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บทคดัย่อ 

  การศึกษาและการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ (1) เพื่อวดัระดบัความพอใจ
ของผูป้ฏิบติัต่อพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน โดยกาํหนดใหใ้ชร้ะดบัความพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง  
เป็นเคร่ืองมือท่ีช้ีวดั ระดบัความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหัวหนา้งาน 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน โดยจะดาํเนินการศึกษาวิจยัเฉพาะ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายรักษา
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งส้ิน 
271 คน เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถามปลายปิดจาํนวน 50 ขอ้ แบ่งเป็น (1) แบบสอบถาม
สถานภาพทัว่ไปจาํนวน 7 ขอ้ โดยเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
จาํนวน 14 ขอ้ (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน จาํนวน 29 ขอ้  และ
แบบสอบถามในขอ้ท่ี 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง
แบบเรียงลาํดบั (Ordered Probit)  
  ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.การบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ใชก้ารบริหารงาน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งงาน    และพฤติกรรม 
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ของมหาวิทยาลยัมิชิแกน และ ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ ไดแ้ก่ทฤษฎีของฟีดเลอร์ และทฤษฎี
ของเฮอร์เซย ์ และแบลนชาร์ด ซ่ึงไดแ้บ่งพฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบมุ่งงาน 
แบบมุ่งความสมัพนัธ์ โดยท่ีพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น มีระดบั
ความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานของหวัหนา้งานทั้ง 2 แบบ ในระดบัปานกลาง ลกัษณะของ
การบริหารท่ีมีระดบัความพอใจระดบัมากท่ีสุดคือ (1) หวัหนา้งานส่งเสริมใหพ้นกังาน หรือผูป้ฏิบติั
เกิดการแข่งขนัในการทาํงาน (2) เม่ือเกิดขอ้ปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน หวัหนา้งาน 
เป็นผูด้าํเนินการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและแนะนาํวิธีการแกปั้ญหาใหก้บัพนกังาน เพื่อนาํไปปฏิบติั 
(3) หวัหนา้งานส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติั ไดเ้ขา้รับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพของการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ีของท่าน (4) เม่ือเกิดปัญหาใดๆในการปฏิบติังานนั้น หวัหนา้งานจะเป็นผูน้าํเสนอปัญหา
และระดมแนวความคิดจากพนกังานผูป้ฏิบติัเพื่อหาวิธีแกปั้ญหานั้นๆ (5) เม่ือมีวิธีการปฏิบติังานท่ีดี
และเหมาะสมมากกวา่ 1 ทางเลือก หวัหนา้งานใหผู้ป้ฏิบติัเลือกวิธีการปฏิบติังาน และนาํไปใช ้
อยา่งเป็นรูปธรรม (6) หวัหนา้งานสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบติังานของท่าน โดยขอ้ท่ี 
1 ถึงขอ้ท่ี 3 จะเป็นพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งงาน และในขอ้ท่ี 4 ถึงขอ้ท่ี 6 เป็นพฤติกรรม 
การบริหารงานแบบมุ่งความสมัพนัธ์ 
 2. ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ตามทฤษฎีสองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบิรก ์พนกังาน
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแ้สดงระดบัของความพอใจ ต่อปัจจยัท่ีมีระดบั 
ความพอใจระดบัมากท่ีสุดคือ (1) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เป็นปัจจยัจูงใจ (2) เงินเดือน (3) ความมัน่คง 
ในงาน เป็นปัจจยัอนามยั ในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆอนัไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จ
ในงาน ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ความสมัพนัธ์ 
การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั และสถานะทางอาชีพ 
ไม่ปรากฏระดบัความพอใจ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are (1) to measure the level of satisfaction of security 
officers towards their supervisors' management behavior and (2) to study factors affecting 
working satisfaction of officers.  The satisfaction level of the sample group is an indicator to 
measure the satisfaction level towards the leadership management patterns and to identify factors 
affecting working satisfaction of officers, especially those working for the Security Department of 
Suvarnabhumi Airport.This research studied descriptive patterns.  The sample group used in this 
research used 271 security officers of the Security Department, Suvarnabhumi Airport.  The 
research tool was a questionnaire with 50 closed-ended questions consisting of (1) 7 questions on 
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general status which were answered by checking a list and were analyzed by percentage, mean 
and standard deviation, (2) 14 questions on leadership management behavior of supervisors and 
(3) 29 questions on motivation factors for working.  The questions in items 2 and 3 are rated by a 
five level scale, analyzed by ordered probit. 
