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บทคัดยอ  
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 195 คน และตําแหนงพนักงาน จํานวน                     
113 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 308 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการหา คารอยละ คาเฉล่ีย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดย               
การวิเคราะหคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สถานภาพท่ัวไปของพนักงาน ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ป จบการศึกษาสูงสุด ระดับ
ปริญญาตรี มีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป และมี
สถานภาพสมรสแลว 
 2. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ในปจจัยของความพึงพอใจท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา ในทุกปจจัย 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
 ในพระบรมราชูปถัมภ    
3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางาน
อยูในระดับมาก 
  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุในปจจัยท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวม พบวา 
พนักงานท่ีมีอายุมากกวา 40 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีอายุ     
ต้ังแต 36-40 ป สวนพนักงานท่ีมีอายุต้ังแต 31-35 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด สวนผล       
การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา มีความแตกตางระหวาง
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. การเปรียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงานในปจจัยท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา 
พนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงานมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจมากกวาพนักงานท่ีมีตําแหนงเปน  
หัวหนางาน สวนผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวม ในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา    
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประสบการณในการทํางานในปจจัยท้ัง 14 ดาน     
ผลการวิจัยโดยรวมพบวา พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป มีคาเฉล่ีย       
ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 16-20 ป และ
พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 11-15 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด สวนผล
การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to a job satisfaction study of the employee’s 
working in Ground Service, Thai airways Company, and a job satisfaction comparision of the 
employee’s working in Ground Service of Thai airways Company. 
 The study used in which a sample of 195 chiefs and 113 staffs, totally 308 employees. 
The researcher collected data by interview schedules which 5 levels. Data were analyzed by 
percentage, mean (X), standard deviation (S.D.),  t-test, and F-test with a statistical program. 
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 The findings of the study were as follows: 
 1.  Most of employees in Ground Service of Thai airway company were females, over    
40 years old, Bachelor’s degree, staff position, over 20 years of experimental working and 
married 
 2. The job satisfaction of the employee’s working in Ground Service of Thai airways 
company at a “Very High level” from 14 job satisfaction factors. 
 3. The job satisfaction comparision of the employee’s working in Ground Service of 
Thai airways Company on age present that the first of average of  job satisfaction is over 40 years old, 
between 36-40 years old was second and the least one was between 31-35 years old by 14 job 
satisfaction factors. Including there was a significant different between group at .05 in 14 job 
satisfaction factors. 
 4. The job satisfaction comparision of the employee’s working in Ground Service, of 
Thai airways Company on position of work present that Average of job satisfaction of staffs were 
more than chiefs and there was a non-significant different between group at .05 in 14 job 
satisfaction factors. 
 5. The job satisfaction comparision of the employee’s working in Ground Service of       
Thai airways Company on experimental working present that the first of average of job 
satisfaction was over 20 years, between 16-20 years was second, and the least was between 11-15 
years by 14 job satisfaction factors. Including there was a significant different between group at 
.05 in 14 job satisfaction factors. 
 

