.3 กระบวนการ
ฝ=กอบรม 

 

1.4 ประเมินผล
การฝ=กอบรม 

1.1ระบุป?ญหา 
จากการให�บริการ 

1.2 แนวทางใน
การแก�ไขป?ญหา 

1.3กระบวนการ
พัฒนาการบริการ 
 

1.4 ประเมิลการ
แนวทางการ

พัฒนาการบริการ 

1.1 หาแนวทางในการสร�าง
บุคลิกภาพที่ดีแก�พนักงาน
ให�บริการบนสายการบิน 

1.1 มุ�งสร�างทีม 
งานที่มี

ประสิทธิภาพ 

1.2 การจัด
กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการทํางาน
เป+นทีม 

1.3 ตรวจสอบผล
ที่ได�จากกิจกรรม 

1.4ปรับปรุงพัฒนา
วิธีกรเพิ่ม

ประสิทธิภาพของ
การทํางานเป+นทีม 

1.1หาแนวทางใน
การสร�างระบบพี่

เลี้ยง 

1.2 จัดกิจกรรม
เพื่อการสร�างระบบ

พี่เลี้ยง 

1.3 ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

1.1ระบุป?ญหาจากการสื่อสาร 

1.2แนวทางในการแก�ไขป?ญหา 

1.3 กระบวนการพัฒนาการ
สื่อสาร 

1.4 ประเมินผลและปรัปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร 

1.1 หาแนวทางในการจูงใจให�บุคลากร
หันมาพัฒนาตนเอง 

1.2 จัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมให�
บุคลากรหันมาพัฒนาตนเอง 

1.3 ตรวจสอบประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

1.4ปรับปรุงพัฒนา
วิธีกรเพิ่ม

ประสิทธิภาพของ
ระบบพี่เลี้ยง 

1.2 จัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.3ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดกิจกรรม 

1.4ปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.4ปรับปรุงพัฒนาวิธีการส�งเสริมให�
เกิดการพัฒนาตนเอง 
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บทท่ี 3 
การฝFกอบรม TRAINING 

 
 

 

1.1ระบุปLญหา

จากการฝFกอบรม

• พนักงานให�บริการบนสายการบินขาดความรู�ความเข�าใจ
อย�างแท�เจริงเก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ0 และกระบวนการใน
การให�บริการบนสายการบิน

1.2 แนวทางใน
การแก�ไขปLญหา

• วิเคราะห0หัวข�อ หรือประเด็นที่พนักงานให�บริการบนสาย
การบินยังขาดความรู� ความเข�าใจ โดยสร�างเป+น
แบบทดสอบ เพื่อเป+นการตอบรวจความรู�ความเข�าใจใน
การให�บริการ จากน้ันจึงประเมินจากระดับคะแนนในการ
ตอบคําถาม 

1.3 กระบวนการ
ฝFกอบรม

• ดําเนินกระบวนการฝ=กอบรมให�ผู�เรียนเกิดความรู�ความ
เข�าใจสูงสุด โดยควรมีการอบรมวิธีการปฏิบัติงาน ให�ผู�เข�า
อบรมได�ทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อเป+นการเรียนรู�ที่

1.4 ประเมินผล
การฝFกอบรม

• หลักการฝ=กอบรมควรมีการติดตามผลการทาํงานในแต�ละ
เที่ยวบินจากหัวหน�างาน หรือมีการทดสอบความรู�เรื่อง
ดังกล�าวเป+นระยะ และนําผลที่ได�พฒันาปรับปรุง พัฒนา
รูปแบบในการฝ=กอบรมให�เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพ
สูงสุดต�อไป
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การฝFกอบรม   
 การฝ=กอบรม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย�างมีระบบ เพ่ือให�บุคคลมีความรู� 
ทักษะ ทัศนคติในเรื่องท่ัวไปอย�างกว�าง ๆ โดยมุ�งเน�นการสร�างและพัฒนาคนให�มีความสมบูรณ0 เพ่ือให�
มีความสามารถ ดํารงชีวิตอยู�ในสังคม และสามารถปรับตัว ใหเvข�ากับสภาพแวดล�อมได� ท้ังนี้การ
ฝ=กอบรมจะเอ้ือประโยชน0ต�อองค0กรหรือหน�วยงานเพียงใด ข้ึนอยู�กับความรู�ความสามารถและทัศนคติ
ของบุคลากรผู�รับผิดชอบในการจัดการฝ=กอบรม จะสามารถบริการจัดการ การฝ=กอบรม ได�มี
ประสิทธิภาพเพียงใด (ชัยวัฒน0 จิวพานิชย0 และคณะ, 2554) 
 การฝ=กอบรมมีความจําเป+นอย�างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เพราะพนักงานผู�ให�
บริการต�องเป+นผู�มีความรู�ความสามารถรอบด�าน ท้ังด�านภาษา ด�านผลิตภัณฑ0ท่ีให�บริการ ด�านข�อมูล
การบิน ด�านข้ันตอนการให�บริการ และด�านอ่ืนๆ จึงกล�าวได�ว�าการฝ=กอบรมเป+นเครื่องมือในการสร�าง
ความรู�ความเข�าใจแก�พนักงาน ที่ต�องมีการพบปะกับลูกค�าโดยตรงดังนั้นประสิทธิภาพของการ
ฝ=กอบรมจึงเป+นเรื่องท่ีองค0กรควรให�ความสําคัญท้ังนี้เพ่ือผลประโยชน0ในการสร�างความรู�ความเข�าใจ
แก�พนักงาน เพ่ือแก�ไขป?ญหาในช�วงใดช�วงหนึ่ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และยังเป+นการใช�
ต�นทุนการฝ=กอบรมที่คุ�มค�า และนํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให�บริการของพนักงานและ
กลับมาในรูปแบบของผลการดําเนินงาน  

โดยการบริการท่ีเป+นเลิศนั้น ต�องเกิดจากพนักงานให�บริการบนสายการบินท่ี เพรียบพร�อม
ไปด�วยความรู�ความสามารถ ท่ีเก่ียวข�องกับขอบเขตการทํางานของตน ดังนั้นการฝ=กอบรมจึงถึอเป+น
ไกลสําคัญลําดับแรกๆ ในการสร�างความรู�ความเข�าใจ เพราะถือเป+นการส�งมอบความรู�ท่ีถูกต�องจาก
หน�วยงาน โดยกระบวนการ และข้ันตอนในการฝ=กอบรมเป+นเรือ่งสําคัญท่ีควรมีการวางแผนอย�างเป+นระบบ 
เพราะจะส�งผลต�อทิศทางการเพ่ิมข้ึนและลดลงของต�นทุนในการจัดการฝ=กอบรม ประสิทธิภาพของ
พนักงานหลังการฝ=กอบรม และประสิทธิภาพในการให�บริการเพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�มาใช�
บริการด�วย  
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 เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการฝ=กอบรม ต�องมีการทดสอบระดับความรู�ท้ังก�อนและหลัง

การฝ=กอบรม ท้ังนี้เพ่ือสามารถจัดระดับเนื้อหาของการฝ=กอบรมได�ตรงตามระดับความรู�ของผู�เข�ารับ
การฝ=กอบรม โดย 