 The results of the study showed the following: 
 1.Leadership management methods of supervisors of the Security Department, 
Suvarnabhumi Airport, can be described with two patterns: task oriented management behavior 
and relationship oriented management behavior, both of which are in accordance with behavioral 
leadership theories studied by University of Michigan and the situational leadership theories of 
Fiedler, Hersey and Blanchard that divided the leadership behavior into two types: task oriented 
and relationship oriented.  Security officers of the Security Department of Suvarnabhumi Airport 
have an average satisfaction levels in both patterns.  The highest level of satisfaction toward the 
manner of management is that (1) Supervisors encourage their officers to work in a competitive 
style. (2) Supervisors usually are the ones who solve problems or give suggestions to the officers 
on how to struggle with the problems.  (3) Supervisors encourage their officers to train in useful 
courses in order to enhance their working potential.  (4) When there is a problem at home, the 
supervisor is the one who presents the problem and brainstorms among the officers in order to 
search for a way to solve the problem.  (5) If there are various ways for professional and 
appropriate practice, supervisors will let the officers choose their own way for tangible practice.  
(6) Supervisors give support to the officer’s work.  Items 1-3 can be described as task oriented 
management behavior while items 4-6 are relationship oriented behavior. 
           2. Factors to build up working motivation as stated in the Two Factor Theory of Herzberge 
were as follows: Security officers of the Security Department of Suvarnabhumi Airport have the 
highest satisfaction level with (1) type of work as motivative factor (2) salary and (3) security of 
work as hygiene factors.  Other factors are to be regarded, work success, progress, responsibility, 
progress opportunity, relation, supervisory, policy and management, and work environment.  
There is no show of satisfaction level on personal life and occupational status. 
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คาํสําคญั   
 การบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหัวหน้างาน แรงจูงใจในการทาํงาน ความพึงพอใจ 
ในการทาํงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
 
ความสําคญัของปัญหา 
 องคก์รในปัจจุบนั “ทรัพยากรมนุษย◌์” ถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์ร
สามารถดาํเนินกิจการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ดงันั้นบุคคล
ท่ีจะเขา้มาช่วยพฒันาองคก์รจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีควรมีทกัษะความรู้เช่ียวชาญ สามารถสร้างคุณค่า
ใหก้บัระบบงานได ้โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการกาํหนดนโยบาย วางแผน และการดาํเนินการใดๆ
ใหง้านสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยพึงมีส่ิงจูงใจหรือแรงจูงใจต่างๆ 
ขององคก์รเป็นปัจจยัในการส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากร และแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีกระตุน้เร้า 
ใหบุ้คคลากรทาํงานอยา่งเตม็ใจและพอใจ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงาน ยอ่มมีผลงาน
ดีกว่าผูท่ี้ตอ้งจาํใจปฏิบติังานตามหนา้ท่ี บุคลากรท่ีมีความสุขยอ่มมีผลงานท่ีดี ดงันั้นความพึงพอใจ
สาํหรับการทาํงานของผูป้ฏิบติัจึงมีความสาํคญัต่อทุกหน่วยงานและทุกองคก์ร (วิทยา ด่านธาํรงกลู, 
2547: 244) 
               ในองคก์รหน่ึงๆ แบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผูบ้ริหาร และกลุ่มผูป้ฏิบติั
หรือผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูป้ฎิบติัจะทาํหนา้ท่ีโดยความเตม็ใจเตม็ความสามารถนั้น 
ข้ึนอยูก่บัสาเหตุหลกัท่ีมีความสาํคญั 2 ประการคือ (1) พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํ (2) ปัจจยั
