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ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาวิชาที่มแี นวโน้ มที่จะ
เข้ าทํางาน

โดย
นายยุวรัตน์ มีทรัพย์

การวิจยั นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 765 443 สัมมนาการเป็ นผู้ประกอบการ
ตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553

ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาวิชาที่มแี นวโน้ มที่จะ
เข้ าทํางาน
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นายยุวรัตน์ มีทรัพย์

การวิจยั นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 765 443 สัมมนาการเป็ นผู้ประกอบการ
ตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้ว
อนุมตั ิให้การวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัย ที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใน
สาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน ” เสนอโดย นายยุวรัตน์ มีทรัพย์ มีคุณค่าเพียงพอที่จะเป็ นส่วน
หนึ่งของการศึกษารายวิชาสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการตามหลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
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………………………………………………..
(อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ภรรตรี ควนพูนผล
คณะกรรมการสอบสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
............................................................... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ภาวิณี บรรลือพรศักดิ์)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารย์ภรรตรี ควนพูนผล)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด)
……….. / ……..…………. / ………….

12500733: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: แรงจูงใจ / นักศึกษา / สาขาวิชาที่มีแนวโน้มจะเข้าทํางาน
กกกกกกกก ยุวรัตน์ มีทรัพย์ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงาน
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ต้อนรับบนเครื่ องบินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี สาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน

อาจารย์ที่ปรึ กษา: อาจารย์ภรรตรี ควนพูนผล. 86 หน้า.
บทคัดย่อ

กกกกกกกก การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาํ ให้นกั ศึกษาคณะวิทยาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกที่จะทํางานต่อในตําแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินเมื่อศึกษาจบแล้ว โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 312 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
กกกกกกกกผลการวิจยั
กกกกกกกก 1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความมัน่ ใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สามารถ
นําไปใช้ในการทํางานได้ รวมไปถึงยังมีความมัน่ ใจในบุคลิกภาพของตนเองที่จะสามารถประกอบ
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินได้
กกกกกกกก 2. ปั จจัยที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินคือรายได้จากการทํางานรวมไปถึงโอกาสในการท่องเที่ยว สวัสดิการที่จะได้รับจากการ
ทํางานรวมไปถึงการได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมและภาษาจากต่างชาติ
กกกกกกกก 3. ทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่ออาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมี
ความคิดว่าเป็ นอาชีพที่มีเกียติและผูท้ ี่จะประกอบอาชีพนี้ ได้จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา……………………….
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา………………………….

ค

ปี การศึกษา2553

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา อาจารย์ภรรตรี ควนพูนผล ที่กรุ ณาให้ความช่วยเหลือในการทําวิจยั และ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

อาจารย์สุทธิมน ศรี โชติ ที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําให้ความรู้ในการทําวิจยั ในระยะเริ่ มต้น รวมไปถึง
อาจารย์นพดล โตวิชยั กุล ที่เป็ นผูท้ าํ ให้ขา้ พเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด และ

อาจารย์ภาวิณี บรรลือพรศักดิ์ อาจารย์คณะกรรมการคุมสอบ ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนํา และข้อคิดเห็นที่
ทําให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ประศาสน์วิชาให้ขา้ พเจ้ามีความรู้ เพื่อ
นํามาใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยงั ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่อบรมเลี้ยงดู
สนับสนุ น ให้คาํ ปรึ กษา และเป็ นกําลังใจที่สาํ คัญโดยตลอดมา และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้
ความช่วยเหลือ และเป็ นกําลังใจให้จนวิจยั ครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ประโยชน์อนั ใดที่พึงมีจากการวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบแด่ผมู้ ีพระคุณทุกท่าน
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สารบัญตาราง(ต่ อ)
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา

เนื่ องจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การในประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็ น

อุตสาหกรรมหลักหนึ่ งที่สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศต่อปี เป็ นจํานวนมาก ชาวต่างประเทศต่างก็
ประทับใจในการบริ การด้วยความนอบน้อมและเป็ นกันเองของคนไทย ทําให้เป็ นที่ทราบกันว่า
อุตสาหกรรมการบริ การในประเทศไทยนั้นเป็ นหนึ่ งไม่แพ้ชาติใดในโลก เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม
การบริ การบนเครื่ องบินหรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า ”สจ๊วตและแอร์ โฮสเตส” ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การบน
เครื่ องบิน แต่การจะได้มาซึ่งอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินนั้นพนักงานจะต้องผ่านการ
คัดเลือกที่ยากลําบาก รวมไปถึงต้องทําการแข่งขันกับจํานวนผูเ้ ข้าสมัครทํางานในตําแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีจาํ นวนต่อปี สูงมาก และพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบนที่บริ ษทั การบิน
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรับเข้าทํางานจริ งนั้นไม่ถึงครึ่ งของจํานวนผูส้ มัครจริ ง ทําให้มี
การแข่งขันในการเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบนต่อปี สูงมาก
ถึงแม้ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินนั้นจะต้องรับความกดดันจากหลายๆด้าน
รวมไปถึงต้องใช้ความสามารถและความอดทนทางอารมณ์สูงมาก แต่ก็ยงั มีนิสิต , นักศึกษา ที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูห่ รื อใกล้จะจบการศึกษา สนใจที่จะเข้ามาทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศอีกเป็ นจํานวนมาก แม้จะทราบถึงความกดดันในการ
ทํางานรวมไปถึงภัยที่แฝงมาจากการทํางานก็ตามแต่ก็ยงั มีนิสิต, นักศึกษาจํานวนไม่นอ้ ยที่ยงั มีความ
พยายามที่จะสมัครเข้าทํางานที่ตนเองรักและใฝ่ ฝันที่จะทําในอนาคต ไม่ว่าจะหาที่เรี ยนพิเศษเพื่อ
เพิ่มระดับความสามารถในการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรื อ TOEIC ( Test
of English for International Communication ), เรี ยนพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ , เรี ยนเพื่อฝึ กฝน
การตอบคําถามเวลาสอบสัมภาษณ์ เป็ นต้น

จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะได้มาเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบนนั้นต้องผ่านบททดสอบต่างๆมา
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มากมายรวมไปถึงต้องแข่งขันกับผูส้ มัครเข้าทํางานคนอื่นอีก แม้แต่หลังจากการได้รับคัดเลือกเข้า
ทํางานแล้วก็ยงั จะต้องขั้นการอบรมจากบริ ษทั การบินอีกเป็ นปี จึงจะสามารถเข้าทํางานจริ งบน
เครื่ องบินได้

กกกกกกกกแม้ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มผูท้ ี่
มีใจรักในงานสายงานบริ การ แต่เมื่อเวลาการทํางานได้ผา่ นไปในระยะหนึ่ งจะเห็นได้ว่าพนักงาน
บ้างคนต้องการหางานอื่นที่มน่ั คงและไม่ตอ้ งเผชิญกับความกดดันในการทํางานต่างๆ รวมไปถึง
สภาพร่ างกายเริ่ มไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางาน จึงมีพนักงานบางคนต้องการลาออกเพื่อไปทํางานใน
หน่วยงานอื่นหรื อทางบริ ษทั จะต้องออกมาตรการเพื่อทดสอบคุณภาพในการทํางานของพนักงาน
ให้ได้มาตรฐานในการทํางานเท่าเดิม
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกทํางานใน
ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบน ทั้งที่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการสมัครงาน หรื อเป็ นไปได้
ว่าพวกเขาสิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่ได้เป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบนแล้ว รวมถึงเพื่อให้
ทราบถึงการเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่จะสมัครเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจเพื่อพร้อมที่จะทํางานบริ การ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวจะได้นาํ มาศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ทาํ ให้คนส่ วนใหญ่ที่เลือกจะทํางานด้านการบริ การ สนใจที่จะทํางานในตําแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมาเป็ นอันดับต้นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษาและบุคลิกภาพของผูท้ ี่จะเข้าสมัครงานใน
ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

ขอบเขตของการวิจยั
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1. งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะสมัครงานใน

ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยกลุ่มเป้ าหมายจะเป็ นนักศึกษา
ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อันได้แก่

กกกกกกกก1.1 นักศึกษาคณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พกั
กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
กกกกกกกก2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
กกกกกกกก ตัวแปรอิสระ คือ สิ่งที่จะนํามาศึกษา ได้แก่ เพศ , อายุ , วุฒิการศึกษา , บุคลิกภาพที่
เหมาะสมแก่การเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน, เป้ าหมายในการทํางาน
กกกกกกกกตัวแปรตาม คือ นักศึกษาที่มีความสามารถและมีความมัน่ ใจในตนเองจะสมัครเข้าเป็ น
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินหรื อไม่, สิ่งที่พนักงานได้รับจากการทํางาน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ตัวแปรอิสระ

ความพร้ อมของผู้สมัครงาน
-

เพศ

-

อายุ

-

บุคลิกภาพ

-

ความสามารถทางภาษา

-

ลักษณะนิสัย

-

สภาพทางอารมณ์

-

แรงจูงใจ

-

ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ

การติดตามข่ าวสาร
-

ประเภทของสื่ อต่างๆ

-

ความสนใจในข่าวสาร

ตัวแปรตาม

การเลือกทํางาน
-

เลือก

-

ไม่เลือก

สิ่ งที่ได้ รับจากการทํางาน
- เงินเดือนสู ง
- ท่องเที่ยว
- สวัสดิการ
- สังคม
- ภาพลักษณ์

นิยามศัพท์ เฉพาะ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่ให้บริ การบนเครื่ องบินทั้ง
ชาย (สจ๊วต) และหญิง (แอร์โฮสเตส)
บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูท้ ี่จะสมัครเข้าทํางานในตําแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน อันได้แก่ ส่วนสูง นํ้าหนัก สัดส่วน ความสุภาพ ความสามารถ เป็ น
ต้น
ลักษณะนิ สยั หมายถึง การเป็ นผูม้ ีอุปนิสยั หรื ออัธยาศัยดี มีความสุภาพ ไม่เป็ นคนใจร้อน
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
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1. ทําให้ทราบถึงการแข่งขันในตลาดแรงงานของผูท้ ี่สนใจจะสมัครเข้าทํางานใน
ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

2. ทําให้ทราบถึงการเตรี ยมตัวสมัครเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน

3. ทําให้ทราบถึงแรงกระตุน้ ที่ทาํ ให้บุคคลที่มีใจรักในงานบริ การส่ วนใหญ่สนใจที่จะ
เข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

บทที่ 2
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เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

กกกกกกกกการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเอกสารและวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อรับบนเครื่ องบิน
กกกกกกกกนิ ยามอาชีพ
กกกกกกกกหน้าที่และลักษณะของงาน
กกกกกกกกสภาพการจ้างงาน
กกกกกกกกสภาพการทํางาน
กกกกกกกกคุณสมบัติของผูป้ ระกอบอาชีพ
กกกกกกกกโอกาสในการทํางาน
กกกกกกกกโอกาสในการก้าวหน้า
กกกกกกกกทฤษฎีแรงจูงใจ
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
กกกกกกกกทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม
กกกกกกกกวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
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กกกกกกกกนิ ยามอาชีพ ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้ ทําหน้าที่ตอ้ นรับบนเครื่ องบินโดยสาร โดยให้การ
ต้อนรับ และให้การบริ การตั้งแต่เสิ ร์ฟอาหาร ดูแลความเรี ยบร้อย อํานวยความสะดวกสบาย ให้
ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ความ รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของทั้งผูโ้ ดยสาร และตนเอง
ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ นเครื่ องบิน
หน้ าที่การทํางานของแอร์ โฮสเตส
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กกกกกกกกคนส่ วนใหญ่มกั คิดว่า งานของแอร์โฮสเตส คือ การเสริ ฟอาหารบนเครื่ องบินเพียงอย่าง
เดียว หน้าที่หลักของอาชีพแอร์ โฮสเตส คือ การอํานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารทั้งในเรื่ องความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการเดินทาง และงานบริ การเพื่อความสะดวกสบายบน
เครื่ องบิน
ลักษณะของงานที่ทํา
กกกกกกกกงานในสายการบินโดยทัว่ ไปทั้งใน และนอกประเทศจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ชายและหญิงที่แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบค่อนข้างชัดเจน มีหน้าที่หลัก สรุ ปได้ดงั นี้
กกกกกกกก1. พนักงานต้อนรับทั้งชาย และหญิงต้องขึ้นเครื่ องบินก่อนผูโ้ ดยสารประมาณ 30 นาที
ถึง 1 ชัว่ โมง เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบกับระบบเครื่ องบิน ตําแหน่งที่ตอ้ งประจําบนเครื่ อง อุปกรณ์ที่
ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร( No go Items) เช่น เสื้อชูชีพ ดับเพลิง ไฟฉาย เครื่ องช่วย
หายใจ และต้องทราบว่าพนักงานต้อนรับผูใ้ ดทําหน้าที่ตอ้ นรับผูโ้ ดยสารบริ เวณหน้าประตู
กกกกกกกก2. พนักงานต้อนรับชาย(Steward)อาจทําหน้าที่ดูแลในครัว ตรวจสอบจํานวนอาหาร
และอาหารพิเศษให้ครบ และตรงกับจํานวนผูโ้ ดยสาร อุ่นอาหารให้ครบ และเตรี ยมอาหารพิเศษ
ออกบริ การก่อน
กกกกกกกก3. พนักงานต้อนรับหญิง ( Air Hostess) อาจตรวจสอบห้องนํ้า อุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวก ความเรี ยบร้อย และความสะอาดในห้องนํ้า ตรวจสอบระบบกําจัดของเสียในห้องนํ้าทุก
ห้องถ้ามีปัญหาขัดข้องต้องแจ้งให้ช่าง จัดการแก้ไขเพราะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพที่
เรี ยบร้อย เครื่ องบินจะไม่ออกทําการบิน นอกจากนี้ ถ้าเป็ นการเดินทางระยะยาว ต้องตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อย และจํานวนของหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ หูฟัง ถุงเท้า และสิ่ งอํานวยความ

สะดวกอื่นๆ ที่ตอ้ งบริ การแก่ผโู ้ ดยสาร ชั้นธุรกิจ จากนั้นเตรี ยมจัดตั้งชุดชาหรื อกาแฟให้พร้อมที่จะ
บริ การ
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กกกกกกกก4. เมื่อผูโ้ ดยสารขึ้นนัง่ ประจําที่เรี ยบร้อย ทําหน้าที่แจ้ง และสาธิตให้ผโู ้ ดยสารทราบถึง
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในภาวะฉุ กเฉิ นตรวจดู ความเรี ยบร้อย และความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสารก่อนเครื่ องขึ้น และเครื่ องลงจึงสามารถเข้านัง่ ประจําที่ได้

กกกกกกกก5. ถ้าเป็ นการบินระยะยาว ทางสายการบินจะบริ การอาหาร และเครื่ องดื่มตามเวลา
บริ การที่กาํ หนดไว้โดยพนักงานต้อนรับหญิงมีหน้าที่ บริ การเครื่ องดื่ม และอาหาร ตลอดจนทํา
ความสะอาดบริ เวณที่นง่ั ของ ผูโ้ ดยสารให้เรี ยบร้อยและให้บริ การอื่นๆ ตามที่ผโู้ ดยสารต้องการ
โดยพนักงานต้อนรับชายอาจคอยช่วยเข็นรถอุปกรณ์การบริ การ และให้บริ การเสริ มต่างๆ
สภาพการจ้ างงาน
กกกกกกกกผูป้ ระกอบอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่กาํ หนดในการ
รับสมัครเท่านั้น เมื่อผูต้ อ้ งการประกอบอาชีพนี้ผา่ นการรับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรม วิธีการ
ให้บริ การเป็ นเวลา 3 เดือน ก่อนปฏิบตั ิงานบนเครื่ องบิน อาจเข้ารับการฝึ กในต่างประเทศหรื อใน
ประเทศ แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน
เมื่อผ่านการฝึ กเป็ นพนักงานต้อนรับบน เครื่ องบินแล้วจะได้รับการปรับเงินเดือน และมีค่าเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยูแ่ ต่ละแถบพื้นที่การบิน ระยะเวลา และค่าครองชีพ ตลอดจนค่าของเงิน
ในช่วงที่ ทําการปฏิบตั ิงานในเที่ยวบินนั้นๆ มีสวัสดิการ ส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆ และโบนัสจะได้รับ
ประมาณ1-3 เท่าของเงินเดือน ซึ่งแล้วแต่ผลกําไรของการประกอบการ และสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ เช่น ถ้าปฏิบตั ิการบินในโซนเอเชียที่นบั จากการขึ้นเครื่ องบินจนถึงเครื่ องบินลง จอด ณ
สนามบินปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง 24 ชัว่ โมงจะได้ค่าเบี้ยเลี้ยง (per diem) ประมาณ 3,500 บาทต่อ
เที่ยว เป็ นต้น
ชัว่ โมงการทํางาน และการพักจะปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน โดยทัว่ ไปแล้วถ้าปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ประเทศ ซึ่งเป็ นเส้นทางการบินระยะสั้นๆ ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง จะไม่มีวนั หยุดหลังจาก
ปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ แต่ถา้ บินระยะยาว 1 คืน 1 วัน จะได้วนั หยุดพักผ่อน 1 - 2 วัน และในหนึ่งเดือน
จะได้วนั หยุดพัก 9 - 10 วัน
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สภาพการทํางาน

กกกกกกกกผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั กลางวัน และกลางคืนตามกําหนดตาราง
การบิน สภาพการทํางานจะมีความกดดันสูงสําหรับ เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับใหม่ เพราะต้องปรับตัว และ
ต้องทําความคุน้ เคย กับงานบริ การที่ตอ้ งปฏิบตั ิตนให้ครบถ้วน และถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
บนเครื่ องบิน ซึ่งส่ วนมากเป็ นงานที่ตอ้ งเสริ ฟอาหาร เดินบริ การ ดูแลความสะดวกสบายของ
ผูโ้ ดยสารตลอดเวลา พร้อมที่จะให้บริ การ แก่ผโู้ ดยสารตลอดเวลา และทําความสะอาดห้องนํ้า
ตลอดเวลาขณะอยูบ่ นเครื่ องบิน ดังนั้น ทางฝ่ ายบริ หารของสายการบินแต่ละแห่งจะทําการ
ตรวจสอบ ทดสอบความสามารถ และอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และศักยภาพของพนักงาน
ต้อนรับเป็ นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ
คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบอาชีพ ผูป้ ระกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. สําเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา หรื อสูงกว่า
2. ถ้าเป็ นหญิงควรมีความสูงประมาณ 156 - 165 เซนติเมตร อายุ 20-26 ปี
3. ถ้าเป็ นชายไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารอายุไม่เกิน 28 ปี สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป สัดส่วน
นํ้าหนักพอดีกบั ความสูง
4. พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก จะต้องนําผลคะแนนสอบ ไม่ต่าํ กว่า 500 คะแนน ของ
TOEIC / TOFEL มาแสดง
5. มีความสามารถว่ายนํ้าฟรี สไตล์โดยไม่หยุด หญิง 50 เมตร , ชาย 100 เมตร
6. มีบุคลิกดี และมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี
7. มีไหวพริ บ และปฏิภาณดี สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
กกกกกกกกนอกจากนี้ คุณสมบัติทว่ั ไปที่ควรมี คือ มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง เป็ นคนโสด สายตาดี
มีความอดทน มีความพร้อมของร่ างกาย และจิตใจทางด้านบริ การ ต้องเรี ยนรู้ และทําความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของผูโ้ ดยสารแต่ละประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 นอกเหนื อจาก
ภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็ นเรื่ องจําเป็ นพอสมควร ผูท้ ี่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรี ยมความพร้อม

ดังต่อไปนี้ : ต้องติดต่อกับสายการบินต่างๆ เพราะบางสายการบินรับสมัครผูส้ าํ เร็ จชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลายสายอาชีพหรื อสาย สามัญเข้าปฏิบตั ิงานและควรเรี ยนภาษาอังกฤษ ในสถาบันที่มีการ
สอบเทียบคะแนน ทั้ง TOEIC และ TOFEL ตามที่ทาง สายการบินกําหนดไว้ ถ้ามีสายตาสั้นควรทํา
การศัลยกรรมช่วย เพราะบางสายการบินระบุในการประกาศรับสมัครไว้เช่นนั้น บางสายการบิน
อาจประกาศรับสมัครแต่พนักงานต้อนรับหญิงเท่านั้น และการกําหนดส่วนสูงอาจแตกต่างกัน
โอกาสในการทํางาน

กกกกกกกกปั จจุบนั สายการบินหลายสายรับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นคนไทย
นอกเหนือจาก บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และสายการบิน แองเจิลแอร์ไลนส์ ซึ่งมีพนักงาน
ต้อนรับ รวมทั้งหมดประมาณกว่า 4,000 คน นอกจากนี้ ยังมีสายการบินต่างประเทศ เช่น JAL,
CATHEY PACIFIC, QUANTAS เป็ นต้น สายการบินเหล่านี้จะรับสมัครพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินทุกปี
โอกาสความก้ าวหน้ าในอาชีพ
กกกกกกกกสําหรับ ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้ จะได้รับการอบรมให้บริ การผูโ้ ดยสารระดับต่างๆ จนถึง
บริ การ ผูโ้ ดยสารชั้นหนึ่ ง และถือเป็ นการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น โดยจะมีค่าตําแหน่งเพิ่มให้ และใน
บางตําแหน่ งต้องมีการสอบ เช่น ตําแหน่ง Purser ครู สอน(Instructor ) In-flight Manager และผู ้
กําหนดตารางปฏิบตั ิงานการบินของพนักงานต้อนรับ
อาชีพที่เกีย่ วเนื่อง
กกกกกกกกเมื่อผูป้ ระกอบอาชีพนี้ตอ้ งการเปลี่ยนงานสามารถเปลี่ยนสายการทํางานตาม
ความสามารถของตน ในภาคพื้นดิน โดยต้องทําการสอบแข่งขันเหมือนผูส้ มัครอื่นๆ หรื อไป
ประกอบอาชีพอื่น คือนักธุรกิจ ตามสาขาที่ถนัด และมีประสบการณ์เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้าน
ขายของที่ระลึกจากต่างประเทศ นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว พิธีกร บนเครื่ องบินทั้งหมด
แรงจูงใจ (MOTIVATION)
ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ (Definition of motive and motivation)

3
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กกกกกกกกแรงจูงใจ (motive) เป็ นคําที่ได้ความหมายมาจากคําภาษาละตินที่ว่า movere ซึ่งหมายถึง
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น คําว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้

1. แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยูภ่ ายในตัวของบุคคลที่มีผลทําให้บุคคลต้องกระทํา หรื อ
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เคลื่อนไหว หรื อมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้ าหมาย" กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ก็คือ แรงจูงใจเป็ นเหตุผล
ของการกระทํานัน่ เอง

2. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยูภ่ ายในตัวของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นพลังทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางที่มีเป็ าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็ นเป้ าหมายที่มีอยูน่ ภาวะสิ่งแวดล้อม" จาก
ความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
(1) เป็ นกลไกที่ไปกระตุน้ พลังของร่ างกายให้เกิดการกระทํา และ
(2) เป็ นแรงบังคับให้กบั พลังของร่ างกายที่จะกระทําอย่างมีทิศทาง ส่ วนการจูงใจ (motivation) เป็ น
เงื่อนไขของการได้รับการกระตุน้ โดยมีการให้ความหมายไว้ ดังนี้
กกกกกกกก1. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภ่ ายในของบุคคลที่กระตุน้ ให้บุคคลมีการ
กระทํา"
กกกกกกกก2. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่มีมากและรุ นแรง หรื อมีความจําเป็ นที่จะลด
สภาวะความเครี ยดที่มีอยูภ่ ายในตัวของมนุษย์" การที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับการจูงใจได้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ (1) ต้องมีการตระหนักถึงความต้องการ การจูงใจจะเป็ นตัวกําหนดให้
ผูบ้ ริ โภคต้องมีการกระทําอะไรบางอย่างในลักษณะของการตอบสนองถึงสิ่ งที่ร่างกายต้องการ การ
ตระหนักถึงความต้องการ (need recognition) เป็ นสภาวะภายในของจิตใจที่สมั พันธ์กบั การจูงใจ
ดังนั้น ตัวกระตุน้ สําหรับการจูงใจจึงอาจเกิดจากภายในตัวของบุคคล เช่น เมื่อบุคคลรุ ้สึกหิว หรื อ
อาจเกิดมาจากการตอบสนองต่อความเครี ยดที่อยูภ่ ายนอก เช่น การอิจฉาเพื่อนที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่
เป็ นต้น (2) ต้องมีพลังขับเคลื่อนที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคมีความอยากที่จะกระทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ
ความเครี่ ยดของผูบ้ ริ โภค พลังขับเคลื่อนนี้เป็ นสิ่งที่มีอยูภ่ ายในตัวของบุคคล และ

3. ต้องมี

เป้ าหมายที่รับรู ้ได้บางส่ วนที่ทาํ ให้พลังขับเคลื่อนของผูบ้ ริ โภคมีทิศทางที่จะมุ่งไปสู่ได้ ปกติ
เป้ าหมายของบุคคลจะอยูใ่ นรู ปของผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจได้มีการเสนอขายต่อตลาด ดังนี้จะเห็นได้ว่า
เงื่อนไขขอบการเกิดการจูงใจจะมีเพียง 1-2 อย่างนั้นไม่ ได้จะต้องประกอบด้วยทั้ง 3 ปั จจัยจึงจะ
เพียงพอให้เกิดการจูงใจ ฉะนั้น การจูงใจจึงเป็ นสภาวะของจิตใจที่กาํ หนดทิศทางของพลัง
ขับเคลื่อนของผูบ้ ริ โภคที่จะมุ่งไปสู่เป้ าหมายทางการตลาดเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ ง