 ก�อนการฝFกอบรม ควรมีการประเมินความรู�ของพนักงานท่ีให�บริการบนสายการบินก�อน
การอบรม โดยการสร�างแบบทดสอบในเนื้อหาที่เกี่ยวข�องกับสิ่งท่ีจะฝ=กอบรม เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมได�
ทดสอบความรู�พ้ืนฐานของตนเอง และอาจนําผลคะแนนท่ีได� ใช�ในการแบ�งกลุ�มในการฝ=กอบรม หรือ
อาจใช�คะแนน เป+นเครื่องมือในการจัดแบ�งกลุ�ม เพ่ือสร�างการเรียนรู�ร�วมกันโดยการคิดเป+นระบบ แบ�ง
หน�าท่ีการให�บริการแก�ผูโดยสารและ แบ�งป?นความรู�ระหว�างกันให�เกิดการทํางานเป+นทีม   

หลังการฝFกอบรม ควรมีการประเมินความรู�ของผู�เข�ารับการฝ=กอบรมอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ
ความรู�ท่ีได�รับหลังจากได�รับการฝ=กอบรมของพนักงานท่ีให�บริการบนสายการบิน ท้ังนี้ในการทํา
ทดสอบหลังการอบรม ควรมีการถามถึงข�อเสนอแนะ หรือความเห็นต�างๆ ท่ีมีต�อการฝ=กอบรมในการ 

ให�บริการบนสายการบิน ท้ังนี้เพ่ือเป+นข�อมูลสําหรับผู�ฝ=กอบรม ได�เก็บข�อมูล ประมวล 
และพัฒนาปรับปรุงสําหรับการฝ=กอบรมในครั้งต�อไป (สุทธญาณ0 โอบอ�อม, 2557) ท้ังนี้เพ่ือเป+นการ
พัฒนาตนเองร�วมกันกับผู�เข�ารับการฝ=กอบรม 



312 

 

                      
 บรรยากาศในการฝ=กอบรมถือเป+นอีกหนึ่งป?จจัยสําคัญท่ีจะทําให�การฝ=กอบรมนั้นๆ เกิด

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรด�านการฝ=กอบรมจึงถือเป+นเรื่องสําคัญ เพราะจะต�อง
เป+นผู�ส�งผ�านองค0ความรู�ท้ังหมดไปสู�พนักงานให�บริการบนสายการบินท่ีเข�ารับการฝ=กอบรม และยัง
เป+นผู�กระตุ�นการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนอยู�ตลอดเวลา เพ่ือส�งผลต�อประสิทธิภาพในการอบรมแก�พนักงาน
ให�บริการบนสายการบิน ผู�ให�การอบรมและพนักงานให�บริการบนสายการบินท่ีมารับการฝ=กอบรม
ควรมีการสื่อสาร โต�ตอบ แลกเปลี่ยน กันอยู�อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป+นการสร�างบรรยากาศท่ีดีระหว�าง
การฝ=กอบรม และเป+นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ0 รวมถึงการซักถามในสิ่งท่ีสงสัย และการ
แบ�งป?นความรู�ใหม�ๆที่ตนเองมีได�อย�างอิสระโดยมีผู�ฝ=กอบรมคอย ควบคุม แนะนํา ท้ังนี้เพ่ือเกิด
ผลประโยชน0ร�วมกันแก�พนักงานให�บริการสายการบินท่ีเข�ารับการอบรมทุกคน 
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ตัวอย�างแบบทดสอบก�อนการเข�ารับการฝFกอบรมเรื่องการให�บริการบนเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบทดสอบก�อนการอบรมเรื่องการให�บริการบนเครื่องบิน  
คําสั่ง : จงตอบคําถามเก่ียวกับการให�บริการโดยการอธิบายคําถามต�อไปนี้ 

1. จงอธิบายข้ันตอนในการให�บริการอาหารเช�าแก�ผู�โดยสารชั้นประหยัดมาโดยละเอียด 
และครบถ�วน 

2. จงอธิบายวิธีการให�บริการอาหารพิเศษโคเชอร0มีล 
3. “Wine Testing” คืออะไรจงธิบายความหมายและวิธีการ 
4. อธิบายข�อแตกต�างของอาหารพิเศษประเภทต�างๆ เหล�านี้ VGML , VOML , VJML 
5. จงอธิบายลักษณะการจัดรถบริการเครื่องด่ืมในชั้นธุรกิจ โดยการวาดภาพ  

แบบทดสอบ หลัง การอบรมเรื่องการให�บริการบนเครื่องบิน  
คําสั่ง : จงตอบคําถามเก่ียวกับการให�บริการโดยการอธิบายคําถามต�อไปนี้ 

1. จงอธิบายข้ันตอนในการให�บริการอาหารเช�าแก�ผู�โดยสารชั้นประหยัดมาโดยละเอียด 
และครบถ�วน 

2. จงอธิบายวิธีการให�บริการอาหารพิเศษโคเชอร0มีล 
3. “Wine Testing” คืออะไรจงธิบายความหมายและวิธีการ 
4. อธิบายข�อแตกต�างของอาหารพิเศษประเภทต�างๆ เหล�านี้ VGML , VOML , VJML 
5. จงอธิบายลักษณะการจัดรถบริการเครื่องด่ืมในชั้นธุรกิจ โดยการวาดภาพ  
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บทท่ี 4 
การทํางานเป&นทีม TEAM 

 
 
 
 
 

1.1 มุ�งสร�าง
ทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ

• การทํางานร�วมกันเป+นทีม ในงานให�บริการบนสายการบิน
ถือเป+นเรื่องจําเป+น เน่ืองจากการให�บริการกับผู�รับบริการ
จํานวนมาก ต�องอาศัยทีมงานในการขับเคลือ่นเพือ่ให�งาน
น้ันประสบความสําเร็จและเกิดประสทิธิภาพ

1.2 การจัด
กิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาการทํางาน
เป&นทีม

• จัดกิจกรรมการเข�าค�าย หรือการฝ=กอบรม เพื่อกระตุ�น
ทักษะการอยู�ร�วมกัน เน�นการละลายพฤติกรรม และการ
สร�างทัศนคติที่ดีต�อการทํางานร�วมกันเป+นทีม

1.3 ตรวจสอบผล
ท่ีได�จากกิจกรรม

• สังเกตการโดยหัวหน�างานถึงประสิทธิภาพความร�วมมอืใน
การทํางาน ลักษณะของการทํางานเป+นทีม ภายหลังจากที่
ได�เข�าร�วมกิจกรรม

1.4ปรับปรุงพัฒนา
วิธีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการ
ทํางานเป&นทีม