ท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน เม่ือผูป้ฏิบติัไม่พึงพอใจในรูปแบบพฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํ 
และ/หรือปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน จะส่งผลใหท้าํงานไดไ้ม่เตม็ท่ี ขาดความกระตือรือร้น
ผลงานท่ีไดจ้ะไม่มีคุณภาพ ในทางกลบักนัหากผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจก็จะเตม็ใจปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความกระตือรือร้น  ผลของงานท่ีไดจ้ะมีคุณภาพสูงบรรลุตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
 ผูน้าํระดบัหัวหนา้งาน หรือผูบ้ริหารระดบัตน้ ถือว่าเป็นบุคคลากรท่ีมีบทบาทโดยตรง
ในการสนบัสนุนและผลกัดนัการทาํงาน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลงานของพนกังานระดบัปฏิบติั 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานสามารถทาํงานสนองต่อเป้าหมายในระดบัท่ีสูงข้ึนไป เน้ือหางานส่วนใหญ่
จะเป็นการดูแลให้พนักงานปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้และให้ความช่วยเหลือแกปั้ญหา 
ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้เกิดการทาํงานอย่างเต็มท่ี พร้อมทั้ งยงัทาํหน้าท่ีในการประสาน 
เป็นตวัเช่ือมระหวา่งผูบ้ริหารระดบักลาง ระดบัสูงและพนกังานระดบัปฏิบติัการอีกดว้ย 
      บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีการจดัแบ่งสายงาน 
ตามลกัษณะงานท่ีหลากหลาย มีโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา มีผูบ้ริหารในทุกระดบัทุกสายงาน
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เป็นจาํนวนมากและมีนโยบายการหมุนเวียนผูบ้ริหารประจาํปี เพื่อให้ผูบ้ริหารไดรั้บการเรียนรู้งาน
ตามหนา้ท่ีของหน่วยงานตามลกัษณะต่างๆ ดงันั้นรูปแบบการบริหารงานแต่ละส่วนงานในแต่ละปี 
จึงเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมและนโยบายการบริหารงานของผูบ้ริหาร หรือผูน้าํของแต่ละท่าน 

ทาํให้การปฏิบติังานขาดความต่อเน่ือง สับสน เช่ือมโยงไปถึงแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
และจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของบริษทัฯในท่ีสุด 
 ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร โดยศึกษาผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัพนกังาน  อีกทั้งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังาน ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํประเภทใด เป็นท่ียอมรับ
และสร้างความพอใจของพนกังาน   และเพื่อตอ้งการทราบถึงปัจจยัใดท่ีสร้างแรงจูงใจและมีผลต่อ
ระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. การบริหารงานระดบัหวัหนา้งาน ผูป้ฏิบติัมีความพอใจในระดบัใด 
 2. ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ปัจจยัใดมีผลต่อระดบัความพอใจของพนกังาน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อวดัระดบัความพอใจของผูป้ฏิบติั ต่อพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบั
หวัหนา้งาน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากร คือ พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จาํนวนทั้งส้ิน 939 คน นาํมาคาํนวณหาจาํนวนขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน  
(Taro Yamane) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 (ธานินทร์ ศิลปะจารุ, 2551: 45) และไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
280 คนคิดเป็นร้อยละ 29.82 ของจาํนวนประชากร และใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยเลือกตามระดบัชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ด้วยการนําจํานวนร้อยละ  29.82 คิดคํานวณจากจํานวนประชากรแต่ละ
หน่วยงานระดบั “ส่วน” ข้ึนตรงต่อหน่วยงานระดบั “ฝ่ายรักษาความปลอดภยั” จาํนวน 7 ส่วนงาน 
แสดงไดด้งัน้ี 
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ส่วนงาน ประชากร จํานวนตวัอย่าง 
ส่วนศนูยรั์กษาความปลอดภยั   82    25 
ส่วนตรวจคน้ 276 82 
ส่วนตระเวนระงบัเหตุ 168 50 
ส่วนรักษาการณ์ 244 73 
ส่วนจราจร 122 36 
ส่วนระบบและเทคนิคการรักษาความปลอดภยั  34 10 
งานบริหารทัว่ไป  13   4 

รวม 939 280 