ความสําคัญของปญหา 
 หนวยงานธุรกิจทุกแหงแตละแหงมีสภาพเปนระบบธุรกิจหนวยหนึ่ง ซ่ึงประกอบไปดวย
ระบบยอยหลายระบบ เชน ระบบตลาด ระบบการเงิน ระบบการผลิต และระบบทรัพยากรมนุษย 
เปนตน  ซ่ึงระบบยอยแตละระบบจะมีความเ ก่ียวพันและสัมพันธกันอยู  อยางไรก็ตาม                      
ระบบทรัพยากรมนุษยเปนระบบยอยที่เดนชัดกวาระบบอื่นๆ ท้ังหมด ท้ังนี้เพราะจะเปนท้ังผูริเร่ิม
จัดทําและเปนผูควบคุมระบบงานอ่ืนๆ ท้ังหมด กลาวคือ ระบบยอยของทรัพยากรมนุษยจะเปน
ระบบสําคัญท่ีสุด ท่ีจะกํากับและควบคุมการทํางานของระบบยอยของหนาท่ีการงานตางๆ และ
ระบบยอยของทรัพยากรอื่นๆ (ธงชัย   สันติวงษ, 2535 : 6) ดังนั้นทรัพยากรทางดานบุคคลจึงนับเปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาเปนอันดับแรก 
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  ความพึงพอใจในการทํางานนั้นจะมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน คือถาพนักงาน
ขาดความพึงพอใจในการทํางานแลวจะสงผลตอพฤติกรรมในการทํางาน ซ่ึงจะแสดงออกโดยการขาดงาน 
การมาทํางานสาย และอาจถึงข้ันลาออกจากองคการไปจึงเปนปญหาสําคัญท่ีผูบริหารควรให          
ความสําคัญและพยายามหาทางแกไขใหหมดไปหรือใหอยูในระดับท่ีตํ่าท่ีสุด เนื่องจากเปนปญหา  
ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารงานบุคคล 
 ปจจุบันการแขงขันการใหบริการดานธุรกิจการบินสูงข้ึน รวมท้ังการใหบริการตางๆ            
แกผูโดยสารภาคพ้ืน ซ่ึงฝายบริการลูกคาภาคพื้นเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) มีหนาท่ีในการใหบริการดังกลาว มีพนักงานมากกวา 2,000 คน และมีปญหาความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานเปนประจํา ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จึงไดศึกษากับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ซ่ึงถือไดวาเปนผูท่ีไดลงมือปฏิบัติงานโดยตรง 
 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ปญหาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานนั้น 
นับวาเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบในหลายระดับไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับองคการ   
ระดับกลุม  ตลอดจนถึงระดับบุคคล  ดังนั้น  องคการจึงควรจะหาทางแกไขใหอยูในระดับท่ีตํ่าท่ีสุด 
รวมท้ังใหความสําคัญกับคนงานในการบํารุงรักษาใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ ตลอดจน         
เกิดความพึงพอใจในการทํางานเพราะส่ิงนี้จะเปนส่ิงกระตุนใหคนเกิดความตองการที่จะมาทํางาน
อยางสมํ่าเสมอจึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจอยางมากเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางสําหรับ        
ผูบริหารในการวางแผนปรับปรุงการบริหารงานบุคคลขององคการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  

คําสําคัญ   
ความพึงพอใจในการทํางาน 

 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มีความแตกตางกันตามอายุ ตําแหนงงาน  และประสบการณในการทํางานหรือไม  อยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ ตําแหนงงาน  และประสบการณในการทํางาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรกลุมประชากรเปนหัวหนางานและพนักงานในระดับปฏิบัติการของฝาย
บริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,346  คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง เปนหัวหนางานและพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยในการสุมเลือก    
กลุมตัวอยางประชากร  ไดดําเนินการดังนี้ 
   1.2.1 การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางประชากร ในการกําหนดกลุมประชากรข้ัน
ตํ่า  โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2546 : 71) ท่ี
แสดงขนาดของกลุมตัวอยางและตองการทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการสุมรอยละ 5 หรือ .05               
ของกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากร 1,346  คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 308 คน  
   1.2.2 การเลือกกลุมตัวอยาง การสุมเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย          
(simple random sampling) โดยจับสลากจากบัญชีรายช่ือของหัวหนางานและพนักงาน และตาราง            
การมาทํางานของหัวหนางานและพนักงาน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเอง โดยแบงเปน  2  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ  อายุ สถานภาพ
สมรส  การศึกษา  ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพื่อวัดความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงผูวิจัย
สรางข้ึนโดยอาศัยการศึกษาคนควา จากเอกสาร วารสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนสําคัญ  
ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรวัด (Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert)  และมีลักษณะเปนขอความท่ีผูตอบ
แสดงความคิดเห็น โดยจําแนกออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

3. ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

  3.1 ศึกษาคนควา หาความรู แนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจ 
  3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  3.3 สรางแบบสอบถามขึ้นมา 1 ชุด เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน           
การทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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  3.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเ รียบรอยเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไข 
  3.5 นํารางแบบสอบถามท่ีคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบแลวเสนอ
ตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 5 ทาน 
  3.6 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น          
นําไปปรึกษากับคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธจัดพิมพ นําไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ตองการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับพนักงาน จํานวน 30 คน เพื่อนํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 
96-98) 
  3.7 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ         
การวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีทดสอบแลว ไปแจกใหพนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยางและ           
เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลว  ดวยตนเอง 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัย ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม ท่ีไดรับ          
ท้ังหมด กอนนําไปวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติเบ้ืองตน และใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและแปรผล 
 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
  6.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (mean) คาเบ่ียงเบน         
มาตรฐาน (standard  deviation)  
  6.2 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  ไดแก t – test แบบ Independent และ F - test 
 

ผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ในปจจัยของความพึงพอใจทั้ง 14 ดาน ผลการวิจัย โดยรวมพบวาในทุกปจจัย
พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจใน             
การทํางานอยูในระดับมาก และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ความสําเร็จของงาน สถานะของอาชีพ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะของงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ความเปนอยูสวนตัว การไดรับการยอมรับนับถือ 
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ความมั่นคงในงาน เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต นโยบายและการบริหาร 
ความกาวหนาในการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา และสภาพในการทํางาน    
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ ในปจจัยท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา 
พนักงานท่ีมีอายุมากกวา 40 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีอายุ         
ต้ังแต 36-40 ป สวนพนักงานท่ีมีอายุต้ังแต 31-35 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด สวนผล               
การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยทั้ง 14 ดาน พบวา มีความแตกตางระหวาง
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 ท้ัง 14 ดาน 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงานในปจจัยท้ัง 14 ดาน 
  ผลการวิจัยโดยรวม พบวา พนักงานท่ีมีตําแหนงเปนหัวหนางาน มีคาเฉล่ียของ         
ความพึงพอใจมากกวาพนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงาน สวนผลการทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมโดยรวม และในแตละปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลการเปรียบเทียบในแตละปจจัยปรากฏวา ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียของพนักงาน             
ท่ีมีตําแหนง เปนหัวหนางานมีคามากกวาคาเฉล่ียของพนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงานในปจจัย 
ท้ัง 14 ดาน 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประสบการณการทํางานในปจจัยท้ัง 14 ดาน 
  ผลการวิจัยโดยรวม พบวา พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป        
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 16-20 ป 
สวนพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 11-15 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
สวนผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 14 ดาน 
      