• นําข�อมูลที่ได�จากหัวหน�างาน พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม
ในการสร�างทีมงานให�เกิดประสิทธิภาพต�อไป
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การทํางานเป&นทีม  
 การทํางานเป+นทีม คือการท่ีบุคคลมากกว�าหนึ่งคนต�อปฏิบัติงานร�วมกัน โดยมีความเข�าใจ
ในวัตถุประสงค0ของสิ่งท่ีจะกระทํานั้นร�วมกัน (กรกนก บุญชูจรัส, 2552) และให�ความช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 
มีความเป+นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร�วมกันแก�ไขป?ญหาท่ีเกิดข้ึนให�ผ�านพ�น จนกระท่ังภาระกิจท่ีกระทํานั้น
ลุล�วงไปด�วยดี  
 ในการทํางานใดๆ ท่ีต�องทําร�วมกันผู�อ่ืนนั้น ทักษะในด�านการทํางานเป+นทีมถือเป+นเรื่อง
สําคัญ เพราะหากมีทีมท่ีดี ก็จะสามารถทํางานออกมาได�ตตรงตามวัตถุประสงค0ท่ีวางไว� และเกิดผล
สําเร็จร�วมกัน  โดยเฉพาะอย�างยิ่งงานให�บริการบนสายการบินท่ีต�องให�บริการแก�กลุ�มผู�มาใช�บริการ
คราวละมากๆ การบริการท่ีดีและประสบความสําเร็จ รวมถึงสามารถจองสนองความต�องการของผู�มา
ใช�บริการทุกคนนั้นคงไม�สามารถกระทําได�ด�วยบุคคลเพียงคนเดียว จึงทําให�การทํางานเป+นทีม       
มีความจําเป+นมากให�ธุรกิจนี้ 

การเน�นการทํางานเป+นทีมนั้นจะส�งผลโดยตรงต�อประสิทธิภาพในการให�บริการแก�
ผู�โดยสาร เช�นพนักงานมีความทุ�มเท กะตือรือร�นในการทํางานมากยิ่งข้ึน ช�วยลดระยะเวลารอในการ
ให�บริการ ช�วยลดข�อผิดพลาดในการให�บริการ  พนักงานเกิดความคิดสร�างสรรค0ในการพัฒนาแนวทาง
ในการให�บริการแบบใหม�เพ่ือเป+นการพัฒนาการบริการท่ีเป+นเลิศแก�ผู�โดยสาร  เกิดสภาพแวดล�อม
และบรรยากาศการทํางานท่ีดีพนักงานปฏิบัติงานโดยมีแรงกระตุ�นและจูงใจ 
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 ในรูปแบบของการทํางานเป+นทีมร�วมกันนั้นทุกคนควรมีความเสมอภาคเท�าเทียมกันใน
การทํา งาน ดังนั้นทุกคนในทีมต�องมีโอกาสได�แสดงความคิดเห็น แสดงความร�วมมือร�วมใจ ในการ
วางแผนกําหนดเปTามายของทีมงานร�วมกัน ถึงแม�มีป?ญหาหรือข�อถกเถียงทุกคนก็ควรได�แสดงความ
คิดเห็นจนเกิดข�อสรุปร�วมกัน ท้ังนี้ก�อนการปฏิบัติงานควรมีกรวางแผนร�วมกันถึงเปTาหมายและทิศทาง
ในการทํางานท่ีจะทําให�ทุกคนในทีมมีความเข�าใจตรงกัน รวมถึงมีการแบ�งหน�าท่ีตามความถนัดตาม
ความสามารถของแต�ละคน ซ่ึงในบางครั้งพนักงานผู�ให�บริการบนสายการบินอาจต�องรับผิดชอบใน
หน�าท่ีท่ีตนเองไม�ถนัด ท้ังนี้ถือได�ว�าเพ่ือเป+นการเรียนรู�สิ่งใหม� และเป+นการพัฒนาตนเองโดยมีหัวหน�า
งานคอยให�คําปรึกษาระหว�างการปฏิบัติงาน  
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ในระหว�างการปฏิบัติงานให�บริการบนสายการบินนั้น ลักษณะการทํางานเป+นทีมของ

พนักงานให�บริการบนสายการบินควรมีการช�วยเหลือเอ้ือเฟ��อต�อกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานร�วมกัน หากแม�ทันทีท่ีงานในความ
รับผิดชอบของตนเองเสร็จสิ้นแล�วก็ควรแสดงน้ําใจในการให�ความช�วยเหลือพนักงานให�บริการบนสาย
การบินท�านอ่ืนๆ ท่ียังคงปฏิบัติงานอยู� โดยต�องคํานึงถึงว�าตนเองเป+นส�วนหนึ่งของทีมงานในการ
ให�บริการแก�ผู�โดยสารในเท่ียวบินนั้น และเป+นส�วนหนึ่งท่ีจะสร�างความสําเร็จในการให�บริการบนสาย
การบินให�แก�ทีม ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงผลประโยชน0และเปTาหมายของทีมท่ีมีร�วมกันเป+นแนวทางในการ
ทํางานร�วมกันในด�านการให�บริการบนสายการบินในแต�งละเท่ียวบินได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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แบบสังเกตุเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทํางานร�วมกันของทีมงาน (โดยหัวหน�างาน) 

พฤติกรรมท่ีสังเกตุ คะแนน 
3 2 1 

1. ทุกคนในทีมมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน    
2. ทุกคนในทีมมีความกระตือรือร�นในการทํางาน    
3. ทุกคนนในทีมมีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน    
4. ทุกคนในทีมร�วมกันแก�ไขป?ญหาจากการทํางานท่ีเกิดข้ึน    
5. ทุกคนในทีมทุ�มเทในการทํางานเพ่ือเปTาหมายของทีม    

รวม    
 
เกณฑ�ในการให�คะแนน 
พฤติกรรมท่ีทําเป+นประจํา ให� 3 
พฤติกรรมท่ีทําเป+นบางครั้ง ให� 2 
พฤติกรรมท่ีทําน�อยครั้งให� 1  
 
เกณฑ�การประเมินงาน 
 13-15  ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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บทท่ี 5  
การให�บริการ SERVICE 

 
 
 

1.1ระบุปLญหา

จากการให�บริการ

• พนักงานให�บริการบนสายการบินขาดความรู�ในเรื่องผลิตภัณฑ0ท่ีใช�ใน
การบริการ

• พนักงานขาดการเตรียมความพร�อมส�วนตัวก�อนมาทําการบิน
• พนักงานให�บริการสายการบินขาดความชํานาญในรูปแบบ ข้ันตอนใน

การให�บริการ
• พนักงานขาดความรอบรู�ในเรื่องข�อมูลเก่ียวกับการบิน

1.2 แนวทางในการ
แก�ไขปLญหา

• เน�นการให�ข�อมูลท่ีถูกต�องแก�พนักงาน
• เน�นการฝ=กอบรมควบคู�การปฏิบัติ

1.3 กระบวนการ
พัฒนาการบริการ

• จัดการฝ=กอบรมโดยเน�นภาคปฏิบัติให�ผู�เข�ารับการฝ=กอบรมได�
ทดลองจนเกิดความชํานาญ

• จัดให�มีจุดตรวจความพร�อมของพนักงานก�อนทําการบิน
• จัดจุดประชาสัมพันธ0แจ�งข�าวสารเก่ียวกับการบินเพ่ือให�

พนักงานทราบ

1.4 ประเมินแนวทาง
การพัฒนาการบริการ

• สํารวจความพึงพอใจจากผู�โดยสารท่ีมารับบริการ ถึง
ลักษณะการให�บริการของพนักงานให�บริการบนสายการบิน 
จากน้ันนําข�อมูลท่ีได�มาแก�ไขและพัฒนาด�านการบริการใน
อนาคต
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การให�บริการ   