ทีม่า : งานบริหารทัว่ไป ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ขอ้มูล ณ กมุภาพนัธ์ 2552 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามปลายปิด โดยในแบบสอบถามตอนท่ี 1 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหัวหน้างานโดยประยุกต์สร้างจากขอ้มูล 
ทุติยภูมิ ตามทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม (การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน) และทฤษฎีภาวะ
ผูน้าํเชิงสถานการณ์ (ทฤษฎีผูน้าํของฟีดเลอร์, เฮอร์เซย ์และแบลนชาร์ด) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
ผูน้าํแบบมุ่งงานและแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (เสนาะ ติเยาว,์ 2544: 191 – 192) โดยผูน้าํแบบมุ่งงาน 
หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานท่ีกาํหนดมาตรฐานของงานอย่างเขม้งวด กาํหนดรายละเอียด
ของงาน และช้ีใหเ้ห็นถึงวิธีการทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามและควบคุมการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งใกลชิ้ด ผูน้าํแบบมุ่งความสัมพนัธ์ หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานแบบให้การสนบัสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน และการตดัสินใจท่ีเก่ียวพนักบังาน 
และพยายามทาํให้เกิดความไวว้างใจและไดรั้บความเคารพจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ ซ่ึงทฤษฎี 
ของฟีดเลอร์ เช่ือวา่รูปแบบการบริหารงานของผูน้าํ จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ว่าสถานการณ์
จะเปล่ียนแปลงอยา่งไร ความหมายของสถานการณ์น้ีคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและสมาชิก 
โครงสร้างของงาน และอาํนาจจากตาํแหน่งผูน้าํ คงท่ี สาํหรับทฤษฎีของ เฮอร์เซย ์และแบลนชาร์ด 
มีหลกัการว่าผูน้าํจะใชรู้ปแบบการบริหารงานอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัความเป็นไปของแต่ละสถานการณ์ 
ความหมายของสถานการณ์น้ี คือระดบัความพร้อมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ในแบบสอบถามตอนท่ี 3 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ประยกุตส์ร้างจากขอ้มูลทุติยภูมิ ตามทฤษฏี
สองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบิรก์ (สมยศ นาวีการ, 2540: 310)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ปัจจยัจูงใจ หมายถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหค้นชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จในงาน 
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ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีค ํ้าจุนใหมี้
แรงจูงใจในการทาํงาน ของแต่ละบุคคลใหมี้อยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบับุคลากรในองคก์ร บุคคลากรในองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานมากข้ึน ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์ การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน 
เงินเดือน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานะทางอาชีพ และความมัน่คงในงาน  
 ในแบบสอบถาม มีคุณภาพและความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยผา่นการใหค้วามเห็นชอบ
จากผูท้รงคุณวุฒิ และการคาํนวณค่าความเช่ือมัน่โดยระเบียบวิเคราะห์ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สาํหรับแบบสอบถามตอนท่ี 1 ไดค่้าระหว่าง 0.183 – 1.230 และการคาํนวณ
ดว้ยระเบียบวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Conbach)  
ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 ไดค่้าเท่ากบั 0.9906 และ 0.9942 ตามลาํดบั 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการโดย นาํหนงัสือรับรองขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล 
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์นาํเรียนผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และไดรั้บการอนุญาตให้แจกจ่ายแบบสอบถาม 
จาํนวน 280 ชุด ดาํเนินการแจกจ่ายและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไดจ้าํนวน 271 ชุด 
(มิไดรั้บคืนจาํนวน 9 ชุด) นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั ระเบียบวิธีวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม
เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปร คือแบบจาํลองโพรบิตแบบเรียงลาํดบั (Ordered Probit Model) 
โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
     *

i iY X′= +β ε                                                                                          
   *Y = ตวัแปรแฝง (Latent Variable) วดัระดบัความพอใจของพนกังานท่ีปฏิบติังาน 
 β  = ค่าพารามิเตอร์ 
 iX = เวคเตอร์ ค่าตวัแปรอิสระท่ีอธิบายระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีปฏิบติังาน 
 iε   = ค่าความผดิพลาดเชิงสุ่มท่ีสมมติใหมี้การกระจายแบบอิสระ 
ซ่ึงไดแ้บบจาํลองเพ่ือการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 1.   แบบจาํลองระดบัความพอใจการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
   Y_Behaviour_Leader  =  �1LW1+ �2LW2+ �3 LW3+ �4 LW4 

       + �5LW5+ �6 LW6+ �7 LW7+ �8 LR8 
       + �9LR9+ �10 LR10+ �11 LR11 
       + �12LR12+ �13 LR13+ �14 LR14      
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โดยท่ี 
 Y_Behaviour_Leader  =  ระดบัความพอใจพฤติกรรมการบริหารงานของแบบ 
       ผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
LW1 - LW7    =  พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํแบบมุ่งงาน 
LR8 – LR14    =  พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํแบบมุ่งความสมัพนัธ์ 
 2.   แบบจาํลองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน  
      Y_Two_Factors  =  �1ttmo1+ �2 ttmo2+ �3 ttmo3 

       + �4ttmo4+ �5ttmo5+ �6 thy1+ �7 thy2  
        + �8thy3+ �9thy4+ �10 thy5 
        + �11thy6+ �12thy7+ �13 thy8+ �14 thy9    

โดยท่ี          
Y_Two_Factors   =  ระดบัความพอใจปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
ttmo1 - ttmo5              =  ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จในงาน   
       ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
thy1 – thy9     =  ปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
       เงินเดือน ความสมัพนัธ์ การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร 
       สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานะทางอาชีพ 
       และ ความมัน่คงในงาน 
 
ผลการวจัิย 
 1. แบบจาํลองระดบัความพอใจการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
Y_Behaviour_Leader  = (-0.0670548(LW1)) + (-0.0020872(LW2)) + (0.0822196(LW3))  
      + (-0.1131623(LW4)) + (0.0207491(LW5)) + (-0.0177133(LW6))  
      + (0.0417168(LW7)) + (-0.0247142(LR8)) + (-0.00158419(LR9))  
      + (0.0701311(LR10)) + (-0.0270747(LR11)) + (0.0116906(LR12)) 

     + (-0.054763(LR13)) + (0.0497688(LR14))  

       1.1 พฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํ “แบบมุ่งงาน” โดยท่ีพนกังานฝ่ายรักษา 
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงระดบัความพอใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  
1) LW3 การส่งเสริมใหพ้นกังานผูป้ฏิบติั เกิดการแข่งขนัในการปฏิบติังาน 2) LW5เม่ือมีปัญหา หรือ 
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ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน หวัหนา้งานจะเป็นผูด้าํเนินการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและแนะนาํวิธีการ
แกปั้ญหาเพื่อนาํไปปฏิบติั  3) LW7 การส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติัเขา้รับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และไม่แสดงระดบัความพอใจ ไดแ้ก่ 1) LW1 การท่ีหวัหนา้งานจะเป็น 
ผูก้าํหนดเป้าหมาย, แผนงาน และขั้นตอนการปฏิบติังาน  2) LW2 การถ่ายทอดนโยบาย คาํสั่ง หรือ
อ่ืนใด จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพื่อใหพ้นกังานนาํไปปฏิบติั 3) LW4 การควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบติังานตลอดเวลา  4) LW6 หวัหนา้งานมีแนวคิด วิธีการปฏิบติังานแบบใหม่เสนอต่อผูป้ฏิบติั 
              1.2 พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํ “แบบมุ่งความสัมพนัธ์” พนกังานฝ่ายรักษาความ
ปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเ้กณฑแ์สดงระดบัความพอใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