ความต้ องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม (Needs, motives, and behavior)

3

3
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กกกกกกกกความต้องการของผูบ้ ริ โภค แรงจูงใจ และพฤติกรรมต่างมีคาํ จํากัดความและสามารถ
กําหนดให้เห็นความสัมพันธ์กนั ได้ดงั รู ปที่ 5.1 หลักทัว่ ไป 3 ประการที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการ แรงจูงใจและพฤติกรรมมีดงั นี้

1.พฤติกรรมของมนุ ษย์ท้งั หมดต้องได้รับการจูงใจหรื อถูกกระตุน้

2.สภาวะของการจูงใจทั้งหมดไม่จาํ เป็ นจะต้องนําไปสู่การเกิดพฤติกรรม

3.พฤติกรรมที่ได้รีบการจูงใจอาจเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู้หรื อไม่ได้เรี ยนรู้ก็ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกประการที่ 1 เมื่อไรก็ตามที่บุคคลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมถือว่าบุคคลได้รับการ
3

จูงใจ แรงจูงใจต่างๆ จะนําไปสู่พฤติกรรมที่มุ่งตอบสนองความต้องการให้เป็ นที่พอใจ ตัวอย่างเช่น
ร่ างกายต้องการแสวงหาอาหาร ดังนั้นเมื่อบุคคลเกิดหิ วขึ้นมาจะเกดความรู ้สึกทรมานเป็ นเหตุให้
บุคคลต้องแสวงหาอาหารนัน่ คือถ้าปราศจากความหิวก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่บุคคลจะต้องรู้ตวั ถึง
ความขาดของร่ างกาย ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็ นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการกับพฤติกรรม
กกกกกกกกประการที่ 2 การจูงใจที่เป็ นอยูใ่ นเวลานี้ สามารถนําไปสู่การไม่เกิดพฤติกรรมได้ เมื่อ
3

ไม่มีการกระทําใดๆ ผูบ้ ริ โภคจะไม่กระทําการใดๆ เมื่อไม่มีโอกาสที่จะกระทํา หรื อแรงจูงใจไม่ได้
รับการกระตุน้ ให้เกิดการกระทํา ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคอาจได้รับการจูงใจให้อยากได้รถยนต์หรื อ
เสื้ อผ้าราคาแพง แต่ไม่สามารจะคาดหวังว่าจะมีเงินมาซื้อได้ทาํ ให้ไม่เกิดการซื้อสินค้าที่ตอ้ งการนั้น
ได้ ฉะนั้น จึงไม่เกิดพฤติกรรม
กกกกกกกกประการที่ 3 พฤติกรรมที่เกดจากการจูงใจสามารถเป็ นได้ท้งั พฤติกรรมที่มีการเรี ยนรู้
3

หรื อไม่มีการเรี ยนรู ้ก็ได้
กกกกกกกกการกระทําใดๆ ที่มีมาตั้งแต่เกิดไม่จาํ เป็ นต้องคิดหรื อมีประสบการณ์มาก่อนจะถือว่า
เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ ประเภทขอแงพฤติกรรมที่ไม่ตอ้ งเรี ยนรู้มีดว้ ยกัน 2 ลักษณะ คือ (1)
การกระทําแบบสะท้อนมาจากประสาทโดยอัตโนมัติ (reflex action) ซึ่งการกระทําแบบสะท้อน
กลับมาจากประสาทโดยอัตโนมัติ หมายถึง "การกระทําใดๆ ที่ไม่ได้ต้งั ใจ หรื อเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
อันเนื่ องจากการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ " เช่น การกะพริ บตา การเต้นของหัวใจ เป็ นต้น ส่วนการ
กระทําแบบสัญชาตญาณ หมายถึง"อะไรก็ตามที่มีมาแต่กาํ เนิดที่มีแนวโน้มจะให้เกิดพฤติกรรมใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็ นพิเศษ" ตัวอย่างเช่น การร้องไห้ของเด็กเมื่อหิวเป็ นสัญชาตญาณที่เกิด
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โดยธรรมชาติแต่ถา้ การร้องไห้ของเด็กนั้นเพื่อที่จะได้ของเล่นหรื อกินขนมที่ชอบถือว่าเป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู้ เป็ นต้น

ประเภทของแรงจูงใจ
กกกกกกกกการจําแนกประเภทของแรงจูงใจ (Classification of motives)
3

กกกกกกกกแรงจูงใจสามารถจําแนกประเภทได้หลายวิธีที่มีความสําคัญมากได้แก่ การจําแนก
ประเภทของแรงจูงใจออกเป็ น 5 ลักษณะดังนี้ (1) แรงจูงใจทัว่ ไป (2) แรงจูงใจด้านร่ างกายกับด้าน
จิตวิทยา (3) แรงจูงใจที่รีบด่วน (4) แรงจูงใจลําดับแรกกับแรงจูงใจลําดับสอง และ (5) แรงจูงใจที่
รู้สึกตัวกับแรงจูงในที่ไม่รู้สึกตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกแรงจูงใจทั่วไป (Generic motives)
3

กกกกกกกกปกติจะหมายถึงแรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความหิว ความกระหาย ความต้องการทาง
เพศการต่อสูเ้ พื่อการดํารงชีวิต ความภาคภูมิใจ ความสามารถเข้าสังคมได้ ความอยากรู้อยากเห็น
ความกลัว และการปกป้ องตัวเอง เป็ นต้น วิธีการจัดกลุ่มของแรงจูงใจใดๆ ปกติมกั จะให้ขอ้ มูลที่
มากกว่าความเป็ นลักษณะทัว่ ไปอย่างง่ายๆ เช่น การจัดกลุ่มแรงจูงใจเป็ นแรงจูงใดด้านร่ างกาย และ
แรงจูงใจด้านจิตวิทยา
แรงจูงใจด้ านร่ างกาย (Physiological motives)

3

กกกกกกกกจะเป็ นแรงจูงใจที่เกี่ยวกับการทําหน้าที่พ้ืนฐานของร่ างกายด้านกายภาพ เช่น ความหิว
ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การขจัดของเสียออกจากร่ างกาย การพักผ่อน การทํางาน และ
ความสุ ขสบายทางร่ างกาย เป็ นต้น
แรงจูงใจด้ านจิตวิทยา (Psychological motives)
กกกกกกกกคือ แรงจูงใจทั้งหลายที่มีอยูใ่ นจิตใจ (mind) เช่น ความปลอดภัย ความรัก การบรรลุ
ความปรารถนา ความภาคภูมิใจ การสร้างชื่อเสียงให้กบั ตัวเอง การแสวงหาสถานภาพ การเป็ นที่

ยอมรับของบุคคลอื่นๆ ความสุ่ ข ความเศร้า และการมีอาํ นาจ เป็ นต้น
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แม้ว่าแรงจูงใจจะไม่มีแรงจูงใจที่พิจารณาในแง่ของการที่ตอ้ งตอบสนองทันทีทนั ใด หรื อไม่
สามารถเลื่อนการตอบสนองออกไปได้ โดยแรงจูงใจที่รีบด่วนเป็ นแรงจูงใจที่ตอ้ งมีการตอบสนอง
ในทันทีคอยไม่ได้ เราไม่อาจจะระบุชนิดของแรงจูงใจที่เป็ นแบบรี บด่วนได้ เพราะขึ้นอยูก่ บั
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนที่แตกต่างกันและในช่วงของเวลาของบุคคลแต่ละคนที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความ
หิวอาจมีความสําคัญมากกว่าความภาคภูมิใจในขณะเวลาหนึ่ ง แต่ในเวลาอื่นอาจไม่เป็ นเช่นนั้นก็ได้
แรงจูงใจลําดับแรก (Primary motives)

3

กกกกกกกกเป็ นการจําแนกประเภทของแรงจูงใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของความสําคัญเป็ นหลัก โดย
แรงจูงใจเบื้องต้นจะเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการยังชีพของบุคคล
แรงจูงใจลําดับสอง (Secondary motives)

3

กกกกกกกกเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการด้านสังคม และด้านจิตวิทยา โดยปกติแล้ว
แรงจูงใจลําดับสองจะเริ่ มมีความสําคัญได้ก็ต่อเมื่อแรงจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการลําดับแรกได้รับ
การตอบสนองให้เป็ นที่พอใจแล้วเท่านั้น นัน่ คือแรงจูงใจลําดับสองจะเป็ นแรงจูงใจที่ต่อ
เนื่องมาจากแรงจูงใจลําดับแรก ได้มีการกล่าวว่า แรงจูงใจลําดับแรกเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่ งที่
ต้องการพื้นฐานด้านร่ างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ซึ่งเป็ นแรงจูงใจ
ด้านร่ างกาย ส่ วนแรงจูงใจลําดับสองก็เป็ นแรงจูงใจที่มาจากแรงจูงใจด้านจิตวิทยา เช่น ความ
ภาคภูมิใจ การต่อสูเ้ พื่อดํารงชีพ ความรัก เป็ นต้น ในประเทศที่เจริ ญมากๆ จะให้ความสนใจเกี่ยวกับ
แรงจูงใจลํากับสองเป็ นสําคัญ เนื่ องจากแรงจูงใจลําดับแรกมักได้รับการตอบสอนงให้เป็ นที่พอใจ
แล้ว
แรงจูงในที่ร้ ูสึกตัวกับแรงจูงใจที่ไม่ ร้ ู สึกตัว (Conscious and unconscious motives)

3

กกกกกกกกเป็ นการจําแนกแรงจูงใจวิธีหาค่าที่คาํ นึงถึงสภาวะของความรู้สึกตัวในการกระทําการ
ซื้อหรื อไม่บุคคลส่ วนน้อยที่จะรู ้สึกตัวถึงแรงจูงใจในการซื้อของตน ทําให้การวิจยั การจูงใจของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ยากด้วย โดยทัว่ ไปความต้องการที่มีอยูข่ องบุคคลมักจะเกี่ยวข้องกับแรตง

จูงใจหลายชนิด และผูบ้ ริ โภคอาจจะรู้ถึงแรงจูงใจดังกล่าวเพียง 1-2 อย่างเท่านั้นในขณะเวลาใดเวลา
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หนึ่ง นอกจากนี้ บุคคลก็อาจไม่รู้ถึงแรงจูงใจที่แท้จริ งของเขาเองด้วย
แรงจูงใจปฐมภูมิ

แรงจูงใจปฐมภูมิเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากการมีวุฒิภาวะ ซึ่งจัดว่าเป็ นแรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจาก
สภาพทางร่ างกาย ไม่ได้เกิดมาจากการเรี ยนรู้ แรงจูงใจปฐมภูมิสามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท
คือ

กกกกกกกกแรงจูงใจด้ านสรีระ แจงจูงใจทางด้านศีรษะจะเกิดขึ้นเมื่อร่ างกายอยูใ่ นภาวะไม่สมดุล
ร่ างกายจะเกิดความต้องการเพื่อทําให้ร่างกายอยูใ่ นภาวะที่สมดุลให้ได้ เช่น
ความหิ ว มนุ ษย์และสัตว์จะมีการรักษาความสมดุลภายในร่ างกายได้ เช่น หญิงมีครรภ์ชอบ
รับประทานอาหารบ่อยครั้ง เพราะขาดสารอาหารบางอย่าง เป็ นต้น
ความกระหาย โดยปกติแล้วมนุ ษย์มกั จะสูญเสียนํ้าภายในร่ างกายตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นทาง
ผิวหนัง ปาก หรื อการถ่ายปัสสาวะ จะทําให้ร่างกายขาดนํ้า มีความรู ้สึกกระหาย เมื่อได้น้ าํ จะทํา
ให้ความกระหายหมดไปได้ ความต้องการทางเพศ ลักษณะความต้องการทางเพศเป็ นแรงขับที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล จะมีผลทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต้องการทางเพศ
เช่น เมื่อเกิดความต้องการทางเพศทําให้ฉุดหญิงสาวไปข่มขืน ความต้องการอากาศ ความต้องการ
อากาศจัดว่าเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เมื่อบุคคลขาดอากาศเมื่อใดก็ตามจะเกิด
แรงจูงใจที่มีความรุ นแรงมาก ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอากาศหายใจ การนอน
หลับ การนอนหลับจัดว่าเป็ นความต้องการทางด้านสรี ระประการหนึ่ งเมื่อบุคคลมีการพักผ่อนนอน
หลับไม่เพียงพอจะมีผลทําให้ประสิ ทธิภาพในการทํางานลดลง ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ความ
อบอุ่นและความเย็น สภาพความร้อนและความเย็นของอุณหภูมิจะเป็ นตัวเร้า (แรงจูงใจ) ประการ
หนึ่ งที่ทาํ ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ ความเจ็บปวด เมื่อร่ างกายของบุคคลเกิดความเจ็บปวด
เป็ นแผลบาดเจ็บบุคคลจะมีพฤติกรรมด้วยไปหาแพทย์เพื่อทําการรักษาให้หายจากความเจ็บปวดนั้น
กกกกกกกกแรงจูงใจทั่วไป แรงจูงใจทัว่ ไปนี้เป็ นแรงจูงใจที่มิได้เกิดขึ้นจากลักษณะทางด้านสรี ระ
มากนัก และมิได้เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ทุก ๆ เรื่ อง เช่น การเคลื่อนไหวและกระทํา
กิจกรรมต่าง ๆ แรงจูงใจ ประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะมีความต้องการที่จะมีการเคลื่อนไหวไปมา และมี

ความรู ้สึกที่อยากจะกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ความกลัว เมื่อเกิดความรู ้สึกกลัวขึ้นมา ทําให้บุคคลมี
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พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การหลีกหนี หรื อต่อสูก้ บั สถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความกลัวนั้น ความอยากรู้
อยากเห็น เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่ตอ้ งมีความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้บุคคลได้มีการกระทํา
พฤติกรรมต่าง ๆ จัดว่าเป็ นแรงจูงใจหนึ่ งที่ทาํ ให้บุคคลสามารถทํางานให้บรรลุเป้ าหมายได้ ความ
สนใจ ความสนใจในสิ่งใดสิ่ งหนึ่งจะมีผลทําให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย จึงจัดว่า
ความสนใจเป็ นตัวกระตุน้ ทําให้เกิดพฤติกรรมขึ้นมา
แรงจูงใจทุตยิ ภูมิ
กกกกกกกกแรงจูงใจทุติยภูมิเป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเรี ยนรู้ และทําให้เกิดพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ เช่น ในเด็กเล็ก ๆ เด็กจะมีแรงจูงใจเพื่อการมีชีวิตรอด แต่
ในวัยผูใ้ หญ่จะถูกจูงใจด้วยสิ่งเร้าที่นอกเหนือจากแรงจูงใจปฐมภูมิ เป็ นต้นว่าได้รับการเร้าจาก
อํานาจเงิน ความสําเร็ จในการทํางาน ชีวิตในครอบครัว ฯลฯ ฉะนั้นแรงจูงใจทุติยภูมิ จึงเป็ น
สิ่งจูงใจค่อนข้างสลับซับซ้อนซึ่งจะต้องมีการเรี ยนรู้ แรงจูงใจทุติยภูมิ เช่น ความต้องการที่
ยอมรับของสังคม ความต้องการที่จะเป็ นที่ยอมรับของสังคมนี้ ทาํ ให้บุคคลมีความคล้อยตามและมี
การทําพฤติกรรมตามสภาพของสังคมแต่ละแห่ง เช่น กลุ่มเพื่อนมีมาตรฐานของกลุ่มอย่างไร
บุคคลซึ่งมีความต้องการให้สงั คมยอมรับจะกระทําพฤติกรรมตามมาตรฐานในกลุ่มนั้น ๆ เป็ นต้น
ขั้นตอนของการเกิดแรงจูงใจ (THE FOUR STAGE OF MOTIVATION)
1. ขั้นความต้องการ
2 ขั้นแรงขับ
3. ขั้นพฤติกรรม
4. ขั้นลดแรงขับ
กกกกกกกก1. ขั้นความต้องการ (Need Stage) ความต้องการเป็ นภาวะขาดสมดุลที่เกิดขึ้น เมื่อ
บุคคลขาดสิ่งที่จะทําให้ส่วนต่าง ๆ ภายในร่ างกายดําเนินหน้าที่ไปตามปกติ สิ่งที่ขาดนั้นอาจเป็ น
สิ่งจําเป็ นต่อชีวิตอย่างมหันต์ เช่น อาหาร หรื ออาจเป็ นสิ่งสําคัญต่อความสุขความทุกข์ของจิตใจ
เช่น ความรัก หรื ออาจเป็ นสิ่งจําเป็ นเล็กน้อยสําหรับบางคน เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็ นต้น

บางครั้งความต้องการอาจเกิดขึ้นจากภาวะที่มาคุกคามสุขภาพของบุคคล เช่น เจ็บปวด จะทําให้
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บุคคลเกิดความต้องการแสดงพฤติกรรมที่จะป้ องกันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดนั้น ๆ ขึ้น
2. ขั้นแรงขับ (Drive Stage) ความต้องการขั้นแรกนั้นกระตุน้ ให้เกิดแรงขับคือ เมื่อเกิด

ความต้องการแล้ว บุคคลจะนิ่งเฉยอยูไ่ ม่ได้อาจมีความกระวนกระวายไม่เป็ นสุข ภาวะที่บุคคลเกิด
ความกระวนกระวายอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้น้ ี เรี ยกว่า เกิดแรงขับ ซึ่งระดับความกระวนกระวายจะมีมาก
น้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ระดับความต้องการด้วย ถ้าต้องการมากก็กระวนกระวายมาก เช่น เมื่อ
ร่ างกายขาดนํ้าจะเกิดอาการคอแห้งกระหายนํ้า เกิดความรู้สึกกระวนกระวายอยูไ่ ม่สุข
3. ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage) เมื่อเกิดความกระวนกระวายขึ้น ความกระวนกระวาย
นั้นจะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงขับจะเป็ นพลังให้แสดงพฤติกรรมได้รุนแรง
หรื อมากน้อยต่างกัน เช่น คนที่กระหายนํ้ามาก กับคนที่กระหายนํ้าเพียงเล็กน้อยย่อมมีพฤติกรรม
ในการหานํ้าดื่มต่างกัน คนกระหายนํ้ามากอาจหาทั้งนํ้าเย็น นํ้ามะพร้าว นํ้าอ้อย มาดื่มพร้อม กัน
ในขณะที่คนกระหายนํ้าน้อยหาเพียงนํ้าเย็นแก้วเดียวเท่านั้น
4. ขั้นลดแรงขับ (Drive Reduction Stage) เป็ นขั้นสุดท้ายคือ แรงขับจะลดลงภายหลังการ
เกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการแล้ว
สรุ ปกระบวนการของแรงจูงใจทั้ง 4 ขั้น รวมกันจากตัวอย่าง เช่น คนขาดอาหารมักเกิด
ความหิ ว (Need) ซึ่งจะมีอาการทางกายปรากฏเพียงเล็กน้อย เช่น ท้องร้องหรื ออาจมีอาการรุ นแรง
จนถึงแสบท้อง ปวดท้อง ปวดศีรษะ ทําให้กระวนกระวาย หงุดหงิด (Drive) จึงหาอาหารเท่าที่จะ
พอหาได้หรื อพยายามหาอาหารหลาย ๆ อย่างมารับประทาน (Behavior) เมื่อรับประทานอิ่มแล้วก็
หายหิ ว (Drive Reduction)
แรงขับและการลดแรงขับนี้ ไม่ใช่จะสัมพันธ์กนั เสมอไปคือ การลดแรงขับจะไม่หมดสิ้ นใน
ทุกครั้ง เป็ นต้นว่าสิ่งที่เคยสนองความต้องการของคนในครั้งหนึ่ ง อาจจะไม่ทาํ ให้พอใจในครั้ง
ต่อไปอีกก็ได้ หรื อสิ่ งที่สนองความต้องการของคนหนึ่ งจะไม่สนองความต้องการของคนอื่น การ
เรี ยนรู้และรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลจะมีอิทธิพลต่อผลของการตอบสนองที่ทาํ ให้พอใจ
หรื อไม่พอใจได้ และความต้องการที่ขดั แย้งกันภายในตัวบุคคลก็จะมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง ทํา
ให้แต่ละคนตอบสนองด้วยวิธีการและระดับความมากน้อยต่างกันไป

รูปแบบของแรงจูงใจ
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บุคคลแต่ละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึงนักจิตวิทยาได้แบ่งรู ปแบบ แรงจูงใจ
ของมนุษย์ออกเป็ นหลายรู ปแบบที่สาํ คัญ มีดงั นี้

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เป็ นแรงขับให้บุคคล
พยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ (Standard of
Excellence) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์จะไม่ทาํ งานเพราะหวังรางวัล แต่ทาํ เพื่อจะ
ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว ◌้ ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์จะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
1. มุ่งหาความสําเร็ จ (Hope of Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure)
2. มีความทะเยอทะยานสูง
3. ตั้งเป้ าหมายสูง
4. มีความรับผิดชอบในการงานดี
5. มีความอดทนในการทํางาน
6. รู้ความสามารถที่แท้จริ งของตนเอง
7. เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานอย่างมีการวางแผน
8. เป็ นผูท้ ี่ต้งั ระดับความคาดหวังไว้สูง
กกกกกกกกแรงจูงใจใฝ่ สั มพันธ์ (Affiliative Motive) ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ มักจะเป็ นผูท้ ี่โอบ
อ้อมอารี เป็ นที่รักของเพื่อน มีลกั ษณะเห็นใจผูอ้ ื่น ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแล้วผูท้ ี่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์มกั จะเป็ นครอบครัวที่อบอุ่น บรรยากาศในบ้านปราศจาก การแข่งขัน พ่อแม่ไม่
มีลกั ษณะข่มขู่ พี่นอ้ งมีความรักสามัคคีกนั ดี ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์จะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้ เมื่อทํา
สิ่งใด เป้ าหมายก็เพื่อได้รับการยอมรับจากกล่ม ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กล้า
แสดงออก ตั้งเป้ าหมายตํ่า หลีกเลี่ยงการโต้แย้งมักจะคล้อยตามผูอ้ ื่น แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ (Power
Motive) สําหรับผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ อํานาจนั้น พบว่า ผูท้ ี่มีแรงจูงใจแบบนี้ ส่วนมากมักจะพัฒนามา
จากความรู ้สึกว่า ตนเอง "ขาด" ในบางสิ่งบางอย่างที่ตอ้ งการ อาจจะเป็ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งก็ได้ทาํ ให้
เกิดมีความรู้สึกเป็ น "ปมด้อย" เมื่อมีปมด้วยจึงพยายามสร้าง "ปมเด่น" ขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่

ตนเองขาด ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ อํานาจจะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้ ชอบมีอาํ นาจเหนือผูอ้ ื่น ซึ่งบางครั้ง
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อาจจะออกมาในลักษณะการก้าวร้าว มักจะต่อต้านสังคม แสวงหาชื่อเสียง ชอบเสี่ยง ทั้งในด้านของ
การทํางาน ร่ างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ ชอบเป็ นผูน้ าํ แรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้าว (Aggression Motive)ผูท้ ี่
มีลกั ษณะแรงจูงใจแบบนี้ มกั เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไป บางครั้งพ่อแม่อาจจะ
ใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป ดังนั้นเด็กจึงหาทางระบายออกกับผูอ้ ื่น หรื ออาจจะเนื่องมาจาก
การเลียนแบบ บุคคลหรื อจากสื่ อต่าง ๆ ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้าว จะมีลกั ษณะที่สาํ คัญดังนี้ ถือความ
คิดเห็นหรื อความสําคัญของตนเป็ นใหญ่ ชอบทําร้ายผูอ้ ื่น ทั้งการทําร้ายด้วยกายหรื อวาจา
แรงจูงใจใฝ่ พึง่ พา (Dependency Motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ ก็เพราะการเลี้ยง
ดูที่พ่อแม่ทะนุ ถนอมมากเกินไป ไม่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ พึ่งพา
จะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้ ไม่มนั่ ใจในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง มักจะลังเล
ไม่กล้าเสี่ ยง ต้องการความช่วยเหลือและกําลังใจจากผูอ้ ื่น รากฐานของการจูงใจ
กกกกกกกกโดยทัว่ ไปผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลจะถูกกําหนดโดยแรงจูงใจ (ความปรารถนาที่จะ
ทํางาน) ความสามารถ (ความสามารถที่จะทํางาน) สภาพแวดล้อมของงาน (เครื่ องมือและข้อมูลที่
ต้องใช้ทาํ งาน) ดังนั้น การจูงใจจะมีความสําคัญเพราะว่าการจูงใจจะกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน ผล
การปฏิบตั ิงานจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย 3 อย่าง ความสามารถ สภาพแวดล้อม แรงจูงใจ กระบวนการจูงใจ
การรับรู ้ความต้องการ การพิจารณาวิถีทางที่จะตอบสนองความต้องการ การมีพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่
เป้ าหมาย การประเมินรางวัล
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจแบ่งออกได้เป็ นทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม (Behavioral
View of Motivation) ทฤษฎี นี้ ให้ความสําคัญกับประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผล
ต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็ นอย่างมาก ดังนั้นทุกพฤติกรรมของมนุษย์ถา้ วิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่า
ได้รับอิทธิพลที่เป็ นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ใน อดีตเป็ นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในด้านดี
และกลายเป็ นแรงจูงใจทางบวกที่ส่งผลเร้าให้มนุษย์มีความต้อง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้น
มากยิง่ ขึ้นทฤษฎีน้ ีเน้นความสําคัญของสิ่งเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม (Social Learning View of Motivation)