 การให�บริการ คือลักษณะของการให�บริการท่ีผู�รับบริการต�องการและคาดหวังท่ีจะได�รับ
การตอบสนองตามความต�องการจากการเข�ารับบริการในครั้งนั้น (อุไร ดวงระหว�า, 2554) เพ่ือมุ�งหวัง
ในด�านความคุ�มค�ากับเงินทองท่ีเสียไป ซ่ึงไม�ว�าความต�องการนั้นจะเป+นไปได�หรือไม�ก็ตาม  แต�อย�างไร
ก็ตามในฐานะผู�ให�บริการเองต�องมีการเตรียมความพร�อมในทุกๆด�าน ก�อนการให�บริการ ท้ังนี้เพ่ือ
แสดงให�เห็นถึงความเอาใจใส� และเห็นว�าผู�ท่ีรับบริการนั้นคือบุคคลสําคัญ  

 “การให�บริการ” ถือเป+นหัวใจสําคัญของธุรกิจสายการบิน ท่ีสามารถเป+นตัวกําหนด
ทิศทางความสําเร็จขององค0กรได� เนื่องจากเม่ือผู�ใช�บริการยินดีเสียเงินเลือกมาใช�บริการแล�ว ย�อมเกิด
ความคาดหวังสูงสุดท่ีจะได�รับการดูแลเอาใจใส�ในทุกๆอย�าง ดังนั้นจึงถือเป+นหน�าท่ีของผู�ให�บริการท่ี
จะต�องตอบสนองความต�องการ ตามบริบทในการให�บริการนั้นๆ รวมท้ังต�องมีความรู�ความสามารถใน
การแก�ไขป?ญหาเฉพาะหน�าท่ีอาจเกิดข้ึนได�ระหว�างการให�บริการ ท้ังนี้เพ่ือยังคงสามารถสร�างความ
ประทับใจแก�ลูกค�าผู�มารับริการได� 

 การพัฒนารูปแบบในการให�บริการอย�างสมํ่าเสมอ จะเป+นหนทางหนึ่งในการดึงดูดและจูง
ใจผู�โดยสารให�หันมาเลือกใช�บริการ โดยมุ�งเน�นการสร�างความแปลกใหม�และความแตกต�างใน
กระบวนการให�บริการบนสายการบิน ตลอดไปจนรสชาดอาหาร รูปแบบการนําเสนออาหารใน ขณะ
การบริการ อันเป+นสาเหตุแห�งการหันมาเลือกใช�บริการของผู�โดยสารและส�งผลต�อการสร�างผลกําไรได� 
 



321 

 

                           
 
  

 การให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพได�นั้นต�องเกิดจากการเตรียมพร�อมท่ีจะให�บริการของตัว
พนักงานให�บริการสายการบินเอง ต้ังแต�หัวจรดเท�า โดยเริ่มต้ังแต� การแต�งกายท่ี สะอาด สุภาพ
เรียบร�อย ทรงผมเป+นระเบียบ การดูแลผิวหน�า และความสะอาดของร�างกาย ชุดท่ีสวมใส�ต�องสะอาด
เรียบร�อย โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับพนักงานให�บริการบนสายการบิน เพราะถือเป+นการสร�าง
ภาพลักษณ0ท่ีดีแก�องค0กร ทุกอริยาบทท่ีแสดงต�อหน�าผู�โดยสารถือเป+นสิ่งสําคัญเพราะบ�งบอกถึงการ
แสดงความน�าเชื่อถือในการให�บริการ  ดังนั้นการสนทนาระหว�างกันพนักงานให�บริการสายการบิน
ต�องมีความรอบรู� และรอบครอบ เฉลียวฉลาดท่ีจะโต�ตอบ และแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
เม่ือต�องตอบคําถามหรือให�คําแนะนําใดๆ แก�ผู�โดยสาร โดยข�อมูลนั้นต�องถูกต�องและเชื่อถือได� หรือ
แม�กระท่ังเป+นเรื่องท่ีไม�สามารถให�คําตอบได�ก็ยังต�องสามารถให�ทางเลือกอ่ืนๆเพ่ือเป+นการช�วยเหลือ 
โดยไม�ทําให�ผู�โดยสารรู�สึกผิดหวังต�อการร�องขอใด ในระหว�างการเกิดทางบนเท่ียวบิน  
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 ในข้ันตอนของการให�บริการ ตัวพนักงานผู�ให�บริการบนสายการบินควรมีความพร�อมท่ีจะ
ให�บริการในทันที และยังต�องแสดงออกถึงความกระตือรือร�น ยินดีท่ีจะให�บริการท่ีดีเลิศแก�ผู�โดยสาร
ท่ีมารับบริการ อย�างรวดเร็วทันต�อความต�องการโดยไม�ท้ิงให�ผู�โดยสารต�องคอย พนักงานให�บริการบน
สารการบินท่ีดีต�องแสดงออกถึงความเป+นมืออาชีพ ทุกคําพูด ทุกกริยาท�าทางท่ีแสดงออกมาจะถูกจับ
ตามองโดยบุคคลรอบข�าง ความรู�รอบตัวนอกเหนือจากเนื้องานอาจเป+นสิ่งจําเป+นท่ีจะช�วยสร�างความ
พึงพอใจแก�ผู�โดยสารท่ีมารับบริการหากสามารถให�การช�วยเหลืออ่ืนๆ นอกเหนือจากงานบริการตาม
ข้ันตอนท่ีได�วางแผนไว� การให�บริการแก�ผู�มารับบริการควรเป+นไปอย�างสมํ่าเสมอและเท�าเทียมกันทุก
คน เพราะอย�างไรความพึงพอใจสูงสุดของผู�โดยสารผู�มารับบริการคือเปTาหมายของพนักงานให�บริการ
บนสายการบินผู�ให�บริการทุกๆคน   
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ตัวอย�างแบบสํารวจเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู�โดยสารท่ีมาใช�บริการบนเครื่องบิน 
(โดยผู�มารับบริการ) 

ข�อความ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ท�านพึงพอใจต�อความรู�ของพนักงานให�บริการบนสายการบินใน
เรื่องอาหารและเครื่องด่ืมท่ีให�บริการอยู�ในระดับใด 

     

ท�านพึงพอใจต�อความชํานาญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให�บริการบนสายการบินอยู�ในระดับใด 

     

ท�านพึงพอใจต�อการตอบคําถามของพนักงานให�บริการบนสาย
การบินอยู�ในระดับใด 

     

ท�านพึงพอใจต�อความสามารถในการแก�ไขป?ญหาเฉพาะหน�า
ระหว�างการให�บริการของพนักงานให�บริการบนสายการบินอยู�ใน
ระดับใด 

     

ท�านมีความพึงพอใจโดยรวมต�อบริการท่ีได�รับอยู�ในระดับใด      
 
ระดับความพึงพอใจ 
5 = มากท่ีสุด 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น�อย 
1 = น�อยท่ีสุด 
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บทท่ี 6 
ระบบพ่ีเล้ียง MENTOR 

 
 

1.1หาแนวทางในการ
สร�างระบบพ่ีเล้ียง

• ระบบพี่เลี้ยงมีเพื่อช�วยพัฒนาศักยภาพทางด�านบุคคล
และด�านการทํางาน และยังเป+นโอกาสให�พี่เลี้ยงได�มี
โอกาสในการฝ=กการเป+นผู�สอนงาน หรือ เป+นพี่เลี้ยงคน
อื่น จึงถือเป+นเครื่องมือที่องค0กรให�ความสาํคัญ