1) LR10 เม่ือเกิดปัญหาใดๆในการปฏิบติังาน หวัหนา้งานจะเป็นผูน้าํเสนอปัญหาและระดมแนวคิด
จากพนกังานผูป้ฏิบติัเพื่อหาวิธีแกปั้ญหา 2) LR12 เม่ือมีวิธีการปฏิบติังานท่ีดี และเหมาะสม มากกว่า 
1 ทางเลือก ผูป้ฏิบติัไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบติังาน และไดน้าํไปใชอ้ย่างเป็น
รูปธรรม 3) LR14 หัวหนา้งานให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือการปฏิบติังาน และไม่แสดงระดบั
ความพอใจ ไดแ้ก่ 1) LR8 หัวหนา้งานเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการปฏิบติังาน การตดัสินใจ 2) LR9 หัวหนา้งานใหโ้อกาสพนกังานผูป้ฏิบติัสามารถ
โตแ้ยง้ช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ 3) LR11การรับฟังขอ้ปัญหาและขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน 
รวมทั้งเร่ืองส่วนตวั, ครอบครัวและอ่ืนๆ 4) LR14 การใหค้วามสนิทสนมและเป็นกนัเองกบัพนกังาน
ผูป้ฏิบติัทั้งและนอกเวลาทาํการ 
 จากผลการวิจยัขอ้ 1.1 และ 1.2 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
แสดงระดบัความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานทั้ง 2 แบบ ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจาก
สดัส่วนการแสดงระดบัความพอใจ และไม่แสดงระดบัความพอใจ โดยมีสดัส่วนคือ 6 : 8  
 2.  แบบจาํลองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
 Y_ Two_Factors  = (-0.0432907(ttmo1)) + (-0.0549877(ttmo2)) + (-0.0430221(ttmo3))  
     + (-0.0046169(ttmo4)) + (0.0488342(ttmo5)) + (-0.0281415(thy1))  
     + (0.0387102(thy2)) + (0.0353247(thy3)) + (-0.0012572(thy4))  
     + (0.0201917(thy5)) + (-0.0821267(thy6)) + (0.0360483(thy7)) 

     + (-0.0112747(thy8)) + (0.010795(thy9))   

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานท่ีทาํใหพ้นกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงระดบัความพอใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ  1) ttmo5 ลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติั เป็นปัจจยัจูงใจ 2) thy2 เงินเดือน 3) thy9 ความมัน่คงในงาน เป็นปัจจยัอนามยั และปัจจยั 
ท่ีไม่แสดงระดบัความพอใจ คือ 1) ttmo1 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ   2) ttmo2 ความสาํเร็จในงาน 
3) ttmo3 ความกา้วหนา้ 4) ttmo4 ความรับผดิชอบ 5) thy1โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
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6) thy3 ความสัมพนัธ์ 7) thy4 การนิเทศงาน 8) thy5นโยบายและการบริหาร 9) thy6 สภาพการทาํงาน 
10) thy7 ความเป็นอยูส่่วนตวั 11) thy8 สถานะทางอาชีพ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการบริหารงานแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน ของฝ่ายรักษา  
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดน้าํมาสรุปในภาพรวมว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่าย
รักษาความปลอดภยั  มีระดบัความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานทั้ง 2 แบบ ในระดบัปานกลาง 
ท่ีหวัหนา้งานใชใ้นการบริหาร ผสมผสานกนัไปมิไดใ้ชแ้บบหน่ึงแบบใดโดยเฉพาะ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ท่ีตอ้งบริหารงานเพื่อใหง้านขบัเคล่ือนไปได ้ซ่ึงไดมี้สอดคลอ้งกบัตารางความเป็นผูน้าํ
ของเบลค และมูตนั (Blake and Mouton’s Managerial Grid) ตาํแหน่งท่ี 5, 5 (เสนาะ ติเยาว,์ 2544: 
189) ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการของผูน้าํแบบเดินทางสายกลาง (Middle of the Road Management) 
คือ พฤติกรรมผูน้าํมีลกัษณะมุ่งเนน้ดา้นงาน และดา้นคนหรือดา้นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง
กล่าวคือ ใหค้วามสนใจในเร่ืองของงาน หรือใชค้วามพยายามในการทาํใหห้น่วยงานบรรลุผลสาํเร็จ 
ในระดบัปานกลาง และในขณะเดียวกนัผูน้าํก็ยงัคงให้ความสนใจในความรู้สึกหรือความตอ้งการ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลางดว้ย ผูน้าํประเภทน้ีจะทาํใหบ้รรยากาศภายองคก์รเรียบง่าย 
งานอาจมีประสิทธิภาพไม่มากนกัแต่พนกังานกย็งัมีกาํลงัใจทาํงาน แตกต่างจากงานวิจยัของ  สมนึก 