ทฤษฎีน้ ี เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรี ยนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้าง
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เอกลักษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรื อคนที่มี
ชื่อเสี ยงในสังคมจะเป็ นแรงจูงใจที่สาํ คัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation)

ทฤษฎีน้ ี เห็นว่าแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของมนุษย์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การรับรู้

(Perceive) สิ่งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว โดยอาศัยความสามารถทางปัญญาเป็ นสําคัญ มนุษย์จะได้รับ
แรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งในสภาพเช่นนี้ มนุษย์จะเกิดสภาพความไม่
สมดุล (Disequilibrium) ขึ้น เมื่อเกิดสภาพเช่นว่านี้มนุษย์จะต้อง อาศัยขบวนการดูดซึม
(Assimilation) และการปรับ (Accomodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ให้ ◌้เข้า
กับประสบการณ์เดิมของตนซึ่งการจะทําได้จะต้องอาศัยสติปัญญาเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญทฤษฎีน้ ีเน้น
เรื่ องแรงจูง ใจภายใน(intrinsic Motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีน้ ียงั ให้ความสําคัญกับเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีน้ ี ให้ความสําคัญกับระดับของความคาดหวัง (Level of
Aspiration) โดยที่เขากล่าวว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะตั้ง ความคาดหวังของตนเองให้สูงขึ้น เมื่อเขา
ทํางานหนึ่ งสําเร็ จ และตรงกัน ข้ามคือจะตั้งความตาดหวังของตนเองตํ่าลง เมื่อเขาทํางานหนึ่ งแล้ว
ล้มเหลว
ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation)
กกกกกกกกแนวความคิดนี้ เป็ นของมาสโลว์ (Maslow) ที่ได้อธิบายถึงลําดับความต้องการของ
มนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็ น ตัวกระตุน้ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความต้องการนั้น
ดังนี้ถา้ เข้าใจความต้องการของมนุ ษย์ก็สามารถ อธิบายถึงเรื่ องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg
Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางในวงการบริ หาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไป คือ “motivationmaintenance theory” หรื อ“dual factor theory”หรื อ “the motivation-hygiene theory”
ในการเริ่ มต้นค้นคว้าเพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์นกั วิศวกรและนัก
บัญชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการค้นคว้า เพื่อศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับงานเพื่อที่จะให้มีหนทางเพิ่ม

ผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางาน และเพื่อประโยชน์ทวั่ ไปสําหรับ
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ทุกๆคนก็คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญ และกําลังใจ ที่
จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุ ขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น

จากการวิเคราะห์คาํ ตอบจากข้อความที่ผถู้ กู สัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏว่า ปัจจัยหลายๆ

อย่างที่แตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้สึกที่ดีและที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้
สามารถแยกออกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีและมีผลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทาํ ก็คือ ความสําเร็ จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของงานที่ทาํ อยู่ คือ ฐานะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับหัวหน้างาน กับเพื่อนร่ วมงานกับลูกน้อง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายของบริ ษทั และการ
บริ หาร ความมัน่ คงในงาน สภาพการทํางาน เงือนเดือน และเรื่ องราวส่วนตัวที่ถกู กระทบโดยสภาพ
ของงาน Herzberg ให้ชื่อปั จจัยกลุ่มหลังนี้ ว่า “ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบํารุ งรักษาจิตใจ” (hygiene or
maintenance factors) เหตุผลที่เรี ยกชื่อเช่นนี้เพราะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นปัจจัยที่มีผล
ในทางป้ องกันเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจัยเหล่านี้ จะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่อาจป้ องกันมิ
ให้แรงจูงใจเกิดขึ้นมาได้ การต้องสนใจติดตามดูปัจจัยที่จาํ เป็ นเพื่อการรักษาจิตใจนี้ จึงนับว่าเป็ น
เรื่ องที่จาํ เป็ น แต่ปัจจัยกลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวย่อมไม่เป็ นการเพียงพอ สําหรับที่จะให้เป็ นเงื่อนไข
สําหรับการสร้างแรงจูงใจ
กกกกกกกกสําหรับปั จจัยกลุ่มแรกนั้นเรี ยกว่า “ปัจจัยที่ใช้จูงใจ”(motivators)ปัจจัยกลุ่มนี้ส่วนมาก
จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่ทาํ Herzberg ยํ้าว่า ปัจจัยกลุ่มนี้จะต้องถูกยกขึ้นมาใช้เพื่อสําหรับการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดมีข้ ึน แต่อย่างไรก็ตาม มิได้บอกให้ทราบว่า ปัจจัยที่ใช้บาํ รุ งจิตใจนั้นจะละทิ้ง
ไปเลยได้หรื อไม่ แต่ก็ได้ย้าํ ให้ตระหนักว่าปัจจัยที่ใช้บาํ รุ งจิตใจยังคงต้องรักษาเอาไว้ เพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะทําให้ผลของการมุ่งเร่ งเสริ มปัจจัยที่ใช้จูงใจล้มเหลวลงได้
โดยสรุ ป

Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากแต่คนและจะ

มิใช่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารโดยตรง และปัจจัยที่ใช้ในการบํารุ งจิตใจนั้นอย่างดีที่สุดก็คือ จะสามารถช่วย
ขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึ่งพอใจได้ ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่

ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดี จึงจําเป็ นต้องจัดและกําหนดปัจจัยต่างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจัยที่
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ใช้บาํ รุ งจิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจัยที่ใช้จูง
ใจได้ (ของงานที่ทาํ ) ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
ปั จจัยที่ใช้ บํารุงรักษาจิตใจ

ปั จจัยที่ใช้ จูงใจได้

(ที่เกีย่ วกับสภาพแวดล้ อม)

(ที่เกีย่ วกับงานที่ทํา)

นโยบายและการให้บริ การ

ความสําเร็ จในงานที่ทาํ

การบังคับบัญชา

การยอมรับ

สภาพการทํางาน

ความท้าทายของงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

เรื่ องราวส่ วนตัว

ความก้าวหน้า

เงิน ฐานะ ความมัน่ คง

การเติบโตของแต่ละบุคคล

รู ปแสดงปัจจัยสองกลุ่มที่เปรียบเทียบกัน
ที่มา : จําลอง ดิษยวณิช. คลายเครียด. เชียงใหม่ : ดารารัตน์การพิมพ์. 2535.
กกกกกกกกในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องการจูงใจนี้ Herzberg ได้เริ่ มต้นพัฒนาวิธีการเพิ่มพูนเนื้อหาของ
งาน (job enrichment) เพื่อให้ค่าของงานสูงขึ้นและมีเนื้อหามากขึ้น เพื่อให้มีปัจจัยที่ใช้จูงใจได้เพิม่
มากขึ้นในตัวงาน การออกแบบงานเสียใหม่ให้มีคุณค่าเนื้อหาสูงขึ้นนี้เอง ที่งานต่างจะมีความหมาย
มากยิง่ ขึ้น มีความสําเร็ จในงานมากขึ้น มีท้งั การยอมรับ ทั้งความรับผิดชอบสูงขึ้น ก้าวหน้ามากขึ้น
และส่ งเสริ มการเติบโตให้แก่แต่ละคนได้ ซึ่งจะมีผลต่อการจูงใจเป็ นอันมาก
กกกกกกกกจะเห็นได้ว่าทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและคล้ายกับทฤษฎี
การจูงใจของ Maslow เป็ นอันมาก ซึ่งในทางปฏิบตั ิจากการพิสูจน์ยนื ยันว่า ทฤษฎีท้งั สองเป็ นความ
จริ งและใช้ได้กบั กลุ่มอาชีพที่มีฐานะตําแหน่งสูง เช่น วิศวกรหรื อนักบัญชี ดังที่กล่าวมา แต่อย่างไร

ก็ตาม กรณี การนําไปใช้กบั พนักงานระดับตํ่าลงไปหรื อพนักงานสตรี และ ณ ระดับของพนักงาน
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ประจําวัน ผลปรากฏว่าไม่เป็ นไปตามที่กล่าวทีเดียวนัก และให้ผลผลิตเพี้ยนไปได้เสมอ
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)

กกกกกกกกมาสโลว์Abraham Maslow ซึ่งเป็ นผูน้ าํ ที่สาํ คัญคนหนึ่ งของนักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม
ได้จาํ แนกแรงจูงใจของคนเรา โดยมีการจัดลําดับขั้นของแรงจูงใจจากความต้องการพื้นฐานทาง
ชีวภาพ (basic biological needs) ซึ่งมีมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทัง่ ถึงแรงจูงใจทางจิตใจที่ซบั ซ้อน
มากกว่า แรงจูงใจประเภทหลังนี้ จะมีความสําคัญก็ต่อเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง
จนเป็ นที่พอใจแล้ว

ที่มา : ศิริลกั ษณ์ ไทรหอมหวน. การจูงใจ ในเอกสารคําสอนกระบวนวิชา สุขภาพจิต. ภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัเชียงใหม่. 2550.

มาสโลว์ได้จดั ลําดับขั้นของความต้องการไว้ดงั นี้
กกกกกกกก1. ความต้องการทางสรี รวิทยา (physiological needs) : ความหิว ความกระหาย เป็ นต้น
กกกกกกกก2. ความต้องการทางความปลอดภัย (sefty needs) : การรู้สึกมัน่ คงปลอดภัย ปราศจาก
อันตราย

กกกกกกกก3. ความต้องการทางความเป็ นเจ้าของและความรัก (Belongingness and love need) :
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การผูกพันกับคนอื่น การได้รับการยอมรับและการเป็ นเจ้าของ

กกกกกกกก4. ความต้องการทางการยกย่อง (esteem needs) : การบรรลุผลสําเร็ จ การมี
ความสามารถ การได้รับการยอมรับและการรู้จกั จากคนอื่น

กกกกกกกก5. ความต้องการทางการรู้ (cognitive needs) : การรู้ การเข้าใจและการสํารวจ
กกกกกกกก6. ความต้องการทางสุ นทรี ยภาพ(aesthetic needs) : สมมาตรความมีระเบียบและความ
งาม
กกกกกกกก7. ความต้องการทางความจริ งแท้แห่งตน (self-actualization needs) : การพบ
ความสําเร็ จแห่ งตนและการเข้าใจศักยภาพของตน
กกกกกกกก มีความเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดความต้องการในระดับตํ่าจะต้องได้รับการตอบสนองจน
เกิดความพอใจเสี ยก่อน ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นมา จึงสามารถกลายเป็ นแหล่งกําเนิดอัน
สําคัญของการจูงใจได้
กกกกกกกกตั้งแต่ปี 1930 เป็ นต้นมา แนวความคิดของนักมนุษยสัมพันธ์ในการจัดการ ได้แสดง
ความคิดเห็นโต้ตอบความเชื่อถือสมัยเดิมดังนี้ คือ ในสมัยเดิมเชื่อกันว่า พนักงานมุ่งแต่จะหาความ
ต้องการทางเศรษฐกิจหรื อตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเชื่อกันว่าคนจะมีพฤติกรรมที่มีเหตุมีผล
นัน่ คือ จะพยายามทํางานให้ดีเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนในรู ปตัวเงินให้มากที่สุด แต่ในทางตรงกัน
ข้ามการค้นพบของนักมนุ ษยสัมพันธ์ได้หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริ งคนจะมีพฤติกรรมที่ไม่
เป็ นเหตุเป็ นผลนัก หรื อเป็ นคนที่มีความรู้สึกมีอารมณ์ มากกว่า คนจะมิใช่ทาํ งานเพื่อต้องการเงินแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจด้วย และด้วยเหตุผลของความต้องการ
ทางด้านจิตใจดังกล่าวนี่ เอง จึงทําให้นกั มนุษยสัมพันธ์มุ่งความสนใจไปสู่เรื่ องของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่างๆและกลุ่มที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการ(interpersonal relationships and informal
groups)เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั การศึกษาของมนุษย์ดีข้ ึน ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนก็ยงิ่ ดีข้ ึนอีก
ความต้องการของคนจึงมีมากขึ้นกว่าเดิมมาก ด้วยเหตุน้ ี ฝ่ ายบริ หารเพื่อที่จะสร้างความพอใจให้แก่
คนในองค์กรก็จะต้องหาทางตอบสนองความพอใจของพนักงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้

เพื่อให้บุคคลต่างๆได้รับความพอใจ และจะกระตือรื อร้นในการทํางานดีข้ ึน หน้าที่ของผูบ้ ริ หารใน
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ที่น้ ีคือ ต้องตอบสนองความต้องการให้ดีหรื อสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งอาจทําได้ดงั นี้

กกกกกกกกในการตอบสนองความต้องการที่เป็ นความต้องการด้านร่ างกายนั้น ก็โดยการจ่าย
ผลตอบแทน(pay) ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นตัวเงิน เพื่อให้คนงานสามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อความ
ต้องการเบื้องแรก นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารต้องหาทางสนองความต้องการในขั้นต่อไป คือ จัดให้มีความ
มัน่ คงในหน้าที่การงาน เพื่อเป็ นการคํ้าประกันต่อคนงานว่า พนักงานจะได้รับการตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานได้ในระยะยาวต่อเนื่องกันไป เช่น จะได้รับการจ้างงานสมํ่าเสมอ หรื อไล่ออกโดย
ไม่มีเหตุผล
กกกกกกกกในการตอบสนองความต้องการที่เป็ นความต้องการทางสังคม ผูบ้ ริ หารจะสามารถทําได้
โดยให้ความสําคัญแก่พนักงานมากขึ้น ให้เขารู้สึกว่า เขาเป็ นส่วนหนึ่ งขององค์การ และได้รับความ
อบอุ่นทั้งจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ในการนี้ผบู้ ริ หารอาจต้องหาวิธีการต่างๆ เช่น การจัด
ปฐมนิ เทศตั้งแต่ข้นั แรกที่พนักงานเริ่ มเข้ามา การจัดให้มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนที่อยูใ่ น
สังคม จากความต้องการขั้นนี้ ข้ ึนไปก็คือ ความต้องการอยากเป็ นคนเด่น(Esteem need) ผูบ้ ริ หารจะ
ตอบสนองได้โดยจัดให้มีส่ิงเหล่านี้ตามมา เช่น การพิจารณาถึงการเลื่อนไปสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นไป
สมํ่าเสมอพอควร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถที่เขามีอยู่ นอกจากนี้ก็อาจเปลี่ยนชื่อ
เรี ยกให้เป็ นไปทํานองที่มีความสําคัญขึ้น การสงวนที่จอดรถ ทําป้ ายชื่อ เป็ นต้น
กกกกกกกกในการตอบสนองความต้องการที่เป็ นความต้องการที่สูง หรื อทางด้านความนึกคิด(Selfactualization) เช่น จัดให้พนักงานภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสออกความคิดเห็นต่อฝ่ ายบริ หาร ให้เขามี
โอกาสรู ้สึกว่ามีอาํ นาจบ้าง มีการชมเชยความสามารถ และมีส่วนร่ วมในการบริ หาร เป็ นต้น
กกกกกกกกอับราแฮม มาสโลว์ เป็ นนักจิตวิทยาอยูท่ ี่มหาวิทยาลับแบรนดีส์ ได้พฒั นาทฤษฎีการจูง
ใจที่รู้จกั กันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ งขึ้นมา มาสโลว์ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรี ยงลําดับจาก
ระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยูบ่ นพื้นฐานของสมมุติฐาน
รากฐานสามข้อ คือ
1.ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางร่ างกายจะอยูล่ าํ ดับตํ่า
ที่สุด ความต้องการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว์ ความต้องการเหล่านี้จะหมายถึง

แรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ นํ้า และที่อยูอ่ าศัย เพื่อการ
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ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ บริ ษทั จะต้องให้เงินเดือนอย่างเพียงพอแก่บุคคลที่พวกเขาจะ
รับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ (เช่น อาหารและที่อยูอ่ าศัย) ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเป็ น
คุณลักษณะที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งของงานด้วยที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลตอบสนองความต้องการทาง
ร่ างกายของพวกเขาได้ บริ ษทั มากขึ้นทุกทีกาํ ลังมีโครงการออกกําลังกายนี้จะช่วยให้พนักงานมี
สุขภาพดีดว้ ยการตอบสนองความต้องการทางร่ างกายของพวกเขา บุคคลที่หิวจนเกินไปหรื อ
เจ็บป่ วยจนเกินไปยากที่จะมีส่วนช่วยต่อบริ ษทั ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ โดยทัว่ ไปความต้องการ
ทางร่ างกายจะถูกตอบสนองด้วยรายได้ที่เพียงพอและสภาพแวดล้อมของงานที่ดี เช่น ห้องนํ้า
สะอาด แสงสว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี
2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัยความต้องการ
ลําดับที่สองของมาสโลว์ จะถูกกระตุน้ ภายหลังจากที่ความต้องการทางร่ างกายถูกตอบสนองแล้ว
ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตราย
ทางร่ างกายและจิตใจ บริ ษทั สามารถทําได้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ
ความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บริ ษทั อาจจะให้การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล้อมการทํางาน
ที่ปลอดภัย กฎและข้อบังคับที่ยตุ ิธรรมและสมควร และการยอมให้มีสภาพแรงงาน
กกกกกกกก3.ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการทางสังคมคือ ความต้องการ
ระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว์ ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมี
เพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม บริ ษทั อาจจะ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมภายในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงของสํานักงาน ทีมฟุตบอลหรื อ
โบว์ลิ่งของบริ ษทั จะให้โอกาสของการตอบสนองความต้องการทางสังคมด้วย การเป็ นสมาชิก
สโมสรของบริ ษทั จะให้โอกาสที่ดีแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อ “การสร้างเครื อข่าย” กับผูบ้ ริ หารคนอื่น ในขณะ
ที่ตอบสนองความต้องการทางสังคมของพวกเขาได้ดว้ ย ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงโครงการสุขภาพ
จะช่วยตอบสนองความต้องการทางร่ างกายได้ โครงการสุขภาพนี้ สามารถช่วยตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมได้ดว้ ย ความจริ งแล้วการทํางานหรื อการเล่นกีฬากับเพื่อนร่ วมงานจะให้โอกาส
ที่ดีเยีย่ มต่อการมีเพื่อน การวิจยั แสดงให้เห็นว่าความต้องการทางสังคมจะถูกกระตุน้ ภายใต้สภาวะ

ที่ “ความไม่แน่ นอนทางองค์กร” มีอยู่ เช่น เมื่อความเป็ นไปได้ของการรวมบริ ษทั ได้คุกคามความ
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มัน่ คงของงาน ภายใต้สภาวะเช่นนี้ บุคคลจะแสวงหาความเป็ นมิตรจากเพื่อนร่ วมงาน เพื่อที่จะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่กาํ ลังเป็ นไปอยู่

4.ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงคือ ความ
ต้องการระดับที่สี่ ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้างการเคารพ
ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอื่นจะเป็ นความ
ต้องการประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะได้รับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยกย่องความสําเร็ จที่
ดีเด่น การพิมพ์เรื่ องราวภายในจดหมายข่าวของบริ ษทั เพื่อที่จะพรรณนาความสําเร็ จของบุคคล การ
ให้กุญแจห้องนํ้าแก่ผบู ้ ริ การ การให้ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเด่น”
ประจําเดือน ล้วนแต่เป็ นตัวอย่างของสิ่งที่สามารถกระทําเพื่อการตอบสนองความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสี ยง การให้รางวัลเป็ นนาฬิกาและเพชรแก่การบริ การที่ดีและรางวัลราคาถูก เช่น ที-เชิ้ต และ
เหยือกเบียร์ จะมีประโยชน์ต่อการยกย่องด้วย
5.ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการความ
สมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายใน
งาน หรื อพวกเขาอาจจะต้องการความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบ บริ ษทั ได้พยายามจูงใจบุคคล
เหล่านี้ ดว้ ยการเสนอตําแหน่งที่ทา้ ทายแก่พวกเขา ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความ
ต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่
บุคคลที่ถกู จูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทา้ ทายคามสามารถของ
พวกเขา การเปิ ดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อการคิดค้นสิ่ งใหม่
กกกกกกกกมาสโลว์เชื่อว่าความต้องการเหล่านี้จะถูกเรี ยงลําดับจาก “ตํ่าสุด” ไปยัง “สูงสุด” มาส
โลว์กล่าวว่า เมื่อต้องการ ณ ระดับ “ตํ่าสุด” ร่ างกายได้ถกู ตอบสนองแล้ว ความต้องการ ณ ระดับ
“สูงขึ้น” ต่อไป ความปลอดภัย จะมีความสําคัญมากที่สุดและต่อไปตามลําดับ
ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนองความต้องการระดับตํ่าก่อนที่
พวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสูง ยิง่ กว่านั้นเมื่อความต้องการอย่างหนึ่ งถูก
ตอบสนองแล้วความต้องการนี้จะไม่เป็ นสิ่งจูงใจที่มีพลังต่อไปอีก

ทฤษฎีของมาสโลว์จะถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่าความต้องการที่ยงั ไม่ได้ถกู
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ตอบสนองจะเป็ นปั จจัยที่ปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล เมื่อความต้องการได้ถกู ตอบสนองตาม
สมควรแล้วความต้องการเหล่านี้จะหยุดเป็ นสิ่งจูงใจพฤติกรรม ในการนําทฤษฎีลาํ ดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่ วยงาน ผูบ้ ริ หารต้องคํานึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ความ
ต้องการในระดับตํ่าอาจได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วนและในส่วนที่ได้รับการตอบสนองแล้ว
จะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานที่จดั ให้มีรายได้พอสมควรแล้วและ
สภาพแวดล้อมของงานดีแล้ว การปรับปรุ งสิ่งเหล่านี้ให้ดีข้ ึนจะไม่เพิม่ แรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคล
ส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับนี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้ อสมมุตฐิ านของผู้บริหารที่เกีย่ วข้ องกับคน
เนื่ องจากโอกาสที่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา หรื อคนงานจะได้รับการตอบสนองสิ่งจูงใจจะมี
มากมายน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อตัวผูบ้ ริ หารของตนเป็ นสําคัญ ดังนั้น จึงเป็ น
การสมควรที่จะได้ทราบถึงข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนในทรรศนะของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้เพราะการที่
ผูบ้ ริ หารจะเปิ ดโอกาสให้คนงานมีโอกาสตอบสนองสิ่งจูงใจมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของข้อสมมุติฐานหรื อความเชื่อของผูบ้ ริ หารที่มีต่อตัวคนเป็ นสําคัญ
ศาสตราจารย์ทางการบริ หารที่มีชื่อเสียงของ

M.I.T. Douglas ชื่อ McGregor ได้สรุ ปข้อ

สมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนในหนังสือ ชื่อ “The Human Side of Enterprise” ข้อสมมุติฐานทั้งสอง
คือ Theory X และ Theory Y ซึ่งแสดงเปรี ยบเทียบลักษณะของคนให้เห็นในสองทรรศนะที่
แตกต่างกันดังนี้
Theory X
McGregor ได้ต้งั สมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนว่าจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ
ลักษณะของคนโดยทัว่ ไปจะไม่ชอบการทํางาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงหรื อบิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส
ด้วยเหตุที่คนไม่ชอบงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อที่จะให้คนปฏิบตั ิงานให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ จึงต้องใช้วิธีการบังคับ(coerced) ควบคุม(controlled) กํากับ(directed) หรื อ ข่มขู่
(threatened)ด้วยวิธี การลงโทษต่างๆ

คนทัว่ ไปมักจะชอบวิธีการดังกล่าว และอยากที่จะให้มีการบังคับสัง่ การโดยตัว ผูบ้ ริ หารเท่านั้น
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ทั้งนี้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่างๆ คนทัว่ ไปจะไม่มีความกระตือรื อร้นหรื อใฝ่ สูง และมี
ความต้องการในเรื่ องความมัน่ คงเป็ นสําคัญเท่านั้น
Theory Y

ภายหลังจากที่วิชาการความรู ้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ได้รับการศึกษาและค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
มีผลให้เกิดข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับคนขึ้นมาใหม่ McGregor ได้สรุ ปไว้ดงั นี้

กกกกกกกกในขณะที่คนกําลังปฏิบตั ิงานโดยใช้แรงกําลังความคิดในหน้าที่ต่างๆนั้น คนงานอาจถือ
ว่างานเป็ นเรื่ องที่สนุ กสนานและเป็ นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินได้ดว้ ย แต่งานต่างๆจะดีหรื อไม่ดี
สําหรับคนงานหรื อไม่ ย่อมขึ้นอยูก่ บั สภาพของความควบคุม ถ้าหากงานนั้นได้รับการจัดอย่าง
เหมาะสม ก็อาจเป็ นสิ่งหนึ่ งที่ตอบสนองสิ่งจูงใจของคนงานได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากงานนั้น
เป็ นไปลักษณะบังคับจะทําให้คนไม่ชอบที่จะทํางาน
ดังนั้น การควบคุมและข่มขู่ดว้ ยวิธีการลงโทษต่างๆ จึงไม่ใช่วิธีที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ แต่ที่ถกู ต้องควรจะเปิ ดโอกาสให้คนมีโอกาสใช้ดุลพินิจของตนเอง(selfdirection)และสามารถรับผิดชอบควบคุมตนเอง (self-control)ในขณะที่กาํ ลังปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมายมา เพื่อให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่คนนิยมผูกมัดตนเองต่องาน
ขององค์กร จึงย่อมมีผลทําให้งานดังกล่าวเป็ นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งจูงใจที่จะปฏิบตั ิงานได้
สําเร็ จในตัวของคนงานด้วย ดังนั้น การที่คนจะปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายองค์กร จึงมีส่วน
สัมพันธ์กบั โอกาสที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการตอบสนองสิ่งจูงใจตามความพอใจของตนเองด้วย
สาเหตุที่คนงานพยายามหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรื อร้น มุ่งที่จะตอบสนอง
สิ่งจูงใจด้านความมัน่ คงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สืบเนื่องมาจากกระบวนการเรี ยนรู้และประสบการณ์
ที่เคยเป็ นมามากกว่า แต่แท้จริ งแล้วลักษณะ ของคนจะไม่เป็ นไปตามที่กล่าวมา ถ้าหากงานต่างๆ
ได้รับการจัดอย่างเหมาะสมแล้ว คนงานจะรับผิดชอบงานดังกล่าวและอยากจะรับผิดชอบใน
ผลสําเร็ จของงานนั้นด้วย ถ้าหากได้มีการเข้าใจถึงคนโดยถูกต้องแล้ว จะเห็นได้ว่าคนโดยทัว่ ไปจะ
มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ คือ มีความคิดความอ่านที่ดี ฉลาด และมีความคิดริ เริ่ มที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ

ขององค์กรได้อย่างดี ดังนั้น สรุ ปได้ว่าภายใต้ระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบนั การที่ยงั มิได้เข้าใจ
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ลักษณะของคนที่แท้จริ ง จึงเป็ นผลทําให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็ นไปโดยได้ผลไม่เต็มที่
ข้ อสมมุตฐิ านเกีย่ วกับคน

ธาตุแท้ของคนจะเป็ นทางไหน
ทฤษฎีX

ทฤษฎี Y

•เกียจคร้าน

•รักงาน

•พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทาํ งาน

•พยายามเรี ยนรู ้และปรับปรุ งงาน

•จะบิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส

•ใฝ่ หาความรับผิดชอบ

•ใช้วิธีควบคุมงานใกล้ชิด

•ให้เสรี ภาพแก่คนงาน

•คอยแต่จะจับผิด

•ให้โอกาสทดลองริ เริ่ มและ
ทํางานด้วยตนเอง

•ไม่ให้ท้ งั เสรี ภาพและโอกาส

•ควบคุมห่างๆ โดยกว้างๆ คร่ าวๆ

สไตล์การบริ หารจะเป็ นไปตามสมมุติฐานความเชื่อถือ

พฤติกรรมการบริ หารของผูน้ าํ

ภาพแสดงถึงพฤติกรรมการบริหารของผู้นํา
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ที่มา : ศิริพรรณ ธนสิ น. ความเครี ยดและการปรับตัว ในเอกสารคําสอนกระบวนวิชา สุขภาพจิต.
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2540.
กกกกกกกกข้อสมมุติฐานทั้งสอง จะเป็ นข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวคน ซึ่งเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
ผูบ้ ริ หารที่จะเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิสาํ หรับการจูงใจผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่
สูงขึ้น และเป็ นเครื่ องช่วยให้ผบู ้ ริ หารตระหนักถึงข้อเท็จจริ งที่ว่า จะต้องใช้วิธีบริ หารตัวคนใน
ลักษณะที่ถกู ต้องยิง่ ขึ้น
McGregor ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับการจูงใจให้คนทํางานนั้น ผูบ้ ริ หาร
จําต้องยอมรับข้อสมมุติฐานใหม่ของคน นัน่ คือ Theory Y กล่าวว่า พนักงานจะถือว่างานเป็ นสิ่ง
ปกติธรรมดา และการทํางานเป็ นสิ่งที่สนุกสนาน ดังนั้น คนทัว่ ไปจะไม่รังเกียจงานเสมอไป และถ้า
หากสามารถหาวิธีการให้คนงานนั้นตอบสนองสิ่งจูงใจของตนได้จากหน้าที่การงานต่างๆอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ย่อมทําให้ผลการทํางานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็มีโอกาสตอบสนองสิ่งจูงใจใน
ขั้นอื่นๆจากงานต่อไป
การใช้
Theory Y จะเปิ ดโอกาสให้มีการจูงใจคนงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่า แต่
มิได้หมายถึงการละเลยการสัง่ การ หากจะควบคุมทางอ้อม
แนวคิดดังกล่าวของ

McGregor ถ้าหากได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว จะเห็นถึงคุณค่าที่

เป็ นพื้นฐานที่จะให้ประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์เป็ นอย่างมาก คนงานจะได้รับการปฏิบตั ิที่ดีข้ ึน งานมี
ประสิ ทธิภาพ ผลผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้สงั คมได้รับการตอบสนองมากขึ้นด้วย
ตามความเข้าใจของ

McGregor ผูบ้ ริ หารในอดีตส่วนใหญ่เนื่องจากมิได้พิจารณาถึงธาตุ

แท้ของคนอย่างจริ งใจและยุติธรรมกว่า มักจะเชื่อว่าคนไม่ดีเสมอ เหตุผลก็เพราะ เขาได้เคยเห็นการ
ปฏิบตั ิและเสี้ ยมสอนจากผูบ้ ริ หารในอดีต
แต่แท้ที่จริ งนั้นธาตุแท้ของคนในส่ วนดีน้ นั มีอยูม่ าก และผูบ้ ริ หารก็มิได้เคยที่จะหันมา
สนใจและเข้าใจในความดีของคนบ้างเลย โดยความเป็ นจริ ง ถ้าหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าคนมีขอ้ ดี
อยูไ่ ม่นอ้ ย และที่สาํ คัญก็คือ มีกาํ ลังความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อการผลิตได้อย่างมาก ความ

ฉลาดเฉี ยบแหลมของมนุ ษย์ในความคิดริ เริ่ มสิ่งต่างๆที่ดีจะมีอยูเ่ สมอ และอาจกล่าวได้ว่ามีโอกาสดี
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ขึ้นไปเรื่ อยโดยไม่มีที่สิ้นสุ ดทีเดียว

McGregor จึงเสนอแนะให้ผบู้ ริ หารมีใจเป็ นกลางและยุติธรรมบ้าง หากหันมามองคุณค่า

มนุษย์แล้วจะเห็นว่า เหตุที่คนมีลกั ษณะ Theory X เพราะสาเหตุจากผูบ้ ริ หารเองที่ทาํ ให้เป็ นเช่นนั้น
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารหากได้เข้าใจและเห็นถึงข้อดีของคนบ้างแล้ว ก็สมควรเป็ นฝ่ ายเริ่ มเปลี่ยนวิธีการ
ปกครองคนเสี ยใหม่โดยให้ความสําคัญต่อคนงานบ้าง หรื อใช้วิธีนุ่มนวลกว่า ผลดียอ่ มจะเกิดขึ้น
จากทฤษฎีสู่ การประยุกต์
กกกกกกกกนักบริ หารควรปรับประยุกต์ทฤษฎีเหล่านี้เข้ากับการปฏิบตั ิในการบริ หาร ให้เหมือนกับ
การทําความเข้าใจแต่ในตัวทฤษฎี แต่ถึงกระนั้นนักบริ หารและผูค้ วบคุมบังคับบัญชาทั้งหลาย ก็
จะต้องทําหน้าที่การบริ หารหรื อการจัดการในแง่การจูงใจให้ได้อย่างมีผลดีดว้ ย โดยอาจยึดแนวทาง
ต่างๆดังต่อไปนี้
การตระหนักในความแตกต่างของเอกบุคคล เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
เขาจะมีความต้องการซึ่งสาเหตุแห่ งพฤติกรรมต่างๆกันไป และซํ้ายังมีลกั ษณะซับซ้อน ดังกล่าว
มาแล้ว ดังนั้นพึงระวังเสมอว่าการปฏิบตั ิต่อบุคคลแต่ละคนนั้นต้องกระทําโดยพิจาณาถึงบุคคล
นั้นๆอย่างแท้จริ ง ไม่ว่าจะเป็ นในแง่ความต้องการ ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ ความ
ตั้งใจ ความสนใจ อารมณ์ ภูมิหลังส่วนตัว ความมัน่ ใจในตัวเอง รวมตลอดถึงการสัง่ สมทางสังคม
เป็ นต้น ผูบ้ ริ หารจะต้องศึกษาทําความเข้าใจว่าอะไรมีความสําคัญต่อใคร เพียงใด เพราะการหยัง่ รู้
ในสิ่ งที่บุคคลพึงประสงค์หรื อเห็นว่ามีความสําคัญ และพยายามแสวงหามาเพื่อสิ่งเหล่านั้น ก็จะเป็ น
พื้นฐานให้นกั บริ หารใช้ส่ิงเหล่านั้น เป็ นเป้ าหมายของการจูงใจในแต่ละบุคคลได้ตามทฤษฎีลาํ ดับ
ชั้นความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก และทฤษฎีอี.อาร์ .จี ของอัลเดอร์
เฟอร์ นอกจากนั้นบุคคลก็ยงั แตกต่างกันในค่านิยมหรื อมีความคาดหวังแตกต่างกัน ซึ่งค่านิยม
คุณค่า และความคาดหวังนี้จะเป็ นฐานในการหา valence ในทัศนะของ วรู ม ดังนั้นนักบริ หารจึง
ต้องมีความยืดหยุน่ ในความสัมพันธ์กบั บุคคลเป็ นรายบุคคลไป
การจัดคนให้เหมาะกับงาน ประเด็นการจัดคนให้เหมาะกับงานนี้ก็เนื่องมาจาก
แนวความคิดการตระหนักในความแตกต่างของแต่ละบุคคล นัน่ ก็คือ ผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาว่า

บุคคลแต่ละคนเหมาะกับงานประเภทใด จะได้บรรจุคนให้ตรงกับงานตามหลัก Put the Right Man
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in the Right Job.คนที่มีการจูงใจในความสําเร็ จสูงย่อมจะทํางานที่ยากและเต็มไปด้วยปัญหาได้
มากกว่า คนที่มีการจูงใจในความสําเร็ จตํ่าตามทฤษฎีการจูงใจในความสําเร็ จของแมคเคิลแลนด์
หรื อคนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว(introvert personality) ย่อมจะไม่เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์
ตรงกันข้ามเพื่อที่จะให้งานประชาสัมพันธ์ดาํ เนินไปได้ดว้ ยดี เราควรจะมอบหมายหน้าที่น้ นั ให้กบั
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก(extrovert personality) ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพราะ
เมื่อบุคคลได้เข้าดํารงตําแหน่ งที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว เขาก็จะทํางานได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับบุคคล
ที่เข้าไปดํารงตําแหน่ งที่ไม่เหมาะสมกับตน เมื่อยิง่ ทํางานได้ดีบุคคลก็จะได้รับรางวัลในรู ปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อการยกย่องชมเชย ดังนั้นเขาก็จะยิง่ ปฏิบตั ิงานได้มากขึ้นและ
ดีข้ ึนตามลําดับอันเป็ นการเสริ มแรงผลของการกระทํา(self reinforcement) ตามทฤษฎีการเสริ มแรง
ของการจูงใจ โดยเฉพาะตามแนวความคิดกฎแห่งผลกรรมของธอร์นไดก์ และพร้อมกันนั้นเองก็จะ
สามารถตอบสนองความต้องการเขาได้สูงขึ้นๆ นัน่ ก็หมายความว่าลักษณะส่วนตัวของเขาก็จะ
เปลี่ยนไปจากผูใ้ ช้แรงงานไปสู่ผใู ้ ช้สมอง เป็ นต้น สําหรับผูท้ ี่ใช้สมองอยูแ่ ล้ว เขาก็จะเปลี่ยนไปสู่
บุคคลที่มีความต้องการที่สูงขึ้นซึ่งก็มกั จะทําให้สถานภาพของเขาสูงขึ้น นัน่ หมายถึงการที่องค์การ
มีบุคลากรที่พฒั นาขึ้นมากนัน่ เอง
กกกกกกกกการใช้เป้ าหมายเพื่อการจูงใจ การใช้เป้ าหมายเพื่อการจูงใจนี้ ดูจะเป็ นแนวทางที่ปรับใช้
กันมากที่สุด เมื่อกล่าวถึงเป้ าหมาย เป้ าหมายจะเกี่ยวข้องกับความปรารถนา ความอยาก หรื อความ
ต้องการซึ่งจะเป็ นมูลเหตุก่อให้เกิดความตั้งใจและเกิดพฤติกรรมหรื อการกระทําในเวลาต่อมา ตาม
ทฤษฎีลาํ ดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ในระดับตํ่าสุ ดไปจนถึงระดับสูงสุ ด กล่าวคือ ในระดับตํ่าสุดนั้นก็คือความต้องการในทางกายภาพ
และชีวภาพ บุคคลจะมีความต้องการในปัจจัยสี่ เป็ นพื้นฐาน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการใน
ปัจจัยสี่ น้ ี ในสภาพสังคมที่ใช้ระบบเงินตรา องค์การจะใช้ค่าจ้างแรงงานเป็ นสิ่ งแลกเปลี่ยนกับ
ผลงานที่บุคคลให้แก่องค์การ และบุคคลก็เอาค่าจ้างที่ได้ไปซื้อหาปัจจัยสี่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตน นอกจากความต้องการในปัจจัยสี่แล้ว บุคคลยังมีความต้องการในการเคลื่อนไหว
ต้องมีการขับถ่าย มีการพักผ่อน ต้องการอากาศและอุณหภูมิที่พอเหมาะ ซึ่งองค์การก็อาจตอบสนอง

ได้โดยการเอื้ออํานวยให้มีสภาพการทํางานที่เหมาะสม เช่น มีหอ้ งทํางานที่ดี มีสภาพแวดล้อม
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เหมาะกับงานตามหลักวิศวกรอุตสาหกรรม มีเครื่ องอํานวยความสะดวกตามสมควร รวมตลอดถึง
การพยายามเอื้ออํานวยให้มีชีวิตการทํางานที่มีคุณภาพ(Quality Work Life - QWL) ที่ดีข้ ึน เช่น จัด
ให้มีระบบการทํางานในเวลาที่ยดื หยุน่ (Flexible Working Hours System) เป็ นต้น นอกจากนั้น อาจ
จัดผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆให้เพิ่มอีก เช่น การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่ วย ค่าเลี้ยงดูบุตร โบนัส
อาหารกลางวัน จัดรถรับส่ ง ให้เวลาพักร้อน เป็ นต้น

กกกกกกกกความต้องการที่สูงขึ้นถัดจากความต้องการทางกายภาพและชีวภาพ ก็คือ ความต้องการ
ในเรื่ องความปลอดภัยและความมัน่ คง เป็ นธรรมดาที่คนอยากจะปลอดภัยจากภยันตรายและโรคภัย
ต่างๆรวมถึงความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อจับประเด็นนี้ ได้ องค์การจึงควรจัดทําโครงการ
สนองความต้องการในเรื่ องนี้ เช่น การทําประกันภัยในรู ปต่างๆ ในด้านสุขภาพ ประกันเกี่ยวกับ
อุบตั ิเหตุและชีวิต รวมถึงการเก็บเงินสะสม(provident fund) การให้บาํ เหน็จบํานาญ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษียณอายุ(pension)
กกกกกกกกบุคคลโดยทัว่ ไป มิได้มีความต้องการในความมัน่ คงทางกายภาพเท่านั้น แต่ในแง่จิตใจ
เขาก็ตอ้ งการความมัน่ คงด้วย ดังนั้นองค์การจึงควรมีนโยบายทางการบริ หารงานบุคคลในเรื่ องการ
พัฒนาอาชีพ และไม่ไล่คนออกจากงานง่ายๆ กล่าวคือ ควรมีนโยบายให้ความมัน่ คงในการทํางาน
แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไป
กกกกกกกกสูงจากความต้องการในความปลอดภัยและความมัน่ คง ก็เป็ นความต้องการทางสังคม
ความรักใคร่ และความเป็ นเจ้าของ เกี่ยวกับความต้องการนี้ นอกจากองค์การจะกําหนดให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานตามตําแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งทําให้เขา
ต้องเกิดการติดต่อและมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานแล้ว องค์การอาจเสริ มให้บุคคลได้มีโอกาส
ตอบสนองความต้องการทางสังคมมากขึ้น โดยพยายามจัดกิจกรรมร่ วมกันนอกหน้าที่การงาน อัน
เป็ นการสมาคมระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการสังสรรค์ สันทนาการ แข่งขันกีฬาหรื อกิจกรรมอื่นๆ
เป็ นครั้งคราว โดยนัยนี้ ความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการ(informal relationship)หรื อกลุ่มอรู ปนัย
(informal group) จึงเกิดขึ้นได้ง่ายและเป็ นช่องทางที่มีประสิทธิผลในการตอบสนองความต้องการ

ทางสังคมและความรักใคร่ สําหรับความต้องการเป็ นเจ้าของนั้น องค์การก็อาจจะทําได้โดยให้เขา
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ได้มีส่วนเป็ นเจ้าของขององค์การ เช่น ให้ถือหุ น้ เป็ นต้น

กกกกกกกกในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเหนือความต้องการทางสังคม ความรักใคร่ และเป็ นเจ้าของก็คือ
ความต้องการที่จะได้รับยกย่องและเป็ นที่ยอมรับนั้น ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน หรื อแม้แต่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ก็อาจกระทําได้โดยให้การยอมรับ ให้ความสนใจแก่กนั และกัน โดยยกย่องว่างาน
ที่บุคคลอื่นทําหรื อตัวบุคคลอื่นนั้นมีคุณค่าและมีความสําคัญ คนที่มีความต้องการในระดับนี้ จะต้อง
การความเป็ นอิสระและเสรี ภาพอย่างมาก ประกอบกับมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ประสบความสําเร็ จในสิ่งที่ปรารถนา ดังนั้น การมอบหมายงานที่เป็ นชิ้น เป็ นอัน
และมีลกั ษณะท้าทาย โดยมอบความรับผิดชอบให้ดว้ ย ดูจะเป็ นสิ่ งจูงใจสําหรับบุคคลในระดับนี้
และหากเขาได้ทาํ งานที่เขาชอบอีกด้วยแล้ว ตัวงานเองก็จะเป็ นสิ่งจูงใจที่ดีเลิศ เพราะเขาจะไม่กลัว
งานยาก สําหรับเขาแล้ว แม้งานยาก แต่ถา้ ชอบก็จะรู้สึกกับงาน และงานนั้นจะกลับกลายเป็ นงาน
ง่ายในทัศนะของเขา และเขาก็จะทํางานได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และเป็ นไปตามที่เขาอยากจะ
ให้เป็ น ซึ่งก็เป็ นการบรรลุความต้องการที่จะประสบความสําเร็ จสูงสุด
กกกกกกกกเกี่ยวกับการปรับใช้สิ่งจูงใจหรื อเป้ าหมายเพื่อการจูงใจนี้ ผูป้ ระยุกต์ใช้แนวความคิดการ
จูงใจของมาสโลว์ เฮอร์ สเบอร์ ก อัลเดอร์เฟอร์ หรื อการปรับใช้เทคนิคอื่น อาทิ การปรุ งแต่งงานก็
ตาม พึงตระหนักในทฤษฎีเอกซ์ ทฤษฎีวาย ของแมคเกรเกอร์ ประกอบกันไป โดยทัว่ ไป บุคคลที่มี
ลักษณะของทฤษฎีเอกซ์ เช่น ไม่ค่อยทะเยอทะยาน ไม่ชอบทํางาน พยายามหลีกเลี่ยงงานและความ
รับผิดชอบ แต่ตอ้ งการความมัน่ คงในการทํางานนั้น เพื่อที่จะทําให้บุคคลประเภทนี้ทาํ งานได้
ประสิ ทธิผลประสิ ทธิภาพนั้น จําเป็ นต้องใช้การบริ หารแบบใช้การสัง่ การ เน้นระเบียบวินยั และใช้
อํานาจหน้าที่ในการบังคับ ควบคุม และลงโทษ กล่าวคือ ใช้การจูงใจในทางลบ ได้แก่ การตักเตือน
การภาคทัณฑ์ การลงโทษ การให้ออก การไล่ออก เป็ นต้น และหากจะใช้การจูงใจทางบวกบ้าง ก็
จะต้องใช้สิ่งจูงใจที่เป็ นตัวเงินและจับต้องได้
กกกกกกกกสําหรับบุคคลที่มีลกั ษณะวายก็จะตรงข้ามกับบุคคลที่มีลกั ษณะเอกซ์ บุคคลที่มีลกั ษณะ
วาย จะเห็นว่าการทํางานนั้นเหมือนการละเล่นและการพักผ่อน บุคคลเหล่านั้นจะผูกพันมุ่งมัน่ อยู่
กับเป้ าหมายงาน ซึ่งจะสัมพันธ์กนั กับรางวัลที่เขาควรจะได้ อาทิ การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น

นอกจากนั้นเขายังแสวงหาความรับผิดชอบ ทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ การจูงใจบุคคลเหล่านี้ จึง
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ต้องใช้การจูงใจในทางบวก ได้แก่ การให้รางวัล(ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึงสิ่ งจูงใจที่
จับต้องไม่ได้ดว้ ย) และปล่อยให้เขาควบคุมตัวเขาเอง เพียงแต่ติดตามผลและให้คาํ แนะนําต่างๆ
หรื อช่วยแก้ปัญหาเมื่อยามจําเป็ นก็นบั ว่าพอแล้ว

กกกกกกกกเท่าที่กล่าวมานี้เป็ นการปรับใช้กลุ่มทฤษฎีที่เน้นเนื้อหาของการจูงใจ ดังนั้นจึงเป็ นสิ่งที่
จําเป็ นที่นกั บริ หารจะต้องหยัง่ รู ้ความคิดความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนเป็ นสําคัญว่าเขามี
คุณค่า มีเป้ าหมาย หรื อหวังผลกําไรอย่างไร เพราะหากไม่รู้ก็ยากที่จะจูงใจและปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานของเขา และแล้วนักบริ หารหรื อผูค้ วบคุมบังคับบัญชาผูน้ ้ นั ก็จะต้องคิดสร้าง เสาะ
แสวงหา ตลอดจนรักษาสิ่งเหล่านั้นโดยนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือหรื อเครื่ องล่อใจเพื่อจูงใจให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมไปตามทิศทางที่เขาปรารถนา นอกจากนั้นนักบริ หารยังต้องสังเกตถึงปฏิกิริยาตอบโต้
ที่ผปู้ ฏิบตั ิงานมีต่อรางวัลหรื อผลตอบแทนต่างๆ อาจใช้เทคนิคการทอดแบบสอบถามก็ได้
นอกจากนั้นนักบริ หารยังต้องแน่ ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเชื่อมโยงรางวัลหรื อผลตอบแทนเข้ากับ
พฤติกรรมได้ กล่าวคือผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทราบว่าการปฏิบตั ิงานเช่นไรจะได้ผลตอบแทนอย่างไร
จากนั้นนักบริ หารจะได้ปรับใช้กลุ่มทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจดังกล่าวอย่างง่ายๆได้โดยตรง
กล่าวคือใช้ส่ิงจูงใจต่างๆเป็ นเป้ าหมายแห่งพฤติกรรมที่ต่างกันในแต่ละบุคคล
กกกกกกกกอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการใช้เป้ าหมายเพื่อการจูงใจนี้ นักบริ หารหรื อผูค้ วบคุมบังคับ
บัญชาไม่เพียงแต่ตอ้ งตระหนักในปั จจัยจูงใจหรื อปัจจัยสุขอนามัยเท่านั้น แต่ยงั ต้องตระหนักและ
รู้จกั การปรับใช้การจูงใจทางลบได้แก่การใช้การลงโทษด้วย ทั้งนี้เพราะโดยธรรมดาแล้วผูค้ นจะ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ความไม่พอใจหรื อความเจ็บปวดตามกฎแห่งผลกรรม เพราะผลใน
ลักษณะดังกล่าวมักไม่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ แต่ในทางปฏิบตั ิก็ไม่นิยมใช้การจูงใจในทางลบ
ดังกล่าว กระนั้นก็ตาม ผูบ้ ริ หารก็ตอ้ งแสดงให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทราบด้วยว่าการจูงใจในทางลบ
ดังกล่าวนั้นอาจนํามาปรับใช้ได้ทนั ทีเมื่อจําเป็ น โดยนัยนี้ก็เท่ากับเป็ นการกระต้นให้เขาเปรี ยบเทียบ
กาจูงใจทางลบกับทางบวก ซึ่งน่ าจะเป็ นแนวโน้มให้เขาสร้างเป้ าหมายในทางบวกมากยิง่ ขึ้น
กกกกกกกกอย่างไรก็ตามเป้ าหมายเหล่านั้นควรมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง นัน่ ก็คือ
เป้ าหมายจะต้องบ่งชัดถึงการปฏิบตั ิที่จะต้องกระทํา อาทิ กําหนดจํานวนยอดขายที่แน่นอน