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหและสรุปผลชขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีประเด็นท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
 1. การอภิปรายผลการวิจัย เกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน              
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  โดยภาพรวมในทุกปจจัยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคา
ภาคพ้ืน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
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ของธีระพันธ  พิทักษศิลป (2548 : 124-125) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส สถาบันอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมในทุก
ปจจัยอยูในระดับปานกลาง และผลการอภิปรายในปจจัยแตละดานเปนดังนี้ 
  1.1  ดานความสําเร็จของงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา ภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก และมี ขอความท่ี
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึง 3 ขอความ แสดงใหเห็นวาการพิจารณาตามความสําเร็จของงาน ไดวัดผล
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแก ขาพเจาจะพยายามปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางต้ังใจ เพื่อใหงานน้ันประสบผลสําเร็จ ขาพเจามีเปาหมายชัดเจนและมีการปฏิบัติสูเปาหมาย
อยางชัดเจนรวมท้ังการใหความสําคัญกับคุณภาพและผลงาน ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนปจจัย ภายในท่ี
พนักงานฝายบริการลูกคา ภาคพื้น สามารถควบคุมไดดวยตนเอง และผลการวิจัยสอดคลองกับ
ศศิธร อินมาก (2544 : 36) เร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยคณะสัตวศาสตรวิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโลยีกลุมภาคใต กรมอาชีวศึกษา พบวา มีความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอความ จากท้ังหมด 5 ขอความ 
  1.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการ ลูกคา 
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของปรัศนี   พิณอําพรไพศาล (2542 : 127)  ท่ีพบวา อาจารยคณะ
วิชาพื้นฐาน สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจใน การทํางานดาน
การยอมรับนับถืออยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น มีความพึงพอใจ
ในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือในมิติของการไดรับคําชมเชยจาก ผูบังคับบัญชาหรือ
เพื่อนรวมงานเม่ือทํางานดี เพื่อนรวมงานใหการยอมรับในความรูความสามารถ และเพื่อนรวมงาน
มีความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงาน 
  1.3 ดานลักษณะงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท         
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอง กับ
งานวิจัยของธีระพันธ  พิทักษศิลป (2548 : 125) เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
อาจารยสาขางานอิเล็กทรอนิกส สถาบันอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา         
ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
 1.4  ดานความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท         
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ                 
ศศิธร   อินทรมาก (2544 : 152)  พบวา อาจารยคณะวิชาสัตวศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กลุมภาคใต มีความพึงพอใจในการทํางานดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
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พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นมีความพึงพอใจที่มีอิสระในการทํางาน พึงพอใจในอํานาจหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบและพึงพอใจท่ีไดมีโอกาสตัดสินใจทํางานดวยตนเอง 
  1.5 ดานความกาวหนาในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา       
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระพันธ   พิทักษศิลป (2548 : 125) ท่ีพบวา ความพึงพอใจ ในการทํางาน
ดานความกาวหนาในการทํางานของอาจารยสาขางานอเล็กทรอนิกส มีระดับปานกลาง  
  1.6 ดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝาย
บริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติศักดิ์   ฤทธิรงค (2536 : 108) ท่ีพบวา  องคประกอบ
ท่ีกอให เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะและหัวหนาแผนกวิชาชาง                   
อุตสาหกรรม ดานความกาวหนาในการทํางานในอนาคต อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา
ความคิดเห็นของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นเกี่ยวกับ ความกาวหนาในอนาคต การสงเสริมให
ไดรับตําแหนงสูงข้ึน การไดรับความดีความชอบจากผูบังคับบัญชายังไมเหมาะสม จึงสงผลตอ      
การยอมรับของพนักงานดังกลาว 
  1.7 ดานเงินเดือน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท                
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อัญชลี   ดุสิตสุทธิรัตน (2536 : 129) ท่ีพบวา อาจารยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานรายไดสวัสดิการและผลตอบแทนอยู
ในระดับปานกลาง  
  1.8 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา         
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของธีระพันธ    พิทักษศิลป (2548 : 125) ท่ีพบวา ความพึงพอใจ   ในการ
ทํางานของอาจารยสาขางานอิเล็กทรอนิกส ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ซ่ึง
ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา เพื่อนรวมงานมีสัมพันธภารพท่ีดีตอกัน พึงพอใจเมื่อมีโอกาสได
ใกลชิดและทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน มีน้ําใจและอัธยาศัยไมตรี รวมท้ังการเสียสละเพ่ือสวนรวม           
เพื่อนรวมงานทุกคนยินดีใหความรวมมือ 
  1.9 ดานสถานะของอาชีพ ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา ภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของปรัศนี พิณอําพรไพศาล (2542 : 127) ท่ีพบวา อาจารยคณะวิชาพื้นฐาน สังกัดวิทยาลัย           
าชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจใหกับการยอมรับนับถือในสถานะของอาชีพอยู
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ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นพึงพอใจในสถานะของอาชีพท่ีตน 
มีอยู ซ่ึงเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและสังคม 
  1.10  ดานนโยบายและการบริหาร ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพืน้ 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง        
สอดคลองกับผลการวิจัยของศรีบังอร   นรินทรางกูร ณ อยุธยา (2539 : 94) ท่ีพบวา อาจารยประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและ
การบริหารอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคา        
ภาคพ้ืน พึงพอใจที่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีดีในการบริหารงาน สามารถนําไปปฏิบัติได มีระบบ          
การบริหารจัดการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีแนวทางสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ 
  1.11  ดานสภาพในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา  ภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง        
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชลี   ดุสิตสุทธิรัตน (2536 : 108) ท่ีพบวา องคประกอบท่ีกอใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะและหัวหนาแผนกวิชาชางอุตสาหกรรมในดาน
สภาพการทํางานมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ซ่ึงผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงาน        
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น มีความพึงพอใจสถานท่ีทํางาน มีแสง อุณหภูมิ ความช้ืนท่ีเหมาะสมแก 
การทํางาน มีความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน และสภาพการปฏิบัติงาน มีชวงเวลา
และสถานท่ีพักผอนอยางเหมาะสม 
  1.12  ดานความเปนอยูสวนตัว ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา   ภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในดานความเปนอยูสวนตัวอยูในระดับ            
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธีระพันธ   พิทักษศิลป (2548 : 126) ท่ีพบวา อาจารยสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจในดานความเปนอยูสวนตัวอยูในระดับปานกลาง แสดงให         
เห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น มีความพึงพอใจในความเปนสวนตัว มีรายไดเหมาะ           
แกการดํารงชีพและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
  1.13 ดานความม่ันคงในงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพ้ืน 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในดานความม่ันคงในงานอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธีระพันธ พิทักษศิลป (2548 : 125) ท่ีพบวา ความพึงพอใจใน          
การทํางานของอาจารยสาขางานอิเล็กทรอนิกสดานความม่ันคงงานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
พนักงานฝายการลูกคาภาคพื้น มีความเช่ือม่ันในความมั่นคงในงานท่ีทําอยู ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงสูง ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการบิน       
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ท้ังในและตางประเทศ มีผูรวมทุนมากมาย โดยเฉพาะรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ โอกาสเส่ียงในการ
ขาดทุนจึงมีนอยมาก 
    1.14  ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการ   ลูกคา
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัของธีระพันธ  พิทักษศิลป (2548 : 126) ท่ีพบวา ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ดานการบริหารและการปกครองอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา 
พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นมีความพึงพอใจท่ีผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการปกครอง มี
ความ          รับผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา และใหความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน ซ่ึง
สงผลตอ         การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝาย
บริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผล การวิจัย
ไปใชดังนี้ 