1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือการ
สร�างระบบพ่ีเล้ียง

• กําหนดให�ระบบพี่เลี้ยงเป+นนโยบายขององค0กร
• มีการฝ=กอบรมแนวทางการสอนแก�พนักงานอาวุโส 

หรือหัวหน�างานเพื่อให�ทราบถึงวิธีการสอนงาน

1.3 ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัด

กิจกรรม

• สามารถตรวจสอบความรู�ความรู�ความเข�าใจของผู�รบั
การสอนว�ามีความเข�าใจมากน�องเพยีงใดจากพี่เลีย้ง

1.4ปรับปรุงพัฒนา
วิธีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบ
พ่ีเล้ียง

• นําผลการตรวจสอบ ข�อบกพร�อง หรือข�อเสนอแนะใช�
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงต�อไป
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ระบบพ่ีเล้ียง  
 ระบบพ่ีเลี้ยง เกิดจากความสัมพันธ0ของกลุ�มพนักงานรุ�นพี่ที่มีประการณ0ในการทํางาน
มากกว�าและพนักงานรุ�นน�องท่ีมีประสบการณ0น�อยหรือพนักงานท่ีพ่ึงเข�ามาทํางาน โดยบุคคลในฐานะ
พ่ีเลี้ยงจะเป+นผู�คอยให�ความรู� คําปรึกษา ชี้แนะ แนวทางในการทํางาน รวมถึงแนวทางในการแก�ไข
ป?ญหาในการทํางาน 
  ระบบพ่ีเลี้ยงถูกนํามาใช�เป+นเครื่องมือของการจัดการความรู�ในลักษณะของการถ�ายทอด 
ความรู� ระหว�างผู�ที่มีประสบการณ0การทํางานมากกว�าและเพื่อนร�วมงานที่มีประสบการณ0ใน 
การทํางานน�อยกว�า โดยเพ่ือให�ความรู�ยังคงอยู�ในองค0กรตลอดเวลา ซ่ึงการถ�ายทอดความรู�จะเกิดจาก
การท่ีบุคคลได�พูดคุยกับอีกคนหนึ่ง ดังนั ้นการพูดคุยในระบบพี่เลี ้ยง แท�จริงแล�ว ก็คือ การ
ติดต�อสื่อสารระหว�างเพ่ือนร�วมงานท่ีประสบการณ0มากกว�าและผู�มีประสบการณ0น�อยกว�า ทําให�เกิด
การถ�ายทอดความรู�ระหว�างกัน ซ่ึงเป+นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับองค0กรในป?จจุบัน ท่ีจะมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระหว�างพนักงาน การให�ความรู�ลื่นไหลไปยังท่ัวท้ังองค0กร ซ่ึงจะนําไปสู�ความอยู�รอดขององค0กร
และธุรกิจ (Mavuso, Michael Abby, 2007) 
 นอกจากนี้ระบบพ่ีเลี้ยงยังสามารถช�วยประหยัดงบประมาณในด�านการฝ=กอบรม เพราะใน
กระบวนการฝ=กอบรมของพนักงานให�บริการบนสายการบินนั้นจะใช�เวลาประมาณ 2-4 เดือน แล�วแต�
โปรแกรมการฝ=กอบรมของแต�ละสายการบิน แต�ระบบพ่ีเลี้ยงจะช�วยเป+นตัวสน�บสนุนให�พนักงาน
ให�บริการบนสายการบิน เกิดความรู�ความเข�าใจในการทํางานมากข้ึนในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นการ
สอยงานจากพนักงานให�บริการสายการบินรุ�นพ่ีผู�มีประสบการณ0การทํางานมากกว�าจึงถือเป+น
กระบวนการท่ีจะช�วยประหยัดงบประมาณด�านการฝ=กอบรมให�แก�องค0กรได� 
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 การเริ่มเข�ามาปฏิบัติงานของพนักงานใหม� ยังคงมีความต่ืนเต�น ประหม�า ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานร�วมกันของรุ�นพ่ีรุ�นน�อง จะเอ้ือให�เกิดความสัมพันธ0ของการทํางานร�วมกัน เพียงการพูดคุย
เพ่ือสร�างบรรยากาศในการทํางานระหว�างก็สามารถสร�างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของรุ�นน�องให�
เกิดข้ึนได� ท้ังนี้ระหว�างปฏิบัติงานรุ�นพ่ีสามารถให�คําแนะนํา สอนงานแก�รุ�นน�อง และยังทําให�รุ�นน�อง
เกิดความม่ันใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยระหว�างการปฏิบัติงานรุ�นพ่ีสามารถเป+นแบบอย�างใน 
การทํางานท่ีดีแก�รุ�นน�อง และคอยให�ความรู� ให�กําลังใจ รวมถึงการแนะนําแนวทางในการแก�ไขป?ญหา
ท่ีเกิดจากการทํางาน ในฐานะเป+นผู�ท่ีปฏิบัติงานมาก�อนและมีประสบการณ0จากการทํางานมากกว�า 
และในบางกรณีท่ีได�รับมอบหมายจากหัวหน�างานรุ�นพ่ีอาจต�องเป+นผู�ประเมินผลการทํางานของรุ�น
น�องท่ีได�ทํางานร�วมกัน ท้ังนี้เพ่ือเป+นการแก�ไขจุดบกพร�องและมุ�งพัฒนาให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทํางานให�เกิดข้ึนได� 
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ตัวอย�างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานร�วมกันของรุ�นพ่ีและรุ�นน�อง  
(โดยหัวหน�างาน) 

หัวข�อการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

การวานแผนการทํางานร�วมกัน      
การปรึกษาและหาข�อตกลงร�วมกันในการแก�ไขป?ญหา      
การแก�ไขป?ญหาในการทํางานร�วมกัน      
ความสามัคคีในการปฏิบัติงานร�วมกัน      
ความราบรื่นในการปฏิบัติงานร�วมกัน      
 
ระดับการประเมิน 
5 =ดีมาก 
4 = ดี 
3 = ปานกลาง 
2 = พอใช� 
1 = ควรปรับปรุง 
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บทท่ี 7 
การส่ือสาร COMMUNICATION 

 
          

1.1ระบุปLญหาจาก
การส่ือสาร

• พนักงานไม�กล�าแสดงความคดิเห็นขณะการประชุมและ
ระหว�างการทํางาน

• พนักงานขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต�างประเทศ
• หัวหน�างานขาดความชัดเจนในการสื่อสารกับลูกน�อง

1.2 แนวทางในการ
แก�ไขปLญหา

• ฝ=กให�บุคลากรกล�าคิด กล�าแสดงออก
• พัฒนาความมั่นใจในตนเอง
• เพิ่มความรู�ด�านภาษาต�างประเทศ

1.3 กระบวนการ
พัฒนาการส่ือสาร

• จัดให�มีการฝ=กอบรมภาษาต�างประเทศแก�พนักงาน
ให�บริการบนสายการบิน

• ทุกครั้งที่มีการฝ=กอบรมควรมีกิจกรรมเปRดโอกาสให�ผู�เข�า
อบรมทุกคนได�พูด

• เน�นการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหน�างาน เพื่อการ
สั่งงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