นอกจากนั้นเป้ าหมายที่กาํ หนดควรจะมีความยากและท้าทายมากกว่าเป้ าหมายที่ง่าย ความยากและ
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ท้าทายจะทําให้เกิดพลังขึ้นได้ และนําไปสู่ความพยายามที่มากยิง่ ขึ้น นัน่ ก็คือความพยายามจะมีอยู่
ได้ในระยะยาว ดังนั้นเป้ าหมายที่ทา้ ทายจึงเป็ นตัวจูงใจที่ทาํ ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานคิดสร้างและพัฒนากล
ยุทธ์ที่จะทําให้งานบรรลุผลตามทฤษฎีการตั้งเป้ าหมายในการจูงใจของล็อค แต่ท้ งั นี้ความยากนั้นไม่
ควรมีในระดับสูงเกินไป เพราะหากยากเกินระดับศักยภาพของบุคคลผูป้ ฏิบตั ิอนั ทําให้เขาไม่
สามารถบรรลุผลได้แล้ว เขาก็จะเกิดความคับข้องใจ (frustration) และเกิดความท้อถอย (ตามทฤษฎี
ความคาดหวังของวรู ม) เช่นนี้แล้วก็จะทําให้ระดับการจูงใจตกตํ่าลง ในการกําหนดเป้ าหมายก็ควร
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งเป้ าหมายนัน่ เอง และแน่นอนเขาย่อมต้องพยายาม
ทําให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดังจะกล่าวต่อไป
กกกกกกกกการใช้การป้ อนกลับเพื่อการจูงใจ ส่วนการป้ อนกลับนั้นก็คือการที่นกั บริ หารส่ง
ข่าวสาร ข้อมูล หรื อทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบว่างานของเขาได้ผลเพียงไร ซึ่งก็จะโยงไปสู่การได้รับ
รางวัลหรื อการลงโทษ โดยเฉพาะบุคคลที่มีแรงจูงใจในความสําเร็ จสูง ก็จะเป็ นบุคคลที่พยายาม
แสวงหาข้อมูลป้ อนกลับ ทั้งนี้เพื่อจะได้ประเมินค่าสิ่ งที่ได้ทาํ ไปและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ ง
แก้ไขตามทฤษฎีการจูงใจในความสําเร็ จของแมคเคิลแลนด์หรื อทฤษฎีการตั้งเป้ าหมายในการจูงใจ
ของเอ็ดวิน เอ. ล็อค หรื อในการใช้เทคนิคการปรับปรุ งงาน นอกจากนั้นผูบ้ งั คับบัญชาก็ตอ้ งการ
ข้อมูลการป้ อนกลับเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อการตอบแทนผลการปฏิบตั ิซ่ึงอาจออกมาในรู ปการให้รางวัล
หรื อการลงโทษก็ได้
กกกกกกกกการเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วม การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมนอกจากจะหมายความถึง
การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการตั้งเป้ าหมายด้วยตัวเขาเอง ดังกล่าวมาแล้วนั้น
นับเป็ นการมีส่วนร่ วมที่สาํ คัญมากที่สุด เพราะเป็ นการมีส่วนร่ วมทางสมองหรื อทางความคิด เมื่อ
บุคคลมีส่วนในการกําหนดเป้ าหมายหรื อโครงการต่างๆ เขาก็จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา
(psychological commitment)ที่จะทําให้เป้ าหมายหรื อโครงการเหล่านั้นบรรลุผล นอกจากนั้นยังเกิด
ความรู ้สึกของการเป็ นเจ้าของในเป้ าหมายหรื อโครงการ ดังนั้นเมื่อถึงภาคปฏิบตั ิเขาก็จะมีแรงจูงใจ
และกระตือรื อร้นให้งานบรรลุผลตามที่เขาได้มีส่วนร่ วมกําหนดขึ้นมานั้น

กกกกกกกกการให้มีส่วนร่ วมนี้ยงั หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในภารกิจต่างๆขององค์การ
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ดังนั้นจึงเป็ นกรตอบสนองความต้องการในทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็ นเจ้าของตามทฤษฎี
ลําดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ดว้ ย

กกกกกกกกนอกจากนั้นการให้รางวัลและการลงโทษควรจะกระทําทันทีเมื่อเสร็ จพฤติกรรมและ
การปฏิบตั ิงานนั้นๆ ด้วยวิธีน้ ี จะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้เรี ยนรู้และตระหนักถึงพฤติกรรมและผลที่
ตามมาตรงกันข้ามหากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่สามารถเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานกับผลตอบแทนที่จะได้
ดังกล่าวแล้ว ผลการปฏิบตั ิงานก็จะตํ่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นไปเพื่อ
อะไร ในสถานการณ์แบบนั้น การปฏิบตั ิงานก็จะมีในระดับตํ่า ความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานก็จะลดลง การทํางานก็จะช้าลง การขาดงาน หรื อแม้แต่การลาออกจากงานก็อาจปรากฏ
ตามมาได้ การสร้างและธํารงไว้ซ่ึงระบบการจูงใจที่เป็ นธรรม เป็ นธรรมดาที่จะสังเกตสิ่งรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งในแง่การทํางานและผลงานหรื อ
รางวัลอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิงานที่ผอู้ ื่นได้รับ หากเขารับรู้และเข้าใจ (perceive) ว่าผลตอบแทน
ที่เขาได้จากองค์การไม่ได้สดั ส่ วนกับสิ่งที่เขาทุ่มเทให้องค์การ เขาก็จะรู้ว่าระบบการจูงใจที่ไม่เป็ น
ธรรมอันเสมอภาคนั้นไม่มีอยูห่ รื อไม่สามารถธํารงอยูต่ ่อไปได้แล้ว เขาก็จะหมดความพึงพอใจและ
เกิดพฤติกรรมของผูท้ ี่มีขวัญตํ่าดังได้กล่าวมาข้างต้น หากระดับความพึงพอใจและระดับขวัญตํ่าถึง
ระดับ เขาก็อาจถึงกบลาออกจากองค์การอันทําให้สมาชิกภาพของเขาหมดลง หรื ออย่างน้อยก็
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทุ่มเทให้ แทรกแซงบุคคลอื่น หรื อเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนการที่ให้เป็ นต้นตาม
ทฤษฎีความเสมอภาค และตัวแบบความคดหมายของพอร์ตเตอร์ และลอเลอร์ ดังนั้นสําหรับบุคคล
หนึ่งแล้วรางวัลที่เขาได้อนั เป็ นผลจากการกระทําควรมีค่าเท่าเทียบกับสิ่ งที่เขาได้ทุ่มเทให้ กล่าว
ง่ายๆก็คือเมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุตสาหะ วิริยะ ฯลฯ ต่างกัน
ผลงานที่ออกมาก็ยอ่ มต้องต่างกัน และย่อมต่างกันในรางวัลหรื อผลตอบแทนที่ได้ดว้ ย ดังนั้นจึง
เป็ นหน้าที่สาํ คัญประการหนึ่ งของนักบริ หารหรื อผูค้ วบคุมบังคับบัญชาในการดํารงไว้ซ่ึงความ
ยุติธรรมในการให้ผลตอบแทนหรื อรางวัลแก่บรรดาผูป้ ฏิบตั ิงานที่ต่างกัน
เครื่องมือหรือสิ่งต่าง ๆ ที่จะใช้ จูงใจ

กกกกกกกกในการจูงใจคนงานนั้น สามารถเลือกใช้สื่อหรื อเครื่ องมือที่จะใช้ตอบสนองได้ ให้
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ถูกต้องกับชนิ ดความต้องการที่คนงานมีอยู่ สิ่งตอบแทนต่างๆเหล่านี้จะมีแตกต่างกันไปหลายอย่าง
ที่ผบู้ ริ หารจะต้องเลือกโดยมีการจัดส่วนประกอบของสิ่งจูงใจหลายอย่างที่เหมาะสม และควรมีการ
ให้สิ่งตอบแทนสิ่งจูงใจ หลายๆชนิ ด และจะต้องให้แต่ละชนิดมากน้อยต่างกันตามความเหมาะสม
ด้วย เครื่ องมือหรื อสิ่งที่ใช้จูงใจจะมีดงั ต่อไปนี้ คือ

กกกกกกกก1. เทคนิคในการควบคุมงาน (supervisory techniques) เทคนิคที่ใช้ในการควบคุม
คนงานนั้น แบ่งเป็ น 2 วิธีคือ
กกกกกกกกกกกกกกกกก. positive method หรื อแบบมีการเอาใจคนงาน
กกกกกกกกกกกกกกกกข. negative method หรื อแบบไม่มีการเอาใจคนงาน
กกกกกกกกวิธีการควบคุมในการบริ หารสมัยก่อน มักจะเป็ น negative method คือ ใช้วิธีบงั คับและ
จะขู่ลงโทษในกรณี ประพฤติไม่ถกู ต้อง ผูบ้ ริ หารจะให้ความสําคัญต่องานเป็ นหลักใหญ่ และจะ
พยายามปรับคนงานให้ตอ้ งเข้าอยูแ่ ละเป็ นไปตามเงื่อนไขที่จาํ เป็ นของงาน ความพอใจในทางอื่นๆ
ของคนงานจึงมักจะมิได้รับการตอบสนอง
กกกกกกกกในการใช้ negative motivational method จะทําให้ขวัญของพนักงานตํ่า องค์กรจะยังมี
ผลผลิตสูงก็ได้ แต่จะมีได้ในระยะสั้น ในกรณี ที่คนงานดังกล่าวถูกจํากัดมิให้ไปไหนหรื อไม่มี
ทางเลือกงานใหม่ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานมีโอกาสเลือกงานใหม่แล้ว เขาจะบิดพริ้ วและ
ลาออก ซึ่งจะทําให้องค์กรเสี ยกําลังคนและขาดความสําเร็ จในระยะยาวเป็ นแน่นอน
กกกกกกกกในทางตรงกันข้าม ถ้าหากผูบ้ ริ หารใช้ positive method เต็มที่ หรื อพยายามจัดให้มี
สภาพของการทํางานที่เป็ นอิสระที่จะช่วยให้คนที่ทาํ งานสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้
ดังนั้น วิธีการจูงใจที่ถกู ต้องจึงควรต้องให้เป็ นไปในรู ปที่ว่า ขณะที่คนกําลังหาความพอใจ
ตอบสนองสิ่งจูงใจของตนอยูน่ ้ นั ต้องควบคู่ไปกันกับการที่องค์กรสามารถประสบความสําเร็ จได้
ด้วย ดังนี้ ขวัญของพนักงานก็จะดีและผลผลิตขององค์กรก็จะสูงขึ้นด้วย

กกกกกกกกในกรณี น้ ี ผลที่ออกมาก็คือ ขวัญของพนักงานจะสูง และผลผลิตก็จะสูงด้วย เช่น ถ้าหาก
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ผูบ้ ริ หารจัดสภาพการทํางานที่ดี และจูงใจให้พนักงานเห็นทางก้าวหน้าในอาชีพของตน และจัดให้
เขาอยูใ่ นตําแหน่ งที่เหมาะสม ดังนี้ขวัญของพนักงานจะดี งานขององค์กรในปัจจุบนั ก็จะดีดว้ ย
กกกกกกกกจากการวิเคราะห์ดงั กล่าว สรุ ปได้ว่า การที่จะรักษาให้พนักงานมีขวัญสูงนั้นจะเป็ นสิ่งที่
สัมพันธ์กนั โดยตรงกับสภาพบรรยากาศขององค์กรว่า องค์กรดังกล่าวจะต้องเป็ นไปในทํานองที่มี
การเอาใจหรื อจูงใจ คนงานด้วย แต่โดยลําพังการมุ่งจูงใจอย่างเดียวย่อมไม่ก่อให้เกิดผลผลิตที่สูงขึ้น
แต่ผลผลิตจะสูงขึ้นก็ต่อเมื่อคนงานสามารถตอบสนองความต้องการตามเป้ าหมายของตนได้ และ
ขณะเดียวกัน จะต้องควบคู่ไปกับการที่องค์กรจะต้องมีโอกาสประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายได้ดว้ ย
นัน่ ก็คือ การจูงใจจะต้องเป็ นการจูงใจจากหน้าที่การงานโดยตรงเท่านั้น
กกกกกกกกผูบ้ ริ หารจะต้องกําหนดเป็ นเงื่อนไขของการจูงใจเอาไว้ และต้องชี้แจงให้คนงานทราบ
ว่า หนทางที่เขาจะได้รับการตอบสนองในสิ่งต่างๆนั้น จะได้มาก็ต่อเมื่อเป้ าหมายขององค์กรได้
สําเร็ จผลลงด้วยแล้วเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ การทําความเข้าใจเอาไว้ว่า สิ่ งที่จะให้ตอบสนอง
สิ่งจูงใจต่อพนักงานนั้น องค์กรจะให้ได้ก็ต่อเมื่อเป้ าหมายขององค์กรมีทางสําเร็ จลงจากการทํางาน
ที่ดีของพนักงาน นัน่ เอง ดังนี้ เงื่อนไขในการให้จากฝ่ ายนายจ้าง จะต้องกระทําโดยสัมพันธ์อยูก่ บั ผล
ของงานที่พนักงานกําลังทําอยูโ่ ดยตรง
กกกกกกกก2. การใช้อาํ นาจหน้าที(่ authority) การใช้อาํ นาจหน้าที่จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับการใช้เทคนิ คในการควบคุมพนักงาน ลักษณะการใช้อาํ นาจหน้าที่ที่ต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรม
พนักงานเสมอ อํานาจหน้าที่ที่ใช้อยูใ่ นองค์กรนั้นโดยปกติมกั จะมีความหมายในทางที่ไม่ดีอยูแ่ ล้ว
แต่อย่างไรก็ดี การใช้อาํ นาจหน้าที่จะยังสําคัญอยูใ่ นทุกกรณี และจะช่วยประกันให้ผลงานที่ออกมา
อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีประสิ ทธิภาพตามสมควร แต่ถา้ หากการใช้อาํ นาจหน้าที่เกินกว่าขณะหนึ่ งที่
เหมาะสมแล้ว หรื อใช้ผดิ กิจจะลักษณะแล้วผลก็จะกระทบต่อขวัญของพนักงานได้ พฤติกรรม
ในทางขัดแย้ง ขัดขืน หรื อไม่ให้ความร่ วมมือก็อาจเกิดขึ้นได้ สําหรับในระยะยาวแล้ว ถ้าผูน้ าํ ได้
เน้นการใช้อาํ นาจหน้าที่มากเกินไปแล้ว แม้ผลเสียจะยังไม่ปรากฏให้เห็นในระยะสั้นก็ตาม แต่ใน
ระยะยาวนั้น ความอึดอัดใจ และความรู้สึกกดดัน จนออกผลมาบัน่ ทอนองค์กรในทางต่างๆได้เสมอ

กกกกกกกก3. การให้ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินหรื อที่สามารถตีค่าเป็ นเงินได้ ผลประโยชน์ตอบ
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แทนที่เป็ นตัวเงินจะมีความสัมพันธ์กบั การช่วยให้มีการใช้อาํ นาจหน้าที่ได้ ซึ่งอาจให้ผลทางตรง
ด้วยการให้ผลตอบแทนในรู ปค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส หรื ออาจให้ในทางอ้อม เช่น การให้สวัสดิการ
การให้บริ การด้านอาหาร ที่พกั เป็ นต้น และนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วอาจเป็ นในรู ปของการให้
ส่วนแบ่งกําไร (profit-sharing) การให้หยุดพักผ่อนประจําปี หรื อวันหยุดอื่นๆ โดยได้รับค่าจ้างตาม
ปก ติ การให้บริ การทางการแพทย์ และเบี้ยบําเหน็จบํานาญ และการให้ได้รับการประกันภัยในด้าน
ต่างๆ หรื อให้ได้รับการฝึ กอบรม รวมถึงสิทธิพิเศษในการซื้อของถูกหรื ออื่นๆ
กกกกกกกกผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินหรื อสามารถตีค่าเป็ นเงินได้เหล่านี้ โดยปกติมกั จะสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการตอบสนองความต้องการระดับตํ่า คือ ใช้ตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกาย
และความมัน่ คง หรื ออาจจะรวมไปถึงความต้องการทางสังคมด้วย
กกกกกกกกถึงแม้เงินจะตอบสนองความต้องการต่างๆได้ก็ตาม ผูบ้ ริ หารจะต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า
การตอบแทนในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงินก็เป็ นสิ่ งสําคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย ในการทํางานของคนนั้น คนจะมิได้
หวังผลเฉพาะการได้เงินเท่านั้น สิ่งตอบแทนที่มิใช้ตวั เงินหรื อที่ไม่สามารถตีเป็ นเงินได้ แต่ก็มี
ความหมายสําหรับคนในทางอื่นไม่นอ้ ยกว่ากัน
กกกกกกกก4. ผลตอบแทนอื่นๆที่มิใช่ตวั เงิน พนักงานทุกคนย่อมจะมีความต้องการในสิ่งที่มิใช่ตวั
เงินเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจต้องได้รับการอบรมเพื่อหวังที่จะให้มีฐานะในตําแหน่ง
งานที่สูงขึ้น หรื อหวังที่จะได้รับความมัน่ คงมีความชํานาญในอาชีพบางอย่างมากขึ้น การให้
เงินเดือนที่สูงขึ้นโดยให้อยูใ่ นตําแหน่งหน้าที่เดิม จึงอาจไม่ใช่สิ่งที่คนงานต้องการ จากการพิจารณา
ถึงความต้องการทางใจในระดับที่สูงขึ้น คนงานอาจต้องการในสิ่ งต่างๆต่อไปนี้ และผูบ้ ริ หารที่จะ
จูงใจให้ได้ผลก็ตอ้ งคํานึ งถึงทางเลือกเหล่านี้ ไว้ดว้ ยเสมอ เช่น
กกกกกกกกกกกกกกกกก. การให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดให้มีการ
แข่งขันความสามารถในการทํางานของพนักงานในกลุ่ม และต้องมีระบบประเมินผลที่ยตุ ิธรรม
ตลอดทั้งมีการยอมรับในความสามารถดังกล่าว และเลื่อนขั้นตําแหน่งให้สูงขึ้นตามเหตุผลที่เป็ น
จริ ง

กกกกกกกกกกกกกกกกข. การใช้วิธีปกครองแบบพ่อกับลูก ผูบ้ ริ หารจะต้องกระทําตนเป็ นผูม้ ี
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พระคุณ ให้การดูแลเอาใจใส่ ทุกข์สุขของคนงาน เพื่อให้เกิดความพอใจและเกิดความรู้สึกอบอุ่นจาก
การบังคับบัญชาเสมอ ความร่ วมมือและทํางานเต็มใจด้วยดีก็มกั จะเกิดขึ้นด้วยวิธีการนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกค. การให้เกียรติและถือเป็ นกันเองต่อพนักงาน ในการเจรจาหรื อร่ วมแก้ไข
ปัญหาใดๆ ผูบ้ ริ หารที่ใช้วิธีการนุ่มนวลและถือระดับเสมอภาคไว้เสมอ ย่อมจะเท่ากับเป็ นการให้
เกียรติหรื อให้ความสําคัญต่อคู่กรณี การตอบแทนหรื อปฏิบตั ิตอบจากพนักงานที่ดีก็มีไม่นอ้ ยจากวิธี
ปฏิบตั ิดงั กล่าว
กกกกกกกกกกกกกกกกง. การจัดให้งานมีลกั ษณะที่ดีจะตอบสนองความต้องการทางใจของคนงาน
ได้ วิธีน้ ี อาจทําได้หลายทางด้วยกัน เช่น จะต้องคํานึงถึงการออกแบบงาน ให้งานที่กาํ หนดให้มี
ความเหมาะสมและมีความหมายต่อเขาทางใจด้วย
กกกกกกกกกกกกกกกกจ. การให้มีส่วนร่ วมในการบริ การ การให้มีสวนร่ วมในการบริ หารไม่ว่าจะ
เป็ นไปลักษณะของการให้ร่วมตัดสิ นใจ หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ มักจะทําให้คนงานเกิดความรู ้สึก
ภูมิใจ
กกกกกกกกกกกกกกกกฉ. การใช้วิธีการจัดการโดยยึดถือที่วตั ถุประสงค์ (Management by
Objectives) การใช้วิธีดงั กล่าว การให้อิสระแก่คนงานจะมีมากขึ้น การควบคุมบังคับบัญชาจะมี
น้อยลง คนงานจะแสดงความสามารถของตนได้ดีกว่า และการประเมินผลงานจะทําได้ชดั แจ้งกว่า
โอกาสที่แต่ละคนจะได้รู้ถึงผลการทํางานของตนมีได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นด้วย ความพอใจในทางต่างๆ
เกิดขึ้นได้
สรุปบทแรงจูงใจ
กกกกกกกกในทางสรุ ป อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีการจูงใจต่างๆไม่ว่าจะเป็ นทฤษฎีใดก็ตาม ต่างก็มี
ส่วนเหมือนกันอยูอ่ ย่างหนึ่ ง คือ การจูงใจใดๆก็ตาม ทุกรณี ของพฤติกรรมต่างก็จะมีเป้ าหมายกํากับ
(goal directed) อยูเ่ สมอ หรื อนัน่ ก็คือ ความเข้าใจจากรู ปแบบของการกระบวนการจูงใจได้ช้ ีให้เรา
เห็นว่า พฤติกรรมทุกกรณี ต่างก็มีเป้ าหมายซึ่งแสดงว่า เราจะสามารถกํากับหรื อชักนําพฤติกรรมได้

อย่างแน่ นอน ทั้งนี้ก็ดว้ ยการใช้ทฤษฎีจูงใจต่างๆนัน่ เอง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องระลึกเสมอว่า การจูง
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ใจมิใช่สิ่งที่จะทําได้ง่ายๆหากแต่ตอ้ งใช้วิธีการหลายๆอย่างที่ต่างกันที่จะให้เกิดผลขึ้นมา และจําต้อง
มีการวิเคราะห์ส่วนประกอบปั จจัยต่างๆได้อย่างถูกต้อง ที่จะหาช่องวิธีที่จะจูงใจให้เกิดผลขึ้นมาได้
ทั้งนี้สุดแต่ว่าจะเริ่ มต้นจากทางไหนและจากแง่มุมใด โดยมีส่ิงที่แน่ชดั รออยูแ่ ล้วอย่างหนึ่ ง คือ การ
จูงใจเป็ นสิ่งที่ทาํ ได้เพราะพฤติกรรมทุกกรณี ลว้ นมีเป้ าหมายกํากับอยูเ่ สมอ
แนวคิดทางสั งคมและทฤษฎีสังคม

กกกกกกกกแนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อ
มนุษย์ ความคิดที่มนุ ษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะกระทําโดยคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้ กรณี ที่คิดคน
เดียวก็ตอ้ งเป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่วน ความคิดนั้น
จึงคงอยูไ่ ด้ Emory Bogardus ได้ให้ความหมายแนวคิดทางสังคมว่า “เป็ นความคิดเกี่ยวกับการ
สอบถามหรื อปั ญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็ นอดีตหรื อปัจจุบนั เป็ นการคิดร่ วมกันของ
เพื่อนหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความสัมพันธ์ เป็ นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเรื่ องรอบตัวมนุษย์
ซึ่งมนุ ษย์ของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ตอ้ งคิด เพื่อหาทางแกปัญหาหรื อทําให้ปัญหาบรรเทาลง
ความคิดความอ่านที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้ว และใช้การได้ดี ก็จะได้รับการเก็บรักษาสืบทอด
จากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง” อาจารย์วราคม ทีสุกะ ให้ความหมายว่า “แนวคิดทางสังคมเป็ น
ความคิดของมนุ ษย์ เกิดจากการรวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนของมนุษย์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
โดยทัว่ ไป และปั ญหาที่ประสบ ความคิดนี้เป็ นที่ยอมรับกันในหมู่มนุษย์ ไม่สูญหาย มีการสืบ
ความคิดกันต่อไป”

ประเภทของแนวคิดทางสั งคม
กกกกกกกกได้เรี ยบเรี ยงจากความคิดของ Bogardus ได้ 5 ประเภท เรี ยกว่า “แนวทางห้าสายของ
ความคิดมนุษย์” (five lines of human thought) ดังนี้

กกกกกกกก1. ความคิดเกี่ยวกับจักรวาล เป็ นความคิดของคนโบราณเกี่ยวข้องกับลักษณะของสากล
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จักรวาล และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั จักรวาล มนุษย์ยคุ โบราณสนใจในศาสนา ในจิตและ
วิญญาณ มีความคิดความเชื่อในเรื่ องเทพเจ้า ภูต ผี เทวดา ลัทธิศาสนาต่างๆ เช่น ลัทธิเทพเจ้าองค์
เดียว (monotheism) ลัทธิเทพเจ้าหลายองค์ (polytheism) การปกครองโดยสงฆ์ (monotheism) สิ่ง
เหล่านี้ ทาํ ให้มนุ ษย์เกิดความกลัวและความหวัง อุดมการณ์และการบูชายันต์ดว้ ยชีวิต
กกกกกกกก2. ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ในขั้นนี้มีระดับความคิดเชิงปัญญาสูงขึ้น แต่ก็ยงั เป็ น
ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั จักรวาลเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ไม่เกี่ยวกับศาสนา
หรื อไม่ใช่ความคิดที่สนองความจําเป็ นทางศาสนา ความเชื่อ มนุษย์พยายามลดความคลุมเครื อ หา
ความกระจ่างในสิ่งแวดล้อมของจักรวาล
กกกกกกกกเกณฑ์คาํ อธิบายต่างๆอย่างมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปลี่ยนแปลงและหาแก่นสารใน
ความซับซ้อน มนุ ษย์ได้พบว่าในยุคนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของมนุ ษย์ และรู ้ว่าในที่สุดทุกสิ่งจะต้องแตกดับไป มนุษย์พยายามสร้างความหมายสูงสุดของสิ่ ง
ต่างๆอย่างไม่มีอคติตามความรู ้ความสามารถที่สูงขึ้นของตน
กกกกกกกก3. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและความรู้ทางปรัชญาเพียงพอ
แล้ว มนุ ษย์ก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิกลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่ของการคิดการ
กระทําหรื อการประพฤติปฏิบตั ิของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจํา ความฝันและสิ่ ง
ต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็ นที่มาของวิชาจิตวิทยาสมัยใหม่
กกกกกกกก4. ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ความรู้สึกเกี่ยวกับ หิน ดิน นํ้า อากาศ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่
รอบตัวมนุ ษย์ และมนุ ษย์จาํ เป็ นต้องรู้จดั เพื่อป้ องกันอันตราย หรื อใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ การ
คิดเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ทําให้มนุ ษย์ได้บ่อถ่านหิน บ่อนํ้ามัน บ่อแก๊ส นํามาปรับปรุ งการคมนาคม
ขนส่ ง ความคิดความรู ้อนั แยบยลของมนุษย์ ทําให้มนุษย์รู้จกั ใช้ประโยชน์จากวัตถุต่างๆ สามารถ
ควบคุมธรรมชาติได้ นัน่ คือที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ทาํ ให้เกิดความสะดวกสบาย
กกกกกกกก5. ความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุ ษย์หรื อสังคมมนุ ษย์ ในประวัติศาสตร์ มนุ ษย์มีความคิด
เกี่ยวกับเพื่อนมนุ ษย์ในลักษณะเป็ นกลุ่มน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสัดส่วนที่ทาํ ให้กบั เรื่ องต่างๆใน 4
ข้อแรก และได้หนั มาสนใจเรื่ องของเพื่อนมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ได้แก่ ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ภาระหน้าที่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ความผูกพันที่มีต่อเพื่อนมนุ ษย์ ต่อสังคม ลักษณะของชีวิตสังคม แนวโน้มทางสังคม ปัญหาสังคม
หลักการ การศึกษาวิเคราะห์สงั คม อันเป็ นความคิดพื้นฐานของสังคมศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่
ตัวอย่างความคิดทางสังคม อาจแยกออกเป็ นกลุ่ม ดังนี้