ศรีปริวาทิน (2548) ท่ีทาํการศึกษาแบบผูน้าํของหวัหนา้งาน กบัความพึงพอใจในงานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ เพื่อจะหาความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบัความพึงพอใจในงาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน หน่วยธุรกิจครัวการบิน 
บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ ระดบัความพอใจในงาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
โดยจาํแนกตามพฤติกรรมผูน้าํในแบบต่างๆ ของหวัหนา้งานตามทศันะของกลุ่มตวัอยา่ง และพบว่า
กลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นว่า หัวหนา้งานท่ีมีพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งความสัมพนัธ์นั้น  
มีความพอใจในงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสูงกวา่ความพอใจในงานโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีความเห็นวา่หวัหนา้งานมีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งงาน ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การศึกษาปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงในการทาํงาน ตามทฤษฏีสองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบิรก ์
สรุปในภาพรวม พบว่าปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหค้วามเห็นอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่แสดงระดบัความพอใจ เน่ืองจากสาเหตุหลกั 
เกิดจากรูปแบบของงาน (การรักษาความปลอดภยั) จะมีลกัษณะงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแตกต่าง
ออกไปจากงานทัว่ไป เป็นงานท่ีตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบและกาํกบัดูแลตลอดเวลา ตอ้งปฏิบติั 
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ตามคาํสั่ง กฎและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั อีกทั้งวฒันธรรมขององคก์ร
รูปแบบการบริหาร การปกครอง ระบบเก้ือกูลอุปถมัภ ์ พรรคพวกเส้นสาย ก่อให้เกิดความเล่ือมลํ้า
แบ่งแยกค่อนขา้งชดัเจน รวมทั้งปัจจยัภายนอก (ทางการเมือง) ท่ีไม่อาจควบคุมไดเ้ขา้มาแทรกแซง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการแทรกแซงนโยบายการบริหารขององคก์ร กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
จึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัการดาํเนินงานขององคก์รในทุกส่วน ทาํใหปั้จจยัท่ีเป็นส่วนประกอบ
ในการทาํงานส่วนใหญ่ ถูกปิดกั้นลดลงหรือถ่ายเทไปยงักลุ่มหรือพรรคพวกของตน ซ่ึงไดบ้ัน่ทอน
แรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งไรก็ดีปัจจยัจูงใจในการทาํงานตามทฤษฎีดงักล่าวนั้น ก็ยงัคงส่งผลให้
พนกังานในสายงานรักษาความปลอดภยั ยงัปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหอ้งคก์รเดินหนา้ไปได ้ปัจจยัแรก 
คือ “ลกัษณะงาน” ซ่ึงเป็นปัจจยัจูงใจในการทาํงาน “เงินเดือน” ท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบกบัองคก์ร 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ “ความมัน่คงในงาน” ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัลาํดบัรองลงมา เป็นปัจจยัอนามยัท่ีมีผลต่อ
ความไม่พอใจและไม่มีความไม่พอใจ แต่กระนั้นก็มิไดส้ร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็นแต่เพียงว่า 
ทาํใหค้วามไม่พอใจลดลงหรือหมดไป (วิทยา ด่านธาํรงกลู, 2547: 274) และผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาและวิจยัของคลีเมนต ์(Clement, 1999 อา้งใน สุรียพ์ร ศรีวฒันะ, 2549: 53) 
ท่ีทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบภายใน (ปัจจยัจูงใจ) และองคป์ระกอบภายนอก 
(ปัจจยัคํ้าจุน) กบัความพึงพอใจในงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกิจการนกัศึกษาของวิทยาลยัชุมชน โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงาน  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบ
สาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในงานคือ ลกัษณะของงาน อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ เงินเดือน 
การนิเทศงาน โอกาสท่ีจะไดค้วามกา้วหนา้ในอนาคต ความสมัพนัธ์ และ ความมัน่คงในงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยั 
      การปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํระดบัหัวหนา้งาน ใหมี้ประสิทธิภาพ