1.4 ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร

• หัวหน�างานสามารถสังเกตุการณ0ดูพฒันาการด�านการ
สื่อสารของทีมงาน 

• การพัฒนาด�านภาษาต�างประเทศสามารถประเมินได�จาก
ผลการทดสอบหลังการฝ=กอบรม

• นําผลที่ได�ปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพด�านการสือ่สารต�อไป 
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การส่ือสาร  

 การสื่อสาร คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข�าวสาร ความคิดและทัศนคติในองค0กร ของกลุ�ม
บุคคลท่ีปฏิบัติงานร�วมกันและความสัมพันธ0เก่ียวเนื่องกันในการปฏิบัติงาน โดยแต�ละบุคคลอาจมี
ความเชี่ยวชาญท่ีแตกต�างกันออกไป ท้ังนี้เพ่ือสามารถร�วมกันปฏิบัติงานให�บรรลุตามเปTาหมายท่ีต้ังไว� 
นอกจากนั้นแล�ว ยังช�วยให�เกิดการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองค0กรได�ด�วยวิธีการสื่อสารแบบ
ต�าง ๆ เช�น การสั่งการ การควบคุม ช�วยส�งเสริมแรงจูงใจในการระบุสิ่งท่ีสมาชิกในองค0กรต�องกระทํา
เพ่ือให�ได�รับผลประโยชน0ท้ังแก�ตนเองและองค0กร เพ่ือส�งเสริมการยอมรับเปTาหมายและการ
ดําเนินงานขององค0กร เพ่ือใช�ในการสนับสนุนการตัดสินใจ ถ�าหากได�รับข�อมูลท่ีถูกต�องตรงตามความ
เป+นจริง ท้ังหมดนี้จะช�วยให�องค0กร สามารถดําเนินไปตามเปTาหมายท่ีต้ังไว�ได�สําเร็จ (วนาวัลย0 ดาต้ี, 
2553) 

ในธุรกิจการให�บริการสายการบินท่ีต�องอาศัยการทํางานร�วมกันเป+นทีมระหว�างเท่ียวบินของ
พนักงานให�บริการบนสายการบินนั้น ถือว�าการสื่อสารเป+นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบการทํางาน
เป+นทีมของพนักงานให�บริการบนสายการบิน ให�สามารถเกิดข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพได� เพราะการ
สื่อสารท่ีดีจะทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจท่ีตรงกัน รวมถึงการเสนอแนะแนวทาง 
ข�อคิอเห็นต�างๆท่ีเป+นประโยชน0ต�อการให�บริการแก�ผู�โดยสานบนเครื่องบิน ซ่ึงจะส�งผลดีต�อการทํางาน
ร�วมกันของพนักงานให�บริการบนสายการบินและส�งผลให�เกิดประสิทธิภาพการในการให�บริการบน
สายการบินท่ีดีได� 
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 ในการทํางานร�วมกันในฐานะเพ่ือนร�วมงานของพนักงานให�บริการบนสายการบิน ย�อมเกิด
การสื่อสารระหว�างกันดังนั้นพนักงานผู�ให�บริการบนสายการบินทุกคน ย�อมควรเป+นท้ังผู�ฟ?งท่ีดีและ   
ผู�พูดท่ีดี การฟ?งท่ีดีคือรับฟ?งความคิดเห็นผู�อ่ืนซ่ึงบางครั้งอาจไม�ใช�เรื่องเก่ียวกับการทํางาน แต�อาจเป+น
การปรึกษา ป?ญหาส�วนตัวท่ีประสบพบเจอในขณะนั้น โดยผู�ฟ?งท่ีดีควรรับฟ?ง ให�คําปลอบใจ ให�
กําลังใจ หรืออาจให�คําแนะนําหรือคําปรึกษาตามสมควร การเป+นผู�พูดท่ีดีคือรู�ว�าสิ่งใดควรพูดหรือไม�
ควรพูด และควรพูดในลักษณะใด เวลาไหน น้ําเสียงท่ีใช� สีหน�าแววตาท่ีแสดงออก ล�วนเป+นป?จจัยให�
การสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิภาพท้ังนี้เพ่ือไม�ให�เกิดข�อผิดพลาดหรือควาเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อน เพราะการ
ให�บริการบนสายการบินนั้นนอกเหนือจากเรื่องการให�บริการแก�ผู�โดยสารแล�วยังต�องมีเรื่องของความ
ปลอดภัยของผู�โดยสารเข�ามาเก่ียวข�องด�วย  ดังนั้นการสื่อสารควรเป+นคําพูดท่ีเข�าใจง�ายตรงไปตรงมา 
เพ่ือก�อให�เกิดความชัดเจนของข�อมูลในระหว�างการสื่อสารมากท่ีสุด 
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 ในการทํางานร�วมกันแบบหัวหน�าและลูกน�องของพนักงานให�บริการบนสายการบิน  ใน
การสั่งงานของหัวหน�างานควรใช�คําพูด น้ําเสียง ท่ีชัดเจน เข�าใจง�าย และควรอธิบายรายละเอียดให�
พนักงานให�บริการบนสายการบินทุกคนเกิดความเข�าใจอย�างถ�องแท�   และในการสื่อสารกับแบบ
เผชิญหน�า บรรยากาศในการสื่อสารระหว�างกันควรเป+นกันเองไม�ตรึงเครียดจนเกินไป ระหว�างปฏิบัติ
ยังควรมีการสื่อสารพูดคุยระหว�างกันอย�างสมํ่าเสมอ หากเกิดป?ญหาจากการทํางานหรือหากต�องการ
ความช�วยเหลือใดๆ จะได�กระทําได�อย�างทันถ�วงที ท้ังนี้ทําให�การสื่อสารในครั้งนั้นเกิดประสิทธิภาพ 
และส�งผลสําเร็จต�องานท่ีทําได�  
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ตัวอย�างแบบประเมินพนักงานให�บริการบนสายการบินด�านการส่ือสารในการปฏิบัติงาน  
(โดยหัวหน�างาน) 

หัวข�อการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ทักษะในการสื่อสารภาษาต�างประเทศ      
ความสามารถในการถ�ายทอด ความรู� ความคิด ของตนเอง      
วิธีในการสื่อสาร ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ      
ความสามารถในการเจรจา ต�อรอง แก�ไขป?ญหาในการปฏิบัติงาน      
ประสิทธิภาพโดยรวมต�อการสื่อสารของพนักงานให�บริการบนสายการบิน      
 
ระดับการประเมิน 
5 =ดีมาก 
4 = ดี 
3 = ปานกลาง 
2 = พอใช� 
1 = ควรปรับปรุง 
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บทท่ี 8 
บุคลิกภาพ PERSONALITY 

 

 
 

1.1 หาแนวทางในการ
สร�างบุคลิกภาพท่ีดีแก�
พนักงานให�บริการบน

สายการบิน

• พนักงานแต�งกายถูกต�องตามระเบียบ
• ลักษณะท�าทางในการปฏิบัติงาน
• การแสดงสีหน�าขณะการบริการ
• ความละเอียด รอบคอบในการให�บริการ