กกกกกกกก1. ปรัชญาชีวิต สังคมไทยหรื อสังคมอื่นความคิดทางสังคมอาจแสดงออกในรู ปของ
ปรัชญาชีวิต หมายถึง เป้ าหมายสูงสุดของชีวิต รวมทั้งแนวทางการไปสู่เป้ าหมาย สังคมแต่ละสังคม
จะมีปรัชญาชีวิตของสังคมด้วย เช่น กรณี ของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเป็ นแบบเรี ยบง่าย รัก
อิสระเสรี โอบอ้อมอารี มีศีลธรรม
กกกกกกกก2. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจําชาติ ประจําสังคม สังคมไทยคนส่วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ เรี ยกว่า พุทธศาสตร์ ครอบคลุมความคิดด้านต่างๆของสังคม ทั้งครอบครัว
เศรษฐกิจ การศึกษา หรื อการเมืองการปกครอง
กกกกกกกก3. ประวัติศาสตร์ เป็ นอีกแหล่งหนึ่ งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดทางสังคม เป็ น
ข้อมูลที่ประมวลเรื่ องราวความเป็ นมาของชนชาติน้ นั ๆ เช่น การจัดชุมชน การทํามาหากิน การ
ปกครองบังคับบัญชา วิธีต่อสู ้ การป้ องกันการรุ กราน
กกกกกกกก4. วรรณคดี เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ให้ขอ้ มูลทางสังคม เป็ นการบันทึกเรื่ องราวทั้งที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น นิทาน ตํานาน จะมีแง่มุมแสดงให้เห็นถึงความ
ละเอียดลออต่างๆ
กกกกกกกก5. ภูมิปัญญาไทย หรื อความรู้พ้นื บ้าน ศึกษาได้จากด้านอนามัย สาธารณสุข เช่น ยา
สมุนไพร ความรู ้เกี่ยวกับฤดูกาล เกี่ยวกับต้นไม้ เกี่ยวกับพันธุไ์ ม้ การช่างประเภทต่างๆ การรบ การ
กีฬา
กกกกกกกก6. สุ ภาษิต เป็ นคติ คําพังเพย ปริ ศนาคําทาย มีอยูใ่ นแหล่งต่างๆที่เป็ นสังคม ชุมชน

ทฤษฎีสังคม (Social Theory)

กกกกกกกกความหมายของทฤษฎี คือ คําอธิบายสิ่งหนึ่ งสิ่งใดหรื อเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดสําหรับ
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นักวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจะต้องเป็ นคําอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
ของสิ่งนั้นอย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ส่ิงนั้นในอนาคตได้

กกกกกกกกดังนั้น ความหมายของทฤษฎีสงั คม คือ คําอธิบายเรื่ องของคนและความสัมพันธ์
ระหว่างคนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของคน หรื อระหว่างคนต่อคน คน
ต่อกลุ่ม คนต่อสภาพแวดล้อม อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได้

กกกกกกกกทฤษฎีสงั คมตามความหมายดังกล่าว จึงมีขอบเขตกว้างขวาง เป็ นคําอธิบายเกี่ยวกับคน
แต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆรวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็ นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ข้อสําคัญนั้นจะต้องเป็ นไปตามหลักเหตุผล มีระบบ
ระเบียบพอที่จะเป็ นฐานในการพยากรณ์เรื่ องทํานองเดียวกันในอนาคตได้ Jame Miley “โดยทัว่ ไป
ความพยายามที่จะอธิบายส่ วนหนึ่ งส่วนใดของสังคม (Social life) ถือได้ว่าเป็ นทฤษฎีสงั คม” และ
Henry P Fairchild ให้ความหมายว่า “ทฤษฎีสงั คม คือ การวางนัยทัว่ ๆไปหรื อข้อสรุ ปที่ใช้ได้ทว่ั ไป
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์สงั คมอย่างใดอย่างหนึ่ ง”
ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ดังนี้
กกกกกกกกประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเป็ นคําอธิบายเรื่ องเกี่ยวกับคน หรื อความสัมพันธ์ระหว่าง
คน ซึ่งเป็ นการรู ้ระดับหนึ่ งที่ยงั ไม่ถึงขั้นอธิบาย
ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของคนหรื อ
ระหว่างคนต่อคนอย่างมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่กาํ หนดว่าต้องเป็ นเช่นนั้น
ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได้ แต่ความคิดทาง
สังคมไม่ถึงขั้นนั้น
ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของข้อความที่เตรี ยมไว้สาํ หรับการพิสูจน์ดว้ ย
ข้อมูลประจักษ์ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีท้งั ที่เคยตรวจสอบด้วยข้อมูลประจักษ์ หรื อยังไม่เคยผ่าน แต่
ได้มีการเตรี ยมหรื อมีลกั ษณะที่พร้อมจะให้พิสูจน์
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีสงั คม คือ คําอธิบายปรากฏการณ์สงั คมอย่างใดอย่างหนึ่ งตามหลัก
เหตุผล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สงั คมนั้น จนสามารถที่จะ

พยาการณ์ปรากฏการณ์สงั คมในอนาคตได้ ทฤษฎีสงั คมมีความหมายกว้างเป็ นทฤษฎีของจิตวิทยา
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ซึ่งอาจหมายถึงเรื่ องของคนแต่ละคนก็ได้ (Psychology studies human interaction of individuals)
หรื ออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นเรื่ องของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกัน หรื ออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อันเป็ นเรื่ องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิตการจําหน่ายจ่ายแจก
ผลิตภัณฑ์และบริ การในการอุปโภคบริ โภคได้ และอาจเป็ นทฤษฎีสงั คมวิทยา เป็ นเรื่ องของรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์หรื ออาจจะเป็ นทฤษฎีของมานุษย์วิทยาเป็ นเรื่ องของคนที่มีแบบ
แผนการคิด การกระทําหรื อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคล้ายกับแนวคิดทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับคนและความสัมพันธ์ระหว่างคน รวมทั้งระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีความ
แตกต่างกันที่ทฤษฎีเป็ นข้อความที่เป็ นไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ปรากฏการณ์ใน
อนาคต
ความหมายของทฤษฎีสังคมวิทยา (Sociological Theory)
กกกกกกกกความหมายของทฤษฎี สังคมวิทยาอาจมีได้ท้งั ความหมายอย่างกว้าง หรื อความหมาย
อย่างแคบเจาะจง ทฤษฎีสงั คมวิทยาทุกทฤษฎีจะต้องมีลกั ษณะพื้นฐานเดียวกับทฤษฎีสงั คม คือ ต้อง
เป็ นคําอธิบายปรากฏการณ์สงั คมตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ได้ ตัวอย่างทฤษฎีสงั คม
อย่างกว้าง คือ ทฤษฎีเชิงสังคมวิทยามหภาพ (Grand Theroies) ซึ่งเป็ นทฤษฎีเชิงบรรยายความ หาก
จะพิสูจน์ความจริ งก็ตอ้ งนํามาเขียนใหม่ จัดรู ป กําหนดสังกัปให้มีจาํ นวนพอสมควร แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัป แล้วจึงสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีสงั คมอย่างแคบ คือ ทฤษฎีสมัยใหม่ยงั
ไม่มีจาํ นวนน้อย มีขอ้ ความกระทัดรัดชัดเจนพิสูจน์ได้ดว้ ยหลักฐานประจักษ์เต็มที ตัวอย่าง ถ้ามีคน
ตั้งแต่สองคนหรื อมากกว่ามีการกระทําระหว่างกัน ถ้าเขาสามารถพูดคุยกัน เข้าใจกัน ถ้าการกระทํา
นั้นยืนยาวเป็ นเวลา 15 นาที หรื อนานกว่านั้นแล้ว กลุ่มขนาดเล็กแบบซึ่งหน้า (face-to-face) ก็
เกิดขึ้น ทฤษฎีแบบนี้มีสงั กัปจํานวน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสังกัปและคนตามหลักเหตุผล มี
ระบบสามารถทํานายเหตุการณ์ขา้ งหน้าได้ ความหมายของทฤษฎีสงั คมวิทยาจึงหมายถึง คําอธิบาย
ปรากฏการณ์สงั คมตามหลักเหตุผล แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์น้ นั
อย่างมีระบบ จนสามารถพิสูจน์ความจริ งนั้นได้

ทฤษฎีสงั คมวิทยา เป็ นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่อาศัยลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคม
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เป็ นหลักในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

เปรียบเทียบทฤษฎีสังคมวิทยากับทฤษฎีสังคม

เชิงความเป็ นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสงั คมวิทยาจะเน้นลักษณะวิทยาศาสตร์มากกว่า

โดยเฉพาะเมื่อทฤษฎีสงั คมวิทยาอยูใ่ นรู ปของทฤษฎีทางการ (formal Therory)

เชิงลักษณะ ทฤษฎีท้งั สองประเภทนี้ ต่างก็มีรูปแบบบรรยายและมีขอบข่ายกว้าขวาง
เหมือนกัน แต่ทฤษฎีสงั คมวิทยาจะมุ่งไปที่ลกั ษณะเล็กกระทัดรัด เป็ นรู ปแบบที่เหมาะแก่การ
ทดสอบหรื อพิสูจน์ความถูกต้องตามแบบปฏิบตั ิของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
เชิงสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่า ทฤษฎีสงั คมวิทยาเป็ นส่วนหนึ่ งของทฤษฎีสงั คม
ความรู ้สงั คมวิทยาเป็ นส่ วนหนึ่ งของความรู้สงั คมศาสตร์ แต่ไม่อาจพูดได้ว่าทฤษฎีสงั คมทุกทฤษฎี
เป็ นทฤษฎีสงั คมวิทยา
ประเภทของทฤษฎีสังคมวิทยา
Jack Gibbs แบ่งประเภทโดยยึดรู ปลักษณะของทฤษฎีเป็ นหลัก โดยแบ่งทฤษฎีสงั คม
วิทยาออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสูตรหรื อทางการ

(form) ประเภทรู ปแบบบรรยาย

(discursive exposition)
กกกกกกกก Jonathan Turner แบ่งทฤษฎีสงั คมวิทยาออกเป็ นสํานักคิด (schools) 4 สํานักคิด คือ
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ทฤษฎีขดั แย้ง ทฤษฎีปริ วรรต และทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ พร้อมกับสํานักคิด
ที่กาํ ลังก่อสร้างตัวอีกสํานักหนึ่ ง คือ ปรากฏการณ์นิยม
Nicholas Timasheff ใช้วิธีผสมระหว่างสํานักคิดกับประวัติความเป็ นมาของความคิดหรื อ
ทฤษฎีที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลาในประวัติศาสตร์
Paul Reynolds แบ่งทฤษฎีตามเนื้อหาของความเป็ นวิทยาศาสตร์ แบ่งทฤษฎีออกเป็ น 3
ประเภท คือ กฎ (set-of-laws) สิ่งที่พิสูจน์ว่าเป็ นความจริ งแล้ว (axiomatic form) และกระบวนการ
ตามเหตุ (causal process form)

Poloma แบ่งทฤษฎีสงั คมวิทยาตามลักษณะของเนื้ อหาออกเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภท
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ธรรมชาติวิทยาหรื อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Naturalistic or Positivistic Theory) ประเภทมนุ ษย์
ธรรมชาติหรื อการตีความ (Humanistic or interpretative Theory) และประเภททฤษฎีประเมินผล
(Evaluation Theory)

ขนาดของทฤษฎีสังคมวิทยา

เพื่อให้ทราบทั้งขนาดของทฤษฎีสงั คมวิทยาและอาจรู้วิวฒั นาการของประเภททฤษฎีดว้ ย
Ian Robertson นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ได้แบ่งทฤษฎีสงั คมวิทยาออกเป็ น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1. หลักสากลเชิงประจักษ์ (Empirical generalization) ได้แก่ ทฤษฎีสงั คมวิทยาที่
ประกอบด้วยประพจน์อย่างหนึ่ ง ซึ่งสร้างขึ้นจากข้อมูลประจักษ์ เช่น อัตราการเกิดของประชากรใน
สังคมหนึ่ งสังคมใดค่อยๆลดลงเมื่อระดับการเป็ นอุตสาหกรรมของสังคมนั้นค่อยๆสูงขึ้น / การลด
ของอัตราการตายของประชากร ในสังคมใด มักจะมาก่อนการลดลงของอัตราการเกิดของประชากร
ในสังคมนั้น
2. ทฤษฎีมชั ฌิมพิสยั (Middle-Range Theory) ได้แก่ ทฤษฎีสงั คมวิทยาที่ประกอบด้วย
หลักสากลภาพเชิงประจักษ์อย่างน้อยสองหลักสากลภาพด้วยกัน เป็ นทฤษฎีขนาดกลางระหว่าง
ทฤษฎีขนาดเล็กที่เรี ยกว่า หลักสากลภาพกับทฤษฎีใหญ่ที่เรี ยกว่า ทฤษฎีสหภาพ Robert Merton
เสนอว่าทฤษฎีกบั การวิจยั จะต้องเป็ นของคู่กนั ทฤษฎีที่ปราศจากการวิจยั เป็ นทฤษฎีเลื่อนลอย การ
วิจยั ที่ไร้ทฤษฎีก็ไม่มีหลัก ไม่มีทิศทาง ทฤษฎีขนาดกลางนี้จะช่วยให้สามารถทําวิจยั ได้ เพราะมี
ขนาดพอเหมาะ เมื่อทําวิจยั สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีขนาดกลางแบบนี้มากๆครอบคลุมทุกด้านของ
สังคม หรื อมีจาํ นวนมากพอแล้วก็อาจสร้างทฤษฎีมหภาพได้ในอนาคต ตัวอย่างของทฤษฎีขนาด
กลางนี้ คือ การนําเอาหลักสากลสองหลักข้างต้นมารวมกันเป็ นทฤษฎีเดียวดังนี้ ประชากรของสังคม
ที่กาํ ลังกลายเป็ นสังคมอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่างรวดเร็ วในระยะแรก หลังจากนั้นแล้วจะค่อยๆ
คงตัวเมื่ออัตราการตายและอัตราการเกิดเริ่ มลดลง

กกกกกกกก3. ทฤษฎีมหภาพ (Grand Theory) ได้แก่ ทฤษฎีขนาดใหญ่ครอบคลุมชีวิตสังคมทุกด้าน
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เป็ นทฤษฎีที่มีระดับแห่ งภาวะสากล และความเป็ นนามธรรมสูงมาก มีสงั กัปและประพจน์หรื อ
สากลภาพต่างๆมากมาย รวมทั้งทฤษฎีขนาดกลางปะปนอยูม่ าก ทฤษฎีประเภทนี้มีลกั ษณะเป็ นการ
บรรยาย มีคาํ อธิบายให้เหตุผลประกอบด้วยหลักฐาน ยืนยันความเป็ นจริ งของทฤษฎี หากจะทําเป็ น
หลักฐานสากลภาพ หรื อประพจน์ จะต้องมาเรี ยงเสียใหม่ ทฤษฎีมหภาพอันเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป
ในหมู่นกั สังคมวิทยามีดงั นี้ คือ

ก. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-functional Theory)
ข. ทฤษฎีขดั แย้ง (Conflict Theory)
ค. ทฤษฎีปริ วรรต (Exchange Theory)
ง. ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symabolic interactionism)
จ. ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology or Ethnomethodology)
ทฤษฎีมหภาพเหล่านี้เป็ นทฤษฎีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงสามารถที่จะแบ่งแยกเป็ น ทฤษฎี
ขนาดย่อม กล่าวถึง เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ งของชีวิตสังคม หรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งของชีวิตสังคมได้
มากมาย
ทฤษฎีปรากฎการณ์ นิยม (Phenomenology)
ปรากฏการณ์นิยมทางปรัชญามีตน้ ความคิดมาจากนักปรัชญาชื่อ Edmund Husserl โดยมี
นักปรัชญาอีกคนหนึ่ ง คือ Alfred Schultz เป็ นผูถ้ ่ายทอดมาอีกต่อหนึ่ ง หากใครคุน้ เคยกับความคิด
ของ Max Waber และทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์แล้ว จะเห็นว่าปรากฏการณ์นิยมมี
ความคล้ายคลึงกับแนวความคิดทั้งสอง
ตามแนวความคิดของพวกปรากฏการณ์นิยมนั้น มนุษย์จะเป็ นผูส้ ร้างบริ บทหรื อ
สภาวะการณ์ข้ ึน โดยที่ตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสภาวะการณ์หรื อระเบียบสังคม เมื่อเป็ นดังนั้น มนุษย์
จึงเป็ นผูส้ ร้างสังคมขึ้น แล้วกําหนดความหมายสิ่งต่างๆในสังคมนั้นตามที่ตนเห็นสมควร (Social
Order) ขึ้นได้อย่างไร นักปรากฏการณ์นิยมเน้นการศึกษากระบวนการเหล่านี้ ภายหลังในสังคมหรื อ
จากความรู ้สึกนึ กคิดของสมาชิกสังคมที่เขาศึกษานั้น ส่วนใหญ่มกั จะอาศัยเทคนิคการให้สมาชิกได้
หยุดดําเนิ นชีวิตตามปกติชว่ั คราว แล้วให้คิดว่าความจริ งนี้ ควรเป็ นอย่างไร เช่น กําลังรับประทาน

อาหารอยู่ มีคนแปลกหน้ามาหยิบแก้วนํ้าของท่านไปดื่มหน้าตาเฉย กรณี เช่นนี้จะทําให้ผทู้ ี่กาํ ลัง
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รับประทานอาหารอยูฉ่ ุ กคิดขึ้นมาว่าความเป็ นจริ งระเบียบการกินอาหารนี้เป็ นอย่างไร ควรหรื อ
ถูกต้องหรื อไม่ ที่คนไม่รู้จกั กันจะมาหยิบแก้วนํ้าดื่มเฉยๆ ดังนี้ก็จะทําให้ได้ความจริ งเกี่ยวกับ
ระเบียบนั้นขึ้น

กกกกกกกกสาระสําคัญของปรากฏการณ์นิยม ที่เน้นเฉพาะการที่มนุษย์แต่ละคนและกลุ่มสร้างหรื อ
แสดงพฤติกรรมประจําวัน โดยวิธีให้การหยุดชะงักการดําเนินชีวิตสังคมไปชัว่ คราว เรี ยกว่า
Ethnomethodology (มานุ ษยวิธี)
เพื่อให้ทราบเนื้อหาสาระของทฤษฎีน้ ี พิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ว่าปรากฏการณ์นิยม ได้
กล่าวไว้อย่างไร คือ ธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสังคม หน้าที่ของสังคมวิทยา และระเบียบ
วิธีวิจยั ที่สงั คมวิทยาควรใช้
ธรรมชาติของมนุษย์
ต่อปั ญหาที่ว่า มนุ ษย์มีลกั ษณะสําคัญอย่างไร นักปรากฏการณ์นิยมตอบว่า มนุ ษย์เป็ นนัก
สร้างสรรค์หรื อเป็ นผูส้ ร้าง คือ เป็ นผูม้ ีความคิดความอ่าน เป็ นผูก้ ระทําการสร้างสรรค์งานต่างๆ
ขึ้นมา แล้วจึงใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมกัน ในหนังสือ The Social Construction ผูเ้ ขียน คือ Berger และ
Luckmann ได้ยนื ยันว่า มนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้างความจริ ง (Reality) ขึ้นขณะที่เขาดําเนินชีวิตประจําวันอยู่
นัน่ เอง เช่น บางบ้านจะมีกฎไว้ว่า ถ้ามีถว้ ยแก้วและหม้อไหใช้แล้วอยูด่ ว้ ยกัน จะต้องล้างถ้วยแก้ว
ก่อนแล้วจึงถึงเป็ นหม้อไห ที่เกิดกฎนั้นขึ้นมา อาจจะเป็ นเพราะว่าถ้าล้างหม้อก่อนแล้วนํ้าจะสกปรก
ล้างแก้วไม่สะอาดก็เป็ นได้ จากความจริ งเช่นนี้ กฎเกณฑ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นจากเรื่ องเล็กๆไปถึงเรื่ อง
ใหญ่ รวมกันเข้าเป็ นความแท้จริ งทางสังคม คนรุ่ นหลังก็ทาํ ตามกฎของตนรุ่ นก่อน โดยไม่ได้สงสัย
ว่าทําไมต้องเป็ นเช่นนี้
ธรรมชาติของสังคม
สังคมมนุ ษย์เกิดขึ้นอย่างไร และทําไมจึงดํารงอยูไ่ ด้ ปัญหานี้ นกั ปรากฏการณ์นิยมตอบว่า
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างสังคมขึ้น โดยการที่มนุษย์มีการกระทําระหว่างกันในชีวิตประจําวัน สังคมเกิดขึ้น
เมื่อมนุ ษย์คิดหรื อจินตนาการว่า มีสงั คมให้คาํ จํากัดความหรื อความหมายต่างๆ แก่ส่ิงที่ประกอบกัน
เป็ นสังคมมนุษย์ ทุกคนยอมรับและเข้าใจความหมายเหล่านี้ รวมกันแล้วใช้ความหมายร่ วมกัน

สังคมก็เกิดขึ้นกล่าวอีกนัยคือ การกระทําปกติประจําวันจะค่อยๆกลายเป็ นความเคยชินแล้ว
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กลายเป็ นสถาบันในที่สุด เมื่อมาถึงคนชัว่ อายุต่อไป ดังนั้น ในแง่หนึ่ ง (ปรากฏการณ์นิยม ) สังคม
มนุษย์ก็คือกลุ่มสถาบันที่มนุ ษย์ที่มีการกระทําระหว่างกันให้ความหมายและสร้างสรรค์ข้ ึน
หน้ าที่ของสั งคมวิทยา

กกกกกกกก ปั ญหาว่าในแง่ของปรากฏการณ์นิยม สังคมวิทยาคือวิชาที่ศึกษาอะไร หรื อมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร ในเรื่ องนี้ นกั ปรากฏการณ์นิยมแจ้งว่า วัตถุประสงค์ของสังคมวิทยา คือ การศึกษาดูว่า
มนุษย์เขาสร้างสังคมอันเป็ นระเบียบและบํารุ งสังคมนั้นไว้ได้อย่างไร เป้ าหมายของการวิจยั คือ การ
ตรวจสอบสถานการณ์การกระทําระหว่างกันของมนุษย์เพื่อที่จะทราบว่า มนุษย์เขาสร้างระเบียบ
สังคมหรื อระเบียบชีวิตของเขาอย่างไร แนวการศึกษาเช่นนี้ เป็ นแนวการศึกษาทํานองเดียวกับของ
Max Waber คือ ต้องการทราบความหมายภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิดของผูก้ ระทํานั้นเองว่าเขารู้สึก
อย่างไร จึงได้ทาํ ลงไป พูดไป เช่นนั้น
ระเบียบวิธีวจิ ยั
กกกกกกกก ตามความคิดของนักปรากฏการณ์นิยม สังคมวิทยาควรใช้วิธีการค้นคว้าที่ เรี ยกว่า
มานุษยวิธี (Ethnomethodology) ซึ่งเป็ นวิธีใหม่ทางสังคมวิทยา เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในวิธีน้ ีคือ การ
ก่อให้เกิดการหยุดชะงักขึ้นในการดําเนิ นชีวิตปกติของกลุ่มหรื อชุมชนที่ศึกษา แล้เปรี ยบเทียบ
เรื่ องราวของชีวิตก่อนหน้านั้นกับหลังเหตุการณ์ สิ่งที่คาดหวังจะได้จากการกระทําเช่นนี้คือ
เหตุการณ์ที่ทาํ ให้เกิดการชะงักงันในการดําเนินชีวิตจะเป็ นเหตุใหผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ ต้องหยุดแล้ว
คิดพิจารณาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆของสังคมที่ควบคุมชีวิตอยู่ ผลของการศึกษาจะทําให้ได้ทราบ
ความเป็ นจริ งของชีวิตที่ว่าที่แท้จริ งเป็ นอย่างไร ทําไมเขาจึงดําเนินชีวิตไปเช่นนั้น
กกกกกกกก ประการแรก มานุ ษย์วิธีใช้การศึกษาแนวการศึกษาโดยไม่มีส่วนร่ วม