และเป็นท่ีพอใจของพนักงานผูป้ฏิบติัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารระดบัสูงควรให้ความสําคญั 
ต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถอยา่งดีเยีย่ม กา้วข้ึนมาเป็นผูน้าํในระดบั
หวัหนา้งานในอนาคต มากกว่าการแต่งตั้งหวัหนา้งานดว้ยเหตุผลในเร่ืองความอาวุโส โดยส่งเสริม
ให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหลกั ทั้งดา้นการให้ความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองงาน การปลูกฝังใหเ้กิดทศันะคติทั้งในเร่ืองของการบริหารงาน การปกครอง หรือการบงัคบั
บญัชา ดว้ยวิธีจดัใหมี้การฝึกอบรม ซ่ึงตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ใหมี้การติดตาม
ประเมินผลอยา่งจริงจงั เปิดโอกาสและส่งเสริมใหเ้ขา้รับการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆเพิ่ม 
นอกจากน้ีจะตอ้งชกัจูงใหพ้นกังานระดบัปฏิบติัการ เกิดการต่ืนตวัในการเรียนรู้ก็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 
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อยา่งยิง่    การชกัจูงดงักล่าวจะกระทาํไดโ้ดยผูบ้ริหารตอ้งแสดงท่าทีใหค้วามสาํคญัต่อการฝึกอบรม
อยา่งจริงจงั และเขม้ขน้ 
 เพื่อเพิ่มระดบัความพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการใหสู้งข้ึน และรักษาระดบั
ความพอใจนั้นใหอ้ยูใ่นระดบัสูงอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป  ผูบ้ริหารควรจะพิจารณาถึงความพึงพอใจ  
ในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จในงาน ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ 
โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต ความสัมพนัธ์ การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร 
สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั และสถานะทางอาชีพ ซ่ึงในแต่ละดา้นท่ีกล่าวมา ตวัผูป้ฏิบติั
มิไดแ้สดงระดบัความพอใจ แลว้ดาํเนินการพิจารณาปรับปรุงความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปรับปรุงปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแก่นหลกัท่ีจะนาํพาไปสู่ความสาํเร็จ
ขององคก์ร ตอ้งชดัเจนและเป็นหลกัการท่ีจะไม่สามารถกระทาํหรือทาํการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย 
จากการแทรกแซงใดๆ ซ่ึงปัจจยัน้ีสามารถส่งผลร้ายต่อองคก์รต่อขวญักาํลงัใจของพนกังานผูป้ฏิบติั 
และพิจารณาใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัจูงใจในเร่ืองของ ความสาํเร็จในงาน และการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ  หากพนกังานผูป้ฏิบติัไดรั้บการยอมรับในผลงานจากผูบ้ริหาร ก็จะเป็นส่ิงท่ีสร้างแรงจูงใจ
ในการทาํงานเพ่ิมข้ึน กระตุน้ใหอ้ยากทาํงานมากข้ึน และหากพนกังานผูป้ฏิบติัไดเ้ห็นความสาํเร็จ
ในการทาํงานของตนเอง  จะบงัเกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของงานท่ีตนไดท้าํ และการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือจากผูบ้ริหารหรือจากพนกังานผูร่้วมปฏิบติัจะตามมา นัน่คือผลลพัธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานมากยิง่ข้ึน และส่งผลดีต่อองคก์รโดยรวมต่อไป 
 2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
      ควรมีการศึกษาและวิจยัเพิ่มเติมโดยเลือกส่วนงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในสายงานอ่ืนๆ อาทิเช่น สายงานอาํนวยการ ซ่ึงลกัษณะงานนั้น
เป็นการบงัคบับญัชาหรือบริหารเป็นหลกั สายงานท่าอากาศยาน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซ่ึงลกัษณะงานเป็นงานท่ีมุ่งเนน้ในการใหบ้ริการ หรือสายงานอ่ืนๆ โดยใหก้รอบแนวคิดในการวิจยั
คลา้ยคลึงกบัการศึกษาวิจยัการบริหารงานแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน หรือการบริหารงานของผูน้าํ
ระดบักลาง ระดบัสูง และปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในสายงานอ่ืนๆ ท่ีกล่าว
เพื่อนาํมาศึกษาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัท่ีจะไดใ้นแต่ละสายงาน เน่ืองจากรูปแบบการบริหารงาน
ของผูน้าํแต่ละระดบั และพนกังานระดบัปฏิบติัของแต่ละสายงานมีความแตกต่างกนั และสรุปผล
การเปรียบเทียบ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนาํไปใช้
พิจารณาประโยชน์ตามเหมาะสม รวมทั้งเป็นขอ้มูลทางวิชาการเพื่อประกอบการศึกษาวิจยัต่อไป 
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