1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ

• จัดให�มีการอบรมมาตรฐานของบุคลิกภาพในการ
ให�บริการที่ดี 

• มีจุดตรวจเช็คเครื่องแต�งกายก�อนทําการบิน
• สังเกตการปฏิบัติงานโดยหัวหน�างาน

1.3ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัด

กิจกรรม

• ตรวจเช็คพัฒนาการด�านการแต�งกายโดยการหัวหน�า
งาน หรือจากการติชมจากผู�โดยสาร

• ดูพัฒนาการการแต�งตัว และความเรียบร�อย ก�อนและ
หลังการฝ=กอบรม 

1.4ปรับปรุงพัฒนา
วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ

• นําผลที่ได�พัฒนา แก�ไข ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช�ใน
การพัฒนาให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต�อไป 



334 

 

                                  
 
บุคลิกภาพ  
 บุคลิกภาพ คือลักษณะเฉพาะบุคคล ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ท้ังท่ีแสดงออกมาให�
ผู�อ่ืนได�รับรู�ทันทีท่ีได�พบเห็น หรือเป+นสิ่งท่ีเก็บอยู�ภายในตัวบุคคลนั้นในรูปแบบของลักษณะนิสัยหรือ
ความรู�สึกนึกคิดภายในใจ ซ่ึงผู�อ่ืนจะล�วงรู�ได�ต�อเม่ือได�มีการสนทนา หรือใช�เวลาอยู�ร�วมกันสักระยะ 
(จิตรวี มุสิกสุต,2556) ซ่ึงในงานบริการคงปฏิเสธไม�ได�ว�า บุคลิกภาพท่ีดี ถือเป+นป?จจัยท่ีสําคัญป?จจัย
แรกท่ีผู�ให�บริการพึงมีและแสดงออกให�ผู�ท่ีมารับบริการได�เห็นต้ังแต�แรกพบ เพราะผู�ให�บริการจะต�อง
พบปะกับผู�มารับบริการโดยตรง และใช�เวลาอยู�ร�วมกับผู�มารับบริการตลอดในช�วงการให�บริการ  โดย
บุคลิกภาพท่ีดีนี่จะสื่ออกมาในรูปแบบ การแต�งกายที่สะอาด ความเรียบร�อบของทรงผม สีหน�า 
ท�าทาง รอยยิ้ม การลุก  นั่ง ยืน เดิน การพูดคุย การแสดงอารมณ0 ฯลฯ 
 โดยบุคลิกภาพถือเป+นอีกหนึ่งวิธีการในการสร�างภาพลักษณ0ท่ีดีของพนักงานให�บริการบน
สายการบินท่ีมีผลต�อชื่อเสียงขององค0กร โดยภาพลักษณ0ท่ีดีนี้มีส�วนช�วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู�โดยสารในการเลือกใช�บริการกับสายการบิน ซ่ึงถือเป+นการวิธีการหนึ่งในการแสวงหากลุ�มลูกค�าใหม�
และสร�างผลกําไรให�แก�องค0กร 
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 พนักงานให�บริการบนสายการบินควรมีรอยยิ้มในการให�บริการท่ีเป+นมิตร ช�างพูด ร�าเริง 

กล�าคิดกล�าแสดงออก ตามกาละเทศะและถือเป+นเครื่องมือสําคัญในการสร�างความประทับใจในการ
ให�บริการเพราะสามารถสื่อให�เห็นถึง ความอ�อนโยน เอาใส�ใจและการให�ความสําคัญในตัวผู�ผู�โดยสาร
ท่ีมารับบริการ ความมุ�งม้ันในการทํางาน พร�อมแสดงให�เห็นถึงความเต็มใจท่ีจะให�บริการและพร�อมท่ี
จะดูแลอย�างเต็มท่ี   
 ในระหว�างการให�บริการนั้นอาจมีเหตุการณ0หรือป?ญหาไม�พึงประสงค0เกิดข้ึนได� ในฐานะ
พนักงานให�บริการบนสายการบินผู�ให�บริการในเท่ียวบินนั้นต�องสามารถควบคุมตนเองภายใต�แรง
กดดันได�ดี โดยต�องมีความม่ันคงทางอารมณ0ไม�เครียดไปกับเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึน และยังต�องมีความ
อดทนฟ?นฝ`าอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว�างการให�บริการบนเครื่องบิน รวมถึงการแก�ป?ญหาท่ีเกิดข้ึนให�ผ�าน
พ�นไปด�วยดี   
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 การรับผิดชอบงานตามท่ีได�รับมอบหมายนั้นถือเป+นสิ่งพ้ืนฐานท่ีพนักงานผู�ให�บริการบน
สายการบินทุกคนควรมี แต�ยิ่งไปกว�านั้นคือการเอาใจใส�ในทุกรายละเอียดในการทํางาน เพราะจะทํา
ให�ผู�ท่ีมารับบริการรู�สึกว�าตนเองเป+นคนสําคัญ ดังนั้นทุกๆรายละเอียด และข้ันตอนของการให�บริการ
ควรเป+นไปด�วยความละเอียด ปราณีต  พนักงานผู�ให�บริการบนสายการบินทุกคนควรตระหนักอยู�
เสมอว�าจะมุ�งสร�างความประทับใจ ความพึงพอพอใจ และส�งมอบบริการท่ีดีเยี่ยม และตอบสนอง
ความต�องการแก�ผู�โดยสารได�อย�างดีท่ีสุด 
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ตัวอย�างแบบประเมินพนักงานให�บริการบนสายการบินด�านบุคลิกภาพ  
(โดยหัวหน�างาน) 

หัวข�อการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

พนักงานให�บริการบนสายการบินแต�งกายถูกต�องตามกฎ ระเบียบ  และ
คู�มือ ของบริษัท 

     

พนักงานให�บริการบนสานการบินมีรูปร�าง ดูดี สมส�วน      
พนักงานให�บริการบนสายการบิน มีความสง�างาม ภูมิฐาน      
พนักงานให�บริการบนสายการดูเป+นคนมีสุขภาพดี      
พนักงานให�บริการบนสายการเป+นคนมีบุลิกภาพดี      
 
ระดับการประเมิน 
5 =ดีมาก 
4 = ดี 
3 = ปานกลาง 
2 = พอใช� 
1 = ควรปรับปรุง 
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บทท่ี 9 
การพัฒนาตนเอง SELF-DEVELOPMENT 

 
 
 

1.1 หาแนวทางในการ
จูงใจให�บุคลากรหันมา

พัฒนาตนเอง

• การพัฒนาตนเองของบุคลากรช�วยให�บุคลากรน้ันมี
ความรู�ความสามารถในอันที่จะนําพาองค0กรสามารถ
บรรลุเปTาหมายได�

1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส�งเสริมให�บุคลากรหัน

มาพัฒนาตนเอง

• จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ0เพื่อกระตุ�นการเรียนรู�ของ
บุคลากรในองค0กร