(Participant

Observation) ที่นกั มานุ ษย์วิทยาใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไป ประการที่สอง วิธีการศึกษาแบบนี้ไม่ได้อาศัย
กรอบทฤษฎีอย่างหนึ่ งอย่างใดนําทางเหมือนกับการศึกษาด้วยวิธีอื่นของสังคมวิทยาโดยทัว่ ไป การ
วิจยั วิธีน้ ี นกั วิจยั เข้าสู่สนามด้วยมือเปล่า ไม่ตอ้ งมีกรอบความคิดอะไรอยูใ่ นหัว วิธีน้ ี มีขอ้ ดีจะได้
ศึกษาอย่างกว้างขวางไม่ถกู จํากัดโดยทฤษฎี แต่มีขอ้ เสียที่อาจทําให้นกั วิจยั หลงเข้าไปตามหลัก หรื อ

หากไม่มีความชํานาญเพียงพอ ข้อติดงั กล่าวมานี้ทาํ ให้วิธีการศึกษาแบบมานุษย์วิธี รวมทั้งตัวทฤษฎี
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ปรากฏการณ์นิยมน่ าสนใจเลื่อมใสอย่างน้อยก็มีอะไรต่างไปจากทฟษฎีอื่นเห็นได้ชดั
ฉันทามติ (Consensus)

กกกกกกกกในอดีต ขบวนการการตัดสิ นใจโดยใช้ฉนั ทามติ (Consensus) ต้องอาศัยความเห็นพ้อง
ต้องกันจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม หากมีบุคคลที่มีอาํ นาจภายในกลุ่มแสดงความคัดค้านหรื อไม่เห็น
ด้วยกับฉันทามติของกลุ่ม กลุ่มจะต้องพิจารณาหาฉันทามคติใหม่อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามฉันทามติ
ตามหลักดังกล่าวมีการนําไปใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากจุดเน้นของการตัดสินใจโดยใช้
ฉันทามติ คือ การพิจารณารับฟังแนวคิดและข้อเสนอของทุกคนเพื่อให้แนวคิดที่ได้มาจากการ
ยอมรับจากกลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม
กกกกกกกกตามทัศนะของออกัสท์ คอมท์ (August Comte 1790-1857) ระเบียบทางสังคมจะมีข้ นั
มาได้ก็โดยอาศัยกฎธรรมชาติ สิ่งที่เป็ นพื้นฐานของระเบียบทางสังคม คือ Consensus Universals
อันได้แก่ ความเห็นร่ วมกันทางการเมือง ความเห็นร่ วมกันระหว่างเศรษฐกิจกับศิลปะ ระหว่าง
สังคมพลเมืองกับสังคมทหาร ระหว่างกฎศีลธรรมกับความนึกคิดต่างๆ
กกกกกกกกAvery, Auvien, Streibal and Weiss (1981) กล่าวคือ ฉันทามติถกู นําไปใช้มากที่สุดใน
หมู่นกั บวชทางศาสนา (Religios Society of Friends) ซึ่งเรี ยกว่า เควเคอร์ (Quakers) นักบวชเหล่านี้
ประสบผลสําเร็ จในการพัฒนาและนําฉันทามติไปใช้มากกว่า

300 ปี และมีการกล่าวถึง

ประวัติศาสตร์ ช่วงต่างๆว่า ฉันทามติได้เคยถูกนํามาใช้โดยกลุ่มประเทศแอฟริ กา

(Africa) สเปน

(Spain) และรัสเซีย (Russia) รวมถึงชาวอเมริ กาโดยกําเนิด (Native American) ฉันทามติได้รับความ
นิยมมากในการนํามาใช้เปลี่ยนแปลงกระบวนการกลุ่มทางสังคม
สถานการณ์ กลุ่มที่เหมาะสมในการใช้ ฉันทามติ
กกกกกกกก 1. เมื่อมีจุดประสงค์เพื่อต้องการความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในกลุ่ม

(Unity of

Purpose) โดยปกติแล้วความคิดของสมาชิกในกลุ่มเมื่อจะตัดสิ นว่าสิ่งใดดีที่สุดย่อมแตกต่างกันแต่
จะต้องมีแนวคิดที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันที่สมาชิกส่ วนใหญ่ในกลุ่มให้การยอมรับ

2. เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีอาํ นาจเท่าเทียมกัน

(Equal access to Power for all
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member) ในการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น แม้ว่าสมาชิกในกลุ่มจะมีความแตกต่างกันใน
ด้านความอาวุโส และบุคลิกภาพ

3. เมื่อกลุ่มมีความเป็ นอิสระจากโครงสร้างของชนชั้นภายนอก (Autonomy of the group

from external hierarchical strutures) เพราะ เป็ นเรื่ องยากสําหรับกลุ่มที่จะใช้ฉนั ทามติภายในระบบ
ของตน เมื่อกลุ่มต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า

4. เวลา (Time) ของกลุ่ม กระบวนการที่จะพัฒนาฉันทามติของกลุ่มให้ได้ผลนั้นต้อง
อาศัยเวลาสําหรับใช้ในกิจกรรมและการตัดสินใจของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องที่การตัดสินใจ
ค่อนข้างยุง่ ยากและไม่สามารถทําได้อย่างเร่ งด่วน ถ้าสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถเสียสละเวลาไม่มี
ความอดทนก็ไม่สามารถหาฉันทามติจากกลุ่มได้
5. เมื่อกลุ่มมีความตั้งใจที่จะร่ วมในกระบวนการ (A willingness in the group to attend to
process) การที่สมาชิกในกลุ่มจะทํางานร่ วมกันเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจได้น้ นั เป็ นสิ่งสําคัญ ซึ่งต้อง
อาศัยการเอาใจใส่ ต่อกระบวนการ ความตั้งใจที่จะให้เวลากลุ่มในการที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการ
กระบวนการหรื อเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ และการเอาใจใส่ต่องานและการ
ตัดสิ นใจนั้นๆ
6. เมื่อกลุ่มมีความตั้งใจที่จะสนใจต่อทัศนคติ (A willingness in the group to attend to
attiudes) การที่กลุ่มจะมีฉนั ทามติที่ดีได้ สมาชิกในกลุ่มต้องมีความตั้งใจที่จะร่ วมมือกันและรู้จกั
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. เมื่อกลุ่มมีความตั้งใจที่จะเรี ยนรู้และฝึ กฝนทักษะ (A willingness in the group to
attend to learn and pratic skills) การประชุม การมีส่วนร่ วม การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะกระตุน้ และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ประโยชน์ ของการตัดสินใจโดยใช้ ฉันทามติ
กกกกกกกก1. คุณภาพของการตัดสินใจ (Quality of decision) เมื่อการตัดสินใจมาจากการยอมรับ
ของคนจํานวนมาก จึงนํามาซึ่งความน่าเชื่อถือ ความตรง ความรบถ้วน และมาตรฐานในการทํางาน

2. ความสร้างสรรค์ (Creativity) ข้อเสนอที่หลากหลายที่มาจากจินตนาการและความ
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ต้องการของทุกคน ที่ร่วมกันคิดพิจารณา นํามาสู่แนวทางการตัดสินใจที่สร้างสรรค์
3. ข้อตกลงและความพึงพอใจ (Commitment and satisfaction) การตัดสิ นใจที่ได้จาก

ฉันทามติเป็ นการตัดสิ นใจที่ได้จากความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่ม

4. ส่ งเสริ มคุณค่าและทักษะ (Fostering of values and skill) ฉันทามติตอ้ งการผูค้ นที่จะ

พิจารณาและแสดงความเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ (Avery, Auvien, Streibal and
Weiss ; 1981)
ความหมายฉันทามติ คือ ความคิดเห็นที่รวมกันจํานวนหนึ่ งของกลุ่มที่ผสมผสานกันหรื อ
ของสาธารณะอย่างหนึ่ ง ซึ่งรวมเอาความคิดเห็นของมวลสมาชิกแล้วผนึกเข้าไว้เป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน ไม่จาํ เป็ นจะต้อง (โดยทัว่ ไปก็จะไม่เป็ นอย่างนั้น ) เป็ นความคิดเห็นที่ลงรอบกันเป็ นเอก
ฉันท์ แต่เป็ นความคิดที่มวลสมาชิกถือเป็ นฐานในการปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ งอย่างน้อยก็ใน
คราวหนึ่ง

วิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการวิจยั เรื่ องภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของบริ ษทั การบินไทยจํากัด
(มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณี ผใู ้ ช้บริ การชาวไทยบนเที่ยวบิน โดย ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน (2541) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยบนเที่ยวบิน การ
เปิ ดรับ ข่าวสารเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย ความสัมพันธ์ การ
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของผูใ้ ช้บริ การชาว ไทยบน เที่ยวบินกับ
ภาพลักษณ์ดา้ นต่าง ๆ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
และศึกษาเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ บริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ระหว่างผูใ้ ช้บริ การชาวไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินภายในประเทศว่า มี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนําความรู้ที่ ได้จากการศึกษามาใช้เป็ นข้อมูลในการวาง

แผนการประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อ ปรับปรุ ง ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับฯ เพื่อทราบ
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์บางประการที่มีผลต่อ การมองภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับฯ
เพื่อให้ทราบถึงสื่ อใดที่ผใู ้ ช้บริ การเปิ ดรับ ข่าวสารเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับฯมากที่สุด และสื่ อใด
เหมาะสมที่สุดที่จะเผยแพร่ ข่าวสาร เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับฯ เพื่อนํามาปรับปรุ งภาพลักษณ์ และ
การบริ การให้มีคุณภาพมาก ยิง่ ขึ้นและตอบสนองความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น การ
ดําเนิ นการวิจยั ใช้การวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ ทําการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้บริ การบนเที่ยวบิน ที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน ดอนเมืองทั้งเที่ยวบินใน
ประเทศและระหว่างประเทศ การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีแบบบังเอิญและ แบบเจาะจง โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การเที่ยวบินระหว่างประเทศ 200 คน และใน ประเทศ 200 คน รวม 400 คน
ระยะเวลาในการทําวิจยั คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2542 เครื่ องมือที่ใช้ทาํ การวิจยั
คือแบบสอบถาม สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
การวิเคราะห์ค่า t-test และการ วิเคราะห์ค่า ไค-สแควร์ โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นชายมากกว่าหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั รายได้ของครัวเรื อนอยูร่ ะหว่าง 30,001- 50,000 บาท
ใช้บริ การของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) นานๆ ครั้ง 2. กลุ่มตัวอย่างเคยเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 86.8 และเคยได้รับข่าวเกี่ยวกับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 85 3. กลุ่มตัวอย่างเคย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) จาก
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด หนังสือพิมพ์ และนิตยสารหรื อ วารสาร รองลงมาตามลําดับ 4. กลุ่มตัวอย่าง
คิดว่า สื่ อที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่ องบินของบริ ษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสารหรื อวารสาร
ตามลําดับ 5. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ กับภาพลักษณ์ดา้ นการบริ การ เห็นด้วย ปาน
กลางถึงเห็นด้วยกับภาพลักษณ์ดา้ นอาชีพ เห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยกับภาพลักษณ์ของ ผู ้
ประกอบอาชีพของพนักงานต้อนรับฯ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 1. การเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับฯ ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์

ด้านการบริ การของพนักงานต้อนรับฯ แต่ไม่มีความ สัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ดา้ นอาชีพ และ
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ภาพลักษณ์ผปู ้ ระกอบอาชีพ 2. ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่ใช้บริ การเที่ยวบินระหว่างประเทศและใน
ประเทศมีการ มองภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับฯ ไม่แตกต่างกันทั้งภาพลักษณ์ดา้ นบริ การ
ภาพลักษณ์ดา้ น อาชีพ และภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบอาชีพ 3. เพศของผูต้ อบแบบสอบถามไม่มี
ความแตกต่างกันในการมองภาพลักษณ์ดา้ นการบริ การ และภาพลักษณ์ดา้ นผูป้ ระกอบอาชีพ แต่มี
ความแตกต่างกันในการมองภาพลักษณ์ดา้ นอาชีพ อายุของผูต้ อบแบบสอบถามไม่มีความแตกต่าง
กันในการมองภาพลักษณ์ดา้ นบริ การ ภาพลักษณ์ ด้านอาชีพ ภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบอาชีพ
การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน ในการมองภาพลักษณ์ดา้ นบริ การ ภาพลักษณ์
ของผูป้ ระกอบอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันในการมอง ภาพลักษณ์ดา้ นอาชีพของพนักงานต้อนรับฯ
อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามไม่มีความแตกต่างกันใน การมองภาพลักษณ์ดา้ นบริ การ ภาพลักษณ์
ด้านอาชีพ มีความแตกต่างกันในการมองภาพลักษณ์ ผูป้ ระกอบอาชีพพนักงานต้อนรับฯ รายได้ของ
ครัวเรื อนของผูต้ อบแบบสอบถามไม่มีความ แตกต่างกันในการมองภาพลักษณ์ดา้ นบริ การ มีความ
แตกต่างกันในการมองภาพลักษณ์ดา้ นอาชีพ และภาพลักษณ์ผปู้ ระกอบอาชีพพนักงานต้อนรับฯ
ผลการวิจยั สามารถนํามาเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนประชาสัมพันธ์ และโฆษณาภาพลักษณ์ ของ
พนักงานต้อนรับฯ ของบริ ษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสื อพิมพ์ และสื่ อนิ ตยสาร เพื่อให้เข้าถึงเป้ าหมายให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สูงสุด การ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับฯ ควรจะมีการสร้างภาพลักษณ์ให้เด่นชัด มากกว่านี้ ควร
รักษาภาพลักษณ์ที่ดี และปรับปรุ งภาพลักษณ์ที่ไม่ดี โดยมีการวางแผนฝึ ก อบรมพนักงานต้อนรับฯ
ให้มีความรู ้ ประสิ ทธิภาพ และทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา เพราะพนักงาน ต้อนรับฯคือ แนวหน้าหรื อ
เป็ นสิ นค้าหลักในการแข่งขันกับสายการบินอื่น ๆ
กกกกกกกกการศึกษาการรับรู ้ความหมายของคําว่า "ความเกรงใจ" ของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินชาวไทย เพื่อสํารวจการรับรู้ค่านิยมเรื่ องความเกรงใจ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ชาวต่างชาติต่อความหมายของคําว่า "ความเกรงใจ" ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชาวไทย
และบทบาทของค่านิ ยมความเกรงใจต่อการปฏิบตั ิงาน และต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน โดย สุระ ศิริมหาวรรณ (2546) ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก

พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชาว ไทย จํานวน 225 คน และจากพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
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ชาวต่างชาติคือ ชาวจีน เกาหลีและญี่ปุ่น รวมจํานวน 120 คน ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ความหมาย
ของคําว่า "เกรงใจ" ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชาวไทย และของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินชาวต่างชาติ มีการรับรู ้ความหมายที่ไม่ตรงกัน กล่าวคือ ความหมายของ "ความเกรงใจ"
ตามทัศนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชาวไทยที่มีผรู้ ะบุมากที่สุดคือ พฤติกรรมที่แสดงออก
เนื่องจากไม่ตอ้ งการรบกวนผูอ้ ื่น ถึงแม้ว่าความคิดกับกระทํานั้นจะไม่สอดคล้องกันก็ตาม โดยต้อง
แสดงออกมามักจะอยูใ่ นรู ปแบบของการเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น และไม่แสดงความรู ้สึกในด้านลบของ
ตนเองออกมา สําหรับ "ความเกรงใจ" ตามทัศนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินชาวต่างชาติคือ
การยิม้ เสมอและไม่บ่น รวมไปถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นด้วย บทบาทของความเกรงใจ
จะส่งผลในทางที่ดี สําหรับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลภายนอก ทําให้เกิดการถ้อยทีถอ้ ย
อาศัยกัน ช่วยลดความขัดแย้งในการทํางาน ช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางานให้ดีข้ ึน ช่วยทําให้
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานและกับเพื่อนร่ วมงานดีข้ ึน เป็ นต้น แต่ในทางกลับกัน ผลของการวิจยั
ได้ช้ ีให้เห็นว่า ความเกรงใจไม่ได้ส่งผลในทางที่ดีกบั บุคคลซึ่งแสดงความเกรงใจ ทําให้รู้สึกอึดอัด
ลําบากใจ เมื่อต้องกระทําบางอย่างที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรื อการที่ตอ้ งทํางานหนักขึ้น
เนื่องมาจากความเกรงใจ ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ ค่านิ ยมเรื่ องความเกรงใจ มีบทบาทต่อการ
ปฏิบตั ิงาน และต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินอย่างมาก ด้วยลักษณะอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน จําเป็ นต้องให้ความสําคัญอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยเฉพาะการต้องทํางานเป็ นทีมอย่างใกล้ชิดกันภายในเนื้ อที่การทํางานที่จาํ กัด

บทที่ 3
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วิธีดําเนินการวิจยั

กกกกกกกกการวิจยั เรื่ อง”ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบน

เครื่ องบิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง”
เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานหลังจากจบการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหา
วิทยาลับศิลปากร วิทยาเขตสารนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเลือกเข้าสมัครสอบใน
ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินอันได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาการจัดการ
โรงแรมและที่พกั , สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีดาํ เนินการวิจยั
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาวิจยั ได้แก่นกั ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว,
สาขาการจัดการโรงแรมและที่พกั , สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size) จํานวนประชากรที่นอ้ ยที่สุดที่จะใช้เป็ นตัวแทน
ของจํานวนประชากรจํานวนเท่ากับ ตัวอย่าง โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน
5% หรื อที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คํานวณได้จากสูตนของ ทาโร ยามาเน(Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 312 คน
กกกกกก

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยกําหนด
ประเด็นสําคัญของข้อคําถาม เพื่อให้สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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และข้อสมมติฐานที่ได้กาํ หนดไว้ในงานวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ในส่ วนที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ความสามารถทางภาษา การ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทําให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อการเลือก

ทํางานต่อในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

ส่ วนที่ 3 ข้อมลเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยที่ส่งให้นกั ศึกษากลุ่มเป้ าหมายเลือก
ทํางานต่อในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้จดั ส่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปยังนักศึกษากลุ่มที่สนใจ และติดตามเก็บ
กลับนํามาประมวลผล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ในการวิจยั นี้ เป็ นการเก็บรวบรวมจากผูท้ ี่มีความสนใจเข้าสมัครงานโดยตรงซึ่งจะเป็ น
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยข้อมูลปฐมภูมิที่จดั เก็บนั้นขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยการวิจยั แบบสํารวจตัวอย่าง (Simple
Survey Research) สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

การวิเคราะห์ ข้อมูลและเกณฑ์การให้ คะแนน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับกลับมาโดยวิเคราะห์จากค่า
ความพอใจที่นกั ศึกษากลุ่มเป้ าหมายมีทศั นะคติต่อการเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินอย่างไร
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รวมไปถึงนักศึกษามีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพจริ งมากน้อยเพียงใด โดยมีมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ ดังนี้

5.00 หมายถึง สําคัญมากที่สุด หรื อพึงพอใจในเกณฑ์สูงมาก

4.00 หมายถึง สําคัญมาก หรื อพึงพอใจในเกณฑ์มาก

3.00 หมายถึง สําคัญ หรื อพึงพอใจในเกณฑ์ปานกลาง
2.00 หมายถึง สําคัญน้อย หรื อพึงพอใจในเกณฑ์ต่าํ
1.00 หมายถึง สําคัญน้อยมาก หรื อพึงพอใจในเกณฑ์ต่าํ มาก
เกณฑ์การให้ คะแนน
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้
ถ้าตอบ 1 ให้คะแนน 1 คะแนน
ถ้าตอบ 2 ให้คะแนน 2 คะแนน
ถ้าตอบ 3 ให้คะแนน 3 คะแนน
ถ้าตอบ 4 ให้คะแนน 4 คะแนน
ถ้าตอบ 5 ให้คะแนน 5 คะแนน
จากนั้นนํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ยโดยกําหนดช่วงคะแนนได้ช่วงละ0.8โดยคํานวณจาก
(ค่าคะแนนสูงสุ ด−ค่าคะแนนตํ่าสุ ด)
จํานวนตัวเลือก

= ค่าเฉลี่ย

แล้วนําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยเทียบเกณฑ์ดงั นี้
1.00

-

1.80

หมายถึง สําคัญน้อยที่สุด

1.81

-

2.60

หมายถึง สําคัญน้อย

2.61

-

3.40

หมายถึง สําคัญปานกลาง

3.41

-

4.20

หมายถึง สําคัญมาก

4.21

-

5.00

หมายถึง สําคัญมากที่สุด

สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ(Percentage) สําหรับอธิบายลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา
และอธิบายปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
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2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Error) ใช้ปัจจัยด้านรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับ, ความคาดหวังในอาชีพ, ปั จจัยทางด้านสวัสดิการ และปัจจัยอื่นๆ ของการเป็ นพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน

3. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้เครื่ องมือทางสถิติดงั นี้

กกกกกกกกเครื่ องมือทางสถิติ Linear Regression เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยข้อมูลผลการวิจยั
ขั้นต้นจะถูกนําไปประมวลผลตามโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพื่อนําไปทดสอบสมมติฐานใน
งานวิจยั
การสรุ ปผลการวิจยั
หลังจากที่ได้วิเคราะห์ผลที่ได้จากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจึงเรี ยบเรี ยง สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั เรื่ อง ปัจจัยใจที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อใน
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ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดงั นี้

กกกกกกกกส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

กกกกกกกกส่ วนที่ 2 ทัศนะคติต่ออาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการที่มีแนวโน้มจะเลือก
ทํางานในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ส่วนที่

3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกผูต้ อบแบบสอบถาม คือ นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางานใน
ตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน อันได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมและที่พกั และสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ โดยมีจาํ นวนนักศึกษาในการ
วิจยั ทั้งสิ้น 312 คน สอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ สาขา ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบนั (เกรด
เฉลี่ย) เพศ อายุ โรคประจําตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งของรายได้ วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
รู ปแบบการใช้ชีวิต ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความสามารถทางภาษาที่ 3 การติดตามข่าวสาร
ขององค์กรการบิน และประเภทของสื่อที่ใช้ติดตามข่าวสาร โดยข้อมูลส่วนนี้ แสดงเป็ นจํานวนร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสาขาวิชา
สาขา
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจโรงแรมและที่
พัก
การจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ
รวม

จํานวน
117
100

ร้ อยละ
37.5
32.1

95

30.4

312

100.00
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กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่ นสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
โดยมีจาํ นวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือสาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พกั มี
จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 และสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.4
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามชั้นปี
ชั้นปี
จํานวน
ร้ อยละ
26.9
84
1
28.5
89
2
24.0
75
3
20.5
64
4
รวม
312
100.00
กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่ ้นั ปี ที่ 2 จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 28.5 รองลงมา คือ ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.9 ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 75 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.0 และชั้นปี ที่ 4 จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
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เกรด

จํานวน
36
120
156

ร้ อยละ
11.5
38.5
50.0

รวม

312

100.00

ตํ่ากว่า 2.50
2.50 – 3.00
สู งกว่า 3.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 2.50-3.00 จํานวน
120 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่า 3.00 จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และ
ระดับตํ่ากว่า 2.50 คิดเป็ นร้อยละ 11.5
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
97
215
312

ร้ อยละ
31.1
68.9
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.9 รองลงมาคือเป็ นชาย จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.1
ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
ตํ่ากว่า 19 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
มากกว่า 22 ปี
รวม

จํานวน
70
86
65
76
15
0
312

ร้ อยละ
22.4
27.6
20.8
24.4
4.8
0.0
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.6 รองลงมาคือ อายุ 21 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.4 อายุต่าํ กว่า 19 ปี จํานวน 70 คน คิด

เป็ นร้อยละ 22.4 อายุ 20 ปี จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 อายุ 22 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.8 และอายุมากกว่า 22 ปี จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0
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ตารางที่ 6 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามโรคประจําตัว
โรค

มี
ไม่มี

รวม

จํานวน
255
57
312

ร้ อยละ
81.7
18.3
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว จํานวน 255 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 81.7 รองลงมาคือ ไม่มีโรคประจําตัว จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3
ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
ตํ่ากว่า 3,000 บาท
3,000 – 5,000 บาท
5,001 – 7,000 บาท
สู งกว่า 7,000 บาท
รวม

จํานวน
31
168
76
37

ร้ อยละ
9.9
53.8
24.4
11.9

312

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 3,000 – 5,000 บาท
จํานวน168 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 คน รองลงมาคือ ช่วง 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.4 สูงกว่า 7,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และ ตํ่ากว่า 3,000 บาท จํานวน
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.9
ตารางที่ 8 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแหล่งของรายได้
แหล่ งรายได้
บิดา มารดา
ผูอ้ ุปการะ
ทํางานพิเศษ
อื่นๆ
รวม

จํานวน
261
38
9
4
312

ร้ อยละ
83.7
12.2
2.9
1.3
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 8 พบว่าแหล่งที่มาของรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจาก บิดา มารดา
จํานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.7 รองลงมาคือ ผูอ้ ุปการะ จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.2
ทํางานพิเศษ จํานน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.9 และ อื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
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ตารางที่ 9 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
วัตถุประสงค์

อาหาร
เครื่ องสําอาง
ยารักษาโรค/ผลิตภัณฑ์เสริ ม
สุ ขภาพ
ค่าเดินทาง
เสื้ อผ้า
การศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยน
อื่นๆ
*กรณี เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จํานวน (n=312)
297
75
80