  1.1 ผลท่ีไดจากการวิจัยเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารงานของผู อํานวยการ         
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  1.2 เปนแนวทางในการกําหนดวิธีการบริหารงานบุคคลของฝายบริการลูกคา            
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  1.3 เปนขอมูลสําหรับฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
ในการกําหนดนโยบายสําหรับพัฒนาบุคลากรของฝายท่ีมีความแตกตางกันในดาน อายุ ตําแหนงงาน 
และประสบการณในการทํางาน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  จากการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา ยังมีปญหาอีกหลายประการ ท่ีตองไดรับการ
ศึกษาวิจัยตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

  2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงานฝายบริการลูกคา
ภาคพื้นกับพนักงานอ่ืน ๆ ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของพนักงานฝายบริการ
ลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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ศศิธร   อินทรมาก.  2544.  ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของอาจารยคณะวิชาสัตวศาสตร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กลุมภาคใต กรมอาชีวศึกษา.  วิทยานิพนธ                   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง. 

สงเสริม   ไชยสุนทร.  2539.  ความพึงพอใจในการทํางานของครูชางอุตสาหกรรมกลุม

วิทยาลัยเทคนคิภาคกลาง กรมอาชีวศึกษา.  วิทยานพินธครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต              คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง. 
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อัญชลี   ดุสิตสุทธิรัตน.  2536.  ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยสถาบันเทคโนโลยี                  

ราชมงคลในเขตกรุงเทพฯ.  วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต                

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 