• แนะนําแนวทางแสวงหาความรู� พัฒนาตนเองทั้ง
ร�างกายและจิตใจ

1.3 ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัด

กิจกรรม

• สอบถามบุคลากร ถึงความต�องการในการพัฒนาตนเอง 

1.4ปรับปรุงพัฒนา
วิธีการส�งเสริมให�เกิด

การพัฒนาตนเอง

• องค0กรนําข�อมูลที่ได�จากการสอบถาม และให�การ
สนับสนุนหากเป+นเรื่องที่ส�งเสริมการพัฒนาตนเองแล�ว
ส�งผลดีต�อการปฏิบัติงาน
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การพัฒนาตนเอง  
 การพัฒนาตนเอง คือการที่บุคคลมีความต�องการจะพัฒนาตนเองโดยเกิดจากความ
ต�องการของตนเอง เพ่ือตอบสนองหรือเพ่ือบรรลุเหตุผลบางอย�างท่ีตนเองต�องการ (ธนภพ อาสนทอง, 
2553) ซ่ึงการกระทํานี้ของพนักงานในองค0กรถือเป+นสิ่งท่ีทุกองค0กรคาดหวัง เพราะหากบุคลากร
ภายในองค0กรมีความรู� ความสามารถมากข้ึน ก็จะส�งผลให�ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานมี
มากข้ึนตามไปด�วยเช�นกัน ท้ังนี้ในฐานะองค0กรควรมีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
องค0กร เช�น การจัดเตรียมห�อสมุด คอมพิวเตอร0 และสื่ออ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�พนักงานเพ่ือ
แสวงหาความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีตนรับผิดชอบ ท้ังนี้ถือเป+นแสดงออกถึงการร�วมพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาองค0กรไปด�วยกัน 
 โดยการพัฒนาตนเองร�วมกันของพนักงานให�บริการบนสายการบินนั้น จะเป+นเครื่องมือใน
การเสริมสร�างประสิทธิภาพในด�านการให�บริการบนเครื่องบินให�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส�งผลต�อความพึงใจ
ในการมารับบริการของผู�โดยสารให�เกิดความประทับใจในมาใช�บริการ รวมถึงยังสามารถช�วยลดข�อ
ร�องเรียนในด�านบริการท่ีเกิดจากความไม�พึงพอใจในการรับบริการได�อีกด�วย  
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 การสนใจใฝ`รู�และหม่ันพัฒนาฝ=กฝนตนเอง ถือเป+นการพัฒนาตนเองในรูปแบบหนึ่งของ
การให�บริการบนสายการบิน อาจได�จากการอ�านหนังสือ การฝ=กอบรม การพูดคุยกับแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนร�วมงาน ท้ังนี้ความรู�ใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึนตัวพนักงานเองสามารถนํามาดัดแปลงเพ่ือใช�กับหน�าท่ีการ
ทํางานท่ีทําอยู�เพ่ือเป+นการสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�า ซ่ึงจะมุ�งหมายในการพัฒนาตนเองของ
พนักงานอาจมีแตกต�างกันออกไป เช�น การได�เลื่อนตําแหน�ง เพ่ือความม่ันคงในหน�าท่ีการงาน เพ่ือทําให�
ตนสามารถปฏิบัติงานได�บรรลุเปTาหมายของสายการบิน หรือแม�แต�เพียงเพ่ือการพัฒนาความรู�ของ
ตนเองให�ทันต�อสถานการณ0ป?จจุบัน 
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 เม่ือพนักงานให�บริการบนสายการบินเกิดการพัฒนาตนเองอยู�อย�างสมํ่าเสมอ นอกจาก
องค0ความรู�ใหม�ๆจะเกิดกับพนักงานให�บริการบนสายการบินคนนั้นแล�ว ยังจะทําให�เกิดการเรียนรู�และ
พัฒนาร�วมกันของเพ่ือนร�วมงานซ่ึงมีการถ�ายทอด ส�งต�อความรู�ใหม�ๆ ท่ีเป+นประโยชน0ต�อการทํางาน
โดยการสนทนากันระหว�างการปฏิบัติงานให�บริการ หรือการแสดงความคิดเห็นต�างๆในระหว�างการ
ปฏิบัติงาน พนักงานให�บริการบนสายการบินท่ีความรู�หรือแนวทางในการทํางานใหม�ๆ ย�อมอยากจะ
แบ�งป?นความรู�ให�พนักงานให�บริการบนสายการบินคนอื่น ทั้งนี้ในฐานะหัวหน�างานต�องมีการเปRด
โอกาสให�ผู�ร�วมงานได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย�างเสรี และหัวหน�างานยังต�องเป+นบุคคลท่ีสามารถ
จูงใจทีมงานให�ทีมงานรู�สึกภาคภูมิใจกับงานท่ีทํา และรู�สึกว�าตนเองมีคุณค�ากับองค0กร และม่ันใจว�า
ผลงานท่ีปฏิบัติร�วมกันจะเป+นท่ียอมรับของทีมงานและองค0กร  
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ตัวอย�าง แบบคําถามเพ่ือสัมภาษณ�พนักงานเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน  
(โดยหัวหน�างาน)  

1. ท�านคิดว�าตนเองมีความสนใจในเรื่องใดท่ีสามารถนํามาพัฒนาตัวท�านเองเพ่ือให�เกิด
ประโยชน0ต�อการปฏิบัติงาน 

2. ท�านต�องการให�หน�วยงานสนับสนุนด�านใดในการพัฒนาตนเองของท�าน 
3. ท�านคิดว�าสิ่งใดจะสามารถช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวท�านเองได� 
4. ท�านอยากพัฒนาศักยภาพด�านใดของตัวท�านมากท่ีสุด 
5. อะไรเป+นแรงจูงใจของท�านในการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



343 

 

อ�างอิง 
กรกนก บุญชูจรัส. (2552). “ป?จจัยท่ีมีความสัมพันธ0ต�อการทํางานเป+นทีมของพัฒนากรในพ่ืนท่ีความ

รับผิดชอบของศูนย0ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี.” วิทยานิพนธ0ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย0 บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จิตรวี มุสิกสุต. (2556). “ป?จจัยทางด�านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลต�อการ
ปรับตัวในการทํางานของพนักงานในกลุ�มอุตสาหกรรมชิ้นส�วนยานยนต0.” วิทยานิพนธ0
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ชัยวัฒน0 จิวพานิชย และคณะ. (2554) “รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝ=กอบรมการสร�าง
บทเรียนออนไลน0 โดยใช� LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพร�อมในการฝ=ก
ประสบการณ0วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปQที่ 2” รายงานการวิจัย คณะครุศาสตร0 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ธนภพ อาสนทอง.(2553). “การศึกษาความต�อการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการบริการกรณี 
ศึกษา: พนักงานให�บริการบนเครื่องบิน.”วิทยานิพนธ0ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ศูนย0วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ scb. (2557). “วารสารศูนย0วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจSCB” วารสารของ
ศูนย0วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB, 16 มิถุนายน. 

วนาวัลย0 ดาต้ี. (2553). กลยุทธ�การบริหารภาพลักษณ�องค�กร. พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศ ศาสตร0 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุทธญาณ0 โอบอ�อม.(2557). “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามแนว
พระพุทธศาสนา.” วิทยานิพนธ0ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร0 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

อุไร ดวงระหว�า. (2554.) “ป?จจัยที่มีความสัมพันธ0ต�อคุณภาพการให�บริการศูนย0บริการ one stop 
service กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี.” วิทยานิพนธ0ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี. 

Mavuso, Michael Abby. (2007). “Mentoring as a Knowledge Management Tool in  
Organisations.” Thesis (M. Phil.) -- Stellenbosch University.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือเชิญผู�เชียวชาญตรวจสอบคู�มือ 
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