ร้ อยละ
95.2
24.0
25.6

285
234
282
0

91.3
75.0
90.4
0.0

กกกกกกกกจากตะรางที่ 9 พบว่าวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกตอบ
ค่าอาหาร จํานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.2 รองลงมาเลือกตอบค่าเดินทาง จํานวน 285 คน คิด
เป็ นร้อยละ 91.3 ค่าการศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยน จํานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.4 ค่าเสื้ อผ้า
จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.0 ค่ายารักษาโรค/ผลิตภัณฑ์เสริ มสุขภาพ จํานวน 80 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.6 ค่าเครื่ องสําอาง จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และค่าอื่นๆ จํานวน 0 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0
ตารางที่ 10 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรู ปแบบการใช้ชีวิต
รูปแบบการใช้ ชีวิต
เรี ยบง่าย
นักกิจกรรม/ชอบทํางาน
เป็ นคนเก็บตัว
แบบพอเพียง
ชื่นชอบการจับจ่าย
ชีวิตคนเมืองหลวง

จํานวน
117
19
17
43
52
23

ร้ อยละ
37.5
6.1
5.4
13.8
16.7
7.4

ชอบเข้าสังคม
อื่นๆ

38
3
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312

12.2
1.0

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 พบว่ารู ปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่ใช้ชีวิต
ที่เรี ยบง่าย จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ชื่นชอบการจับจ่าย จํานวน 52 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16.7 แบบพอเพียง จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 ชอบเข้าสังคม จํานวน 38 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.2 ชีวิตคนเมืองหลวง 23 คน คิดเป็ นรอยละ 7.4 นักกิจกรรม/ชอบทํางาน จํานวน 19
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.1 เป็ นคนเก็บตัว จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.1 และ อื่นๆ จํานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.0
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับความสามารถ
จํานวน
ร้ อยละ
3.2
10
อ่อนที่สุด
14.7
46
อ่อน
61.5
192
พอใช้
16.3
51
ดี
4.2
13
ดีมาก
รวม
312
100.00
กกกกกกกกจากตาราที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษใน
ระดับ พอใช้ จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ระดับดี จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 16.3 ระดับอ่อน จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 ระดับดีมาก จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.2 และ ระดับอ่อนที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2
ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความชื่นชอบภาษาอังกฤษ
ระดับความชื่นชอบ

จํานวน

ร้ อยละ

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

7
16
120
115
54
312
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2.2
5.1
38.5
36.9
17.3
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความชื่นชอบภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ระดับมาก จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.9 ระดับมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 ระดับน้อย จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 5.1 และระดับน้อยที่สุดจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2
ตารางที่ 13 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ความต้ องการเรียน
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
รวม

จํานวน
290
22
312

ร้ อยละ
92.9
7.1
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอ้ งการเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จํานวน
290 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.2 รองลงมาคือ ไม่ตอ้ งการ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.1
ตารางที่ 14 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความสามารถทางภาษาที่ 3
ความสามารถทางภาษาที่ 3
มี
ไม่มี
รวม

จํานวน
163
149
312

ร้ อยละ
52.2
47.8
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาที่ 3 จํานวน 163
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.2 และรองลงมาคือ ไม่มีความสามารถทางภาษาที่ 3 จํานวน 149 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.8
ตารางที่ 15 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความต้องการเรี ยนภาษาที่ 3 เพิ่มเติมจาก
ภาษาอังกฤษ
ความต้ องการเรียนภาษาที่ 3
ต้องการ

จํานวน
260

ร้ อยละ
83.3

ไม่ตอ้ งการ
รวม

52

16.7

312

100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเรี ยนภาษาที่ 3 เพิ่มเติม
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จากภาษาอังกฤษ จํานวน 260 คนคิดเป็ นร้อยละ 83.3 และรองลงมาคือไม่มีความต้องการเรี ยนภาษา
ที่ 3 เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7

ตารางที่ 16 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความถี่ในการติดตามข่าวสารพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน
ความถี่ในการติดตาม
ไม่ได้ติดตาม
ติดตามบาง
ติดตามเสมอ
รวม

จํานวน
137
144
31
312

ร้ อยละ
43.9
46.2
9.9
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบินบาง จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมา คือ ไม่ติดตาม จํานวน 137 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.9 และ ติดตามเสมอ จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.9
ตารางที่ 17 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประเภทของสื่อที่ใช้ติดตามข่าวสารของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
สื่ อ
โทรทัศน์
อินเตอร์ เน็ต
คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยุ
เพื่อน/คนรู ้จกั
อื่นๆ
รวม

จํานวน
53
162
45
7
42
3
312

ร้ อยละ
17.0
51.9
14.4
2.2
13.5
1.0
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างสวนใหญ่ได้รับข่าวสารจากสื่อประเภทอินเตอร์เน็ต
จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ51.9 รองลงมาคือ โทรทัศน์ จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 คณะ/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.4 เพื่อน/คนรู ้จกั จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.5 วิทยุ 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 และ อื่นๆ 3 คน คิดเป็ น 1.0
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ส่ วนที่ 2 ทัศนะคติต่ออาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการที่มแี นวโน้ มจะเลือกทํางานใน
ตําแหน่ งพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัจจัยด้านความมัน่ ใจใน
ตัวเองในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ปัจจัยด้ านความมั่นใจ

ระดับความสํ าคัญ
มากทีส่ ุ ด

มาก

1. ความมัน่ ใจในบุคลิกภาษาที่สามารถ
เป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินได้

26

2. ความมัน่ ใจในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษได้

ค่าเฉลีย่

S.D.

แปลผล

3.49

0.82

ปานกลาง

น้ อย

139

ปาน
กลาง
116

26

น้ อย
ทีส่ ุ ด
5

27

98

143

40

4

3.33

0.85

ปานกลาง

3.ความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาที่ 3
เพื่อใช้สื่อสารในการทํางาน

28

92

104

62

26

3.10

1.08

ปานกลาง

4. ความมัน่ ใจในการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าในการ
ประกอบอาชีพ

37

132

121

21

1

3.58

0.79

มาก

5. ความมัน่ ใจที่จะทํางานเป็ นทีมกับ
เพื่อนร่ วมงานได้

73

167

58

11

3

3.94

0.80

มาก

3.48

0.86

ปานกลาง

ค่าเฉลีย่

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 พบว่าปัจจัยด้านความมัน่ ใจในตัวเองเฉลี่ยโดยรวมมีความสําคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48

กกกกกกกกปั จจัยย่อยที่ให้ความสําคัญในระดับมากในเรื่ องความมัน่ ใจที่จะทํางานเป็ นทีมกับเพื่อน
ร่ วมงานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ความมัน่ ใจในการแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าในการ
ประกอบอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ความมัน่ ใจในบุคลิกภาพาที่สามารถเป็ นพนักงานต้อนรับบน
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เครื่ องบินได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ความมัน่ ใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
และความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาที่ 3 เพื่อใช้สื่อสารในการทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10

ตารางที่ 19 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัจจัยด้านทัศนะคติที่มีต่อ
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ปัจจัยด้ านทัศนะคติ

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
82

มาก

2. คิดว่าผูท้ ี่ประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพดี
3. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับต้องเผชิญกับภัยแฝงที่มากับอาชีพ
(เช่น การถูกลวนลาม การก่อการร้าย และ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น)
4. มีความเต็มใจที่จะให้บริ การแก่
ผูโ้ ดยสาร

1. คิดว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินเป็ นอาชีพที่มีเกียรติ

ค่าเฉลีย่

S.D.

แปลผล

3.94

0.83

มาก

น้ อย

154

ปาน
กลาง
63

9

น้ อย
ทีส่ ุ ด
4

131

135

41

3

2

4.25

0.76

มาก

106

131

65

7

3

4.05

0.85

มาก

79

166

55

9

3

3.99

0.79

มาก

4.05

0.80

มาก

ค่าเฉลีย่

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 พบว่าปัจจัยด้านทัศนะคติต่ออาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเฉลี่ย
โดยรวมมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
กกกกกกกกปั จจัยย่อยที่ให้ความสําคัญในระดับมากในเรื่ องที่คิดว่าผูท้ ี่ประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 การคิดว่าการประกอบอาชีพ
พนักงานต้อนรับต้องเผชิญกับภัยแฝงที่มากับอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีความเต็มใจที่จะให้บริ การ

แก่ผโู้ ดยสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และคิดว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นอาชีพที่มีเกียรติ
ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
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ตารางที่ 20 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ทาํ ให้
ต้องการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ

1. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินจะสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ท่านได้มาก
2. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินจะมีโอกาสได้
ท่องเที่ยวมากกว่าอาชีพอื่นๆ
3.คิดว่าการทํางานเป็ นพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบินจะได้อยู่ในกลุ่มคนที่มี
ความสามารถและมีหน้าตาในสังคม
4. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับจะได้เรี ยนรู้สังคมและวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างระหว่างประเทศ
5. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินมีความมัน่ คง

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
89

มาก

ค่าเฉลีย่

S.D.

แปล
ผล

4.05

0.76

มาก

น้ อย

158

ปาน
กลาง
60

2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
3

91

143

69

6

3

4.00

0.82

มาก

54

135

102

18

3

3.70

0.85

มาก

103

143

54

7

5

4.06

0.85

มาก

42

105

127

26

12

3.44

0.95

3.85

0.84

ปาน
กลาง
มาก

ค่าเฉลีย่

กกกกกกกกจากตารางที่ 20 พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจเฉลี่ยโดยรวมมีความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85

กกกกกกกกปั จจัยย่อยที่ให้ความสําคัญในระดับมากในเรื่ องที่คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับจะได้เรี ยนรู ้สงั คมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างระหว่างประเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คิด
ว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท่านได้มาก
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยว
มากกว่าอาชีพอื่นๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คิดว่าการทํางานเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะได้อยู่
ในกลุ่มคนที่มีความสามารถและมีหน้าตาในสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และคิดว่าการประกอบ
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีความมัน่ คงทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44

ตารางที่ 21 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัจจัยด้านสิ่ งที่คาดหวัง
จากการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ปัจจัยด้านความคาดหวัง

1. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินจะทําให้ท่านพัฒนา
บุคลิกภาพให้ดูดีอยูต่ ลอดเวลา
2. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินจะได้รับสวัสดิการ
ต่างๆ จากสายการบินที่เข้าทํางาน
3. คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินจะมีโอกาสได้บริ โภค
สินค้าราคาสูงและมีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศ

ระดับความสําคัญ

ค่าเฉลีย่

S.D.

แปลผล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

73

186

46

5

2

4.03

0.95

มาก

74

159

72

5

2

3.95

0.76

มาก

52

153

88

13

6

3.74

0.85

มาก

3.90

0.85

มาก

ค่าเฉลีย่

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 พบว่าปัจจัยด้านความคาดหวังโดยรวมมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
กกกกกกกกปั จจัยย่อยที่ให้ความสําคัญในระดับมากในเรื่ องที่คิดว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินจะทําให้ท่านพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีอยูต่ ลอดเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คิดว่า
การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากสายการบินที่เข้า
ทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะมีโอกาส
ได้บริ โภคสิ นค้าราคาสูงและมีชื่อเสียงจากต่างประเทศค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74

ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกทํางานในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ตารางที่ 22 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัจจัยที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกทํางาน
ในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน 5 อันดับแรก
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ปัจจัย
จํานวน (n=312)
145
1 รายได้
78
2 โอกาสท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ
61
3 สวัสดิการ
70
4 การได้พฒั นาความสามารถ
ทางภาษา
63
5 การได้พบปะเพื่อนใหม่จาก
ต่างประเทศ
*กรณี เลือกตอบปัจจัย 5 อันดับแรก

ส

ร้อยละ

46.5
25.0
19.6
22.4
20.2

กกกกกกกกจากตารางที่ 22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยรายได้มาเป็ นอันดับ 1 จํานวน 145 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.5 ตามมาด้วย ปั จจัยเรื่ องโอกาสท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 78 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.0 ปั จจัยเรื่ องสวัสดิการ จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ19.6 ปัจจัยเรื่ องการได้พฒั นา
ความสามารถทางภาษา จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.4 และปัจจัยเรื่ องการได้พบปะเพื่อนใหม่
จากต่างประเทศ จํานวน 63 คิดเป็ นร้อยละ 20.2

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบน
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เครื่ องบินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใน
สาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั ดังนี้

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษาและบุคลิกภาพของผูท้ ี่จะเข้าสมัครงาน
ในตําแหน่ งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
กกกกกกกก3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ นใจประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
กกกกกกกกการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในสาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะคติที่มีต่ออาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาํ ให้เลือก
ทําอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน และข้อเสนอแนะ
กกกกกกกกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย 10 ด้าน คือ สาขาวิชาที่เรี ยน ชั้นปี
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม โรคประจําตัว รายได้ แหล่งรายได้ วัตถุประสงค์การใช้จ่าย รู ปแบบการ
ใช้ชีวิต กับ ปั จจัยทางด้านความรู ้ทางภาษา

5 ด้าน คือ ระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ระดับ

ความชอบภาษาอังกฤษ ความต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ความสามารถทางภาษาที่ 3 ความ
ต้องการเรี ยนภาษาที่ 3 เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ และปัจจัยด้านความกระตือรื อร้นในการติดตาม
ข่าวสาร 2 ด้าน คือ การติดตามข่าวสารขององค์กรการบิน และสื่อหรื อช่องทางการติดตามข่าวสาร
ขององค์กรการบิน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ต่อจากนั้นนําผลลัพธ์ที่

ได้มาแจกแจงลงในตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) แสดงในรู ปร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจยั
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กกกกกกกกการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาวิชา
ที่มีแนวโน้มจะเข้าทํางาน วิเคราะห์ผลโดยสรุ ปได้ดงั นี้

กกกกกกกก1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยูใ่ นสาขาการจัดการ
การท่องเที่ยวมากกว่าสาขาอื่นคือ 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่ นชั้น
ปี ที่ 2 คือ 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรี ยนสะสมส่ วนใหญ่ในช่วงมากว่า 3.00
คือ 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
มี 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.9 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 19 ปี มากกว่าอายุอื่นๆคือ 86 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีโรคประจําตัว คือ 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีรายได้ในช่วง 3,000-5,000 บาท จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
แหล่งรายได้จากบิดา มารดา จํานวน

261 คน คิดเป็ นรอยละ 83.7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายคือค่าอาหาร จํานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเรี ยบง่าย จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5
กกกกกกกก2. ปั จจัยทางด้านความสามารถทางภาษา คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
ชื่นชอบภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง คือ 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษเพิม่ เติม คือ 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความสามารถทางภาษาที่ 3 จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
ต้องการเรี ยนภาษาที่ 3 เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ จํานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.3
กกกกกกกก 3. ปั จจัยด้านความกระตือรื อร้นในการติดตามข่าวสาร

คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ติดตามข่าวสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินอยูใ่ นระดับปานกลางกล่าวคือติดตามบ้าง จํานวน
144 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อประเภทอินเตอร์เน็ตในการติดตามข่าวสาร
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.9

องค์ประกอบปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในสาขาวิชาที่มี
แนวโน้มที่จะเข้าทํางาน
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อภิปรายผลวิจยั

กกกกกกกกการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน มีปัจจัยทั้งหมด 17 ปั จจัย แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจตนเอง ด้าน
ทัศนะคติต่ออาชีพ และด้านแรงจูงใจ ด้านสิ่งที่คาดหวังจากการประกอบอาชีพ โดยสรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
กกกกกกกกองค์ประกอบที่ 1 “ด้านความมัน่ ใจในตนเอง” พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความ
มัน่ ใจในบุคลิกภาพของตนเองรวมไปถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผูร้ ับบริ การได้เป็ นอย่างมาก
รวมไปถึงความมัน่ ใจที่จะใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความมัน่ ใจสูง และ
มัน่ ใจว่าตนเองสามารถเข้ากับผูร้ ่ วมงานคนอื่นและทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกกองค์ประกอบที่ 2 “ด้านทัศนะคติต่ออาชีพ” พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า
อาชีพพนักงานต้อนรับเป็ นอาชีพที่มีเกียรติเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่โดดเด่นและเมื่อถึงเวลาประกอบ
อาชีพจริ งแล้วนั้นก็มีความเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างเต็มที่ ซึ่งก็ตอ้ งยอมรับว่าอาชีพพนักงาน
ต้อนรับนั้นมีภยั แฝงมาด้วยเช่น การถูกลวนลาม และการก่อการร้าย เป็ นต้น
กกกกกกกกองค์ประกอบที่ 3 “ด้านแรงจูงใจ” พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าการ
ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้มากรวมไปถึง
โอกาสการได้ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การได้อยูใ่ นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีหน้าตาในสังคม
การได้ศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศรวมไปถึงความมัน่ คงของการที่ทาํ อีกด้วย
กกกกกกกกองค์ประกอบที่ 4 “ด้านสิ่งที่คาดหวังจากการทํางาน” พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างคิดว่า
การเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะทําให้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ตลอดเวลา
เช่น การได้เลือกซื้อเสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง เครื่ องประดับ การศัลยกรรม ฯลฯ อีกทั้งยังคาดหวังถึง
สวัสดิการที่จะได้รับจากการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มีอภิสิทธิมากมาย
เกี่ยวกับการใช้บริ การของสายการบินรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้บริ โภคสินค้าที่มีชื่อเสียงและราคา
สูงจากต่างประเทศอีกด้วย

ปัญหาที่พบในการวิจยั
กกกกกกกก1. ผูต้ อบแบบสอบถามหลายคนมักไม่ตอบตามความเป็ นจริ ง เพราะเพื่ออยากจะให้ทาํ
เสร็ จเร็ วๆจึงทําแบบไม่ได้อ่านคําถามซึ่งอาจทําให้ผลที่ได้คาดเคลื่อนได้
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กกกกกกกก2. ผูต้ อบแบบสอบถามทําไม่ครบตามคําถามที่ต้งั ไว้ทาํ ให้ขาดข้อมูลบางส่วนจึงต้องหา
ผูต้ อบแบบสอบถามผูอ้ ื่นมาทําแบบสอบถามนั้นแทน

กกกกกกกก3. การเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างยากเพราะต่างสาขาวิชาต่างชั้นปี ก็จะเรี ยนกันคนละที่
ดังนั้นจึงต้องหาผูอ้ นุ เคราะห์แต่ละสาขาและชั้นปี เพื่อช่วยแจกแบบสอบถาม
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั
กกกกกกกก1. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน ดังนั้นถ้าหากมีการศึกษาเพิม่ เติมใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจะทําให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล
กกกกกกกก2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพียงการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้า
ทํางานเท่านั้นอันได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พกั และ
สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากลองศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่ไม่มีแนวโน้มที่จะ
เข้าทํางานเช่น สาขาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป ก็จะได้ทศั นะคติต่ออาชีพที่แตกต่างออกไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถามงานวิจยั
เรื่อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานต่อในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในสาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางาน
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คําชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

1. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลทําให้นกั ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในสาขาที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทํางานในตําแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน อันได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว , สาขาการจัดการโรงแรมและที่
พัก, สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแรงจูงใจและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกงานนี้
2. แบบสอบถามมีท้ งั หมด 5 หน้า แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตําแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับความรู ้ภาษาอังกฤษ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
(Checklists) และ/หรื อเติมคําลงในช่องว่างที่กาํ หนด
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่ อการวิจัยปั จจัยที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องรวมไปถึงเรื่ อง
แรงจูงใจ ลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ข้อคําถามให้พิจารณาประเด็นเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสมัครงานพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาที่พบและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง

ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งที่ท่านกรุณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
และขอรับรองว่าข้ อมูลของท่ านจะถูกเก็บเป็ นความลับ

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของท่าน
หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างที่กาํ หนด
1. สถานภาพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขา
 การจัดการการท่องเที่ยว
 การจัดการโรงแรมและที่พกั
 การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
2. ชั้นปี
1
2
3
4 อื่นๆ(โปรดระบุ) …..
3. เกรดเฉลี่ยสะสม
 ตํ่ากว่า 2.50
 2.50 – 3.00
 สูงกว่า 3.00
4. เพศ
 ชาย
 หญิง
5. อายุ (โปรดระบุ) …….. ปี
6. ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) ………………….
7. รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 3000 บาท
 3,000 – 5,000 บาท
 5,001 – 7,000 บาท
 มากกว่า 7,000 บาทขึ้นไป
8. แหล่งรายได้ของท่านมาจากที่ใด(สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ)
 บิดา มารดา
 ผูอ้ ุปการะ
 ทํางานพิเศษ
อื่นๆ(โปรดระบุ) ………………………..
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9. รายได้ส่วนใหญ่ท่านนําไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 อาหาร
 เสื้อผ้า
 เครื่ องสําอาง
 เพื่อการศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยน
 ซื้อยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ
 ค่าเดินทาง
 อื่นๆ(โปรดระบุ) ……………

10. ท่านคิดว่าท่านมีรูปแบบการใช้ชีวิตของท่านแบบใด
 เรี ยบง่าย
 แบบพอเพียง
 ชีวิตคนเมืองหลวง
 นักกิจกรรม / ชอบทํางาน  ชื่นชอบการจับจ่าย  ชอบเข้าสังคม
 เป็ นคนเก็บตัว
 อื่นๆ(โปรดระบุ) ………………..
11. ท่านคิดว่า ระดับภาษาอังกฤษของท่านจัดอยูใ่ นระดับ
 อ่อนที่สุด  อ่อน  พอใช้  ดี  ดีมาก
12. ท่านคิดว่า ท่านชอบภาษาอังกฤษในระดับ
 น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด
13. ท่านคิดว่า ท่านต้องเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
 ต้องเรี ยน  ไม่ตอ้ งเรี ยนแล้ว
14. ท่านมีความสามารถในภาษาที่ 3 หรื อไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ)
 ไม่มี
 มี ได้แก่ …………………………………
15. ท่านคิดว่าท่านต้องการเรี ยนภาษาเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษอีกหรื อไม่
 ต้องการ (โปรดทําข้อ 15.) ไม่ตอ้ งการ (โปรดทําต่อข้อ 16.)
16. ท่านคิดว่าท่านมีความต้องการเรี ยนภาษาที่ 3 หรื อภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจากภาษาที่ท่านมีความสามารถ
อยูแ่ ล้วภาษาใดเพราะเหตุใด (โปรดระบุ)
ภาษา …………………… เพราะ ………………………………………………
17. ท่านได้ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินบ้างหรื อไม่
 ไม่ได้ติดตาม ติดตามบ้าง  ติดตามเสมอ
18. สื่อประเภทใดที่ท่านใช้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน(ตอบได้มากกว่า1
ข้อ)
 โทรทัศน์
 วิทยุ
 อินเตอร์เน็ต
 เพื่อนหรื อคนรู ้จกั
 คณะหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่ออาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = เห็นด้วยอย่างยิง่
4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
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ก. ความมั่นใจ
1. ท่านมีความมัน่ ใจในบุคลิกภาพที่สามารถเป็ นพนักงานต้อนรับ
บทเครื่ องบินได้
2. ท่านมีความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
3. ท่านมีความมัน่ ใจในภาษาที่สามเพื่อใช้สื่อสารในการทํางาน
4. ท่านมีความมัน่ ใจในการแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าใน
การประกอบอาชีพ
5. ท่านมีความมัน่ ใจที่จะทํางานเป็ นทีมกับเพื่อนร่ วมงานได้
ข. ทัศนะคติต่ออาชีพ
6. ท่านคิดว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นอาชีพที่มี
เกียรติ
7. ท่านคิดว่าผูท้ ี่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นผู ้
ที่มีบุคลิกภาพดี
8. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับต้องเผชิญกับภัย
แฝงที่มากับอาชีพ (เช่น การถูกลวนลาม การก่อการร้าย และ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น)
9. ท่านมีความเต็มใจที่จะให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสาร
ค. แรงจูงใจ
10. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท่านได้มาก
11. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะมี
โอกาสได้ท่องเที่ยวมากกว่าอาชีพอื่นๆ
12. ท่านคิดว่าการทํางานเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะได้อยู่
ในกลุ่มคนที่มีความสามารถและมีหน้าตาในสังคม
13. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับจะได้เรี ยนรู ้
สังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างระหว่างประเทศ
14. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมี
ความมัน่ คง

5

1

รายการประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ง. สิ่ งที่คาดหวัง
15. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะ
ทําให้ท่านพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีอยูต่ ลอดเวลา
16. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะ
ได้รับสวัสดิการต่างๆ จากสายการบินที่เข้าทํางาน
17. ท่านคิดว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจะมี
โอกาสได้บริ โภคสิ นค้าราคาสู งและมีชื่อเสี ยงจากต่างประเทศ
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ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อคําถามให้พิจารณาประเด็นเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
1. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่มีส่วนให้ท่านเลือกทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
มากที่สุด 5 อันดับแรก (ให้ใส่ ตวั เลขตามระดับความสนใจ) ตามตัวอย่างดังนี้
①=สนใจอันดับแรก ②=สนใจอันดับสอง ③ =สนใจอันดับสาม ④=สนใจอันดับสี่

⑤=สนใจอันดับห้า

 รายได้
 โอกาสท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ความมัน่ คงในอาชีพ
 สวัสดิการ
 การได้ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีจากต่างประเทศ
 การได้พฒั นาความสามารถทางภาษา
 การได้พบปะเพื่อนใหม่จากต่างประเทศ
 การได้บริ โภคสินค้าราคาสูงและมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ
 อื่นๆ (โปรดระบุ..............................................................................)

ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

-- ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งที่ท่านกรุณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี–้

