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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคZเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู]โดยสารชาวไทยที่มีต/อพนักงานต]อนรับ
บนเครื่องบินทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ งานวิจัยนี้เปaนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู]ให]ข]อมูล คือ ผู]โดยสารชาวไทย
จํานวน 12 คน ซึ่ ง ถู ก คั ด เลื อ กโดยใช] วิ ธี คั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจงร/วมกับการคัดเลือกแบบก]อนหิมะ
เก็บข]อมูลโดยการสัมภาษณZส/วนบุคคลแบบกึ่งโครงสร]าง ร/วมกับการสังเกตแบบผู]วิจัยมีส/วนร/วมในกิจกรรม
วิเคราะหZข]อมูลโดยการวิเคราะหZแบบแก/นสาระ (Braun & Clarke, 2006) ผลการวิจัยพบว/า ผู]โดยสารชาวไทย
มีทัศนคติต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินในเชิงบวก ตามกรอบแนวคิดของ Ajzen and Fishbein (1980)
ประกอบด] ว ย 1) มิ ติ ด] า นการรั บ รู] ความเชื่อ 2) มิติด]านอารมณZ ความรู]สึก และ 3) มิติด]านพฤติกรรม
โดยมิ ติ ด] า นการรับรู] ความเชื่อ ประกอบด]วยทัศนคติ 7 ประการ ได]แก/ เปa น ผู] มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ โ ดดเด/ น
เปaนผู]ที่มีความสําคัญในธุรกิจการบิน เปaนผู]มีจิตใจรักงานบริการ เปaนผู]มีทักษะทางภาษา เปaนผู]มีความสามารถ
เผชิญและแก]ไขสถานการณZที่ยากลําบากได]ดี เปaนอาชีพที่มีโอกาสมากกว/าอาชีพอื่น และเปaนอาชีพที่ใช]ทักษะ
ความรู]น]อย มิติด]านอารมณZ ความรู]สึก พบว/า ผู]โดยสารมีความรู]สึกที่หลากหลาย ทั้งความรู]สึกชอบ ชื่นชม
ความรู]สึกเฉย ๆ และความรู]สึกสงสาร เห็นใจ และท] า ยที่ สุ ด ในมิ ติ ด] า นพฤติ ก รรม ผู]ให]ข]อมูลระบุถึง
ความรู]สึกประทับใจและกลับมาใช]บริการอีกในอนาคต และกล/าวคําขอบคุณพร]อมรอยยิ้ม
คําสําคัญ: พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน ทัศนคติ ผู]โดยสารชาวไทย ผู]ให]ข]อมูล
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Abstract
The main purpose of this research was to explore Thai passengers’ attitudes
towards flight attendants, both positive and negative. This study was a qualitative
research. Data were collected from 12 informants who were Thai passengers, selected
by a combination of purposive sampling and snowball sampling. Semi-structured
interviews and participant observation were used as a means of data collection.The
collected data were then analyzed by thematic analysis (Braun & Clarke, 2006). The
research findings revealed that Thai passengers had positive attitudes towards flight
attendants according to the concept of Ajzen and Fishbein (1980) which included: 1)
cognitive component; 2) affective component; and 3) behavioral component. In term of
the cognitive component, 7 aspects were identified; having outstanding physical
personalities; representing key persons in an airline business; having service mind; having
good language skills; being able to deal/ solve problem efficiently; having better
opportunities; and requiring limited knowledge and skills to work. As for the affective
component, the informants had a variety of feeling ranging from admiring, being
indifferent; and feeling pity. Finally, as for the behavioral component, the informants
stated that they were impressed and would come back to use the service of an airline
in the future; and just saying thank you and smile.
Keywords: Flight Attendant, Attitude, Thai Passenger, Informant
บทนํา
ธุรกิจการบินถือเปaนหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมุ/งเน]นให]บริการขนส/งทางอากาศแก/ผู]โดยสาร
และสิ น ค] า โดยใช] เ ครื่ อ งบิ น โดยสารเปaนยานพาหนะในการขนส/ ง เปa น ธุ ร กิ จ ที่ มีการแข/งขันที่สูง
อั น เนื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํา นวนประชากรและอั ต ราการขยายตัวของเศรฐกิจโลก อันนํามา
ซึ่ ง ความต] อ งการทางด] า นการคมนาคมขนส/งเพื่อประโยชนZทางด]านเศรษฐกิจและด]านอื่น ๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ส/งผลให]ธุรกิจการคมนาคมขนส/งโดยเฉพาะด]านการบินมีการขยายตัวตามไปด]วย
และเนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารมีความปลอดภัยสูง สะดวกสบาย จึ ง เปa น ปx จ จั ย หนุนให]
ธุ ร กิ จ การบิ น มี ก ารขยายตั ว อย/ า งต/ อ เนื่ อ งตามความต]องการที่เพิ่มมากขึ้น ในปxจจุบันธุรกิจการบิน
ในประเทศไทยมีแนวโน]มการเติบโตและการแข/งขันที่สูง ซึ่งเปaนไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน กอรปกับการที่ประเทศไทยได]เข]าสู/การเปaนสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปy พ.ศ. 2558 และด] ว ยนโยบายการเป{ดเสรีน/านฟ}า (Open Skies Policy)
(กรุงเทพธุรกิจ, 2557) อีกทั้งจุดเด/นทางด]านภูมิศาสตรZของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู/กึ่งกลางผืนแผ/นดินใหญ/
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มีอาณาเขตติดกับประเทศจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนด]วยกัน จึงส/งผลให]มีศักยภาพและความได]เปรียบ
ในการเปa น ศู น ยZ ก ลางทางด]านการบินของภูมิภาค (Hub) ประกอบกับภูมิทัศนZและธรรมชาติที่สวยงาม
ความโดดเด/นทางด]านสถาปxตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันทรงคุณค/ารวมทั้งอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ของคนไทยที่มีต/อนักท/องเที่ยว จนได]รับฉายาว/า “สยามเมืองยิ้ม” ส/งผลให]ประเทศไทยเปaนที่กล/าวขาน
และเปaนจุดหมายปลายทางของนักท/องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้แล]วในบริบทของประเทศไทยนั้น
รัฐบาลไทยยังได]ให]การสนับสนุนและส/งเสริมการท/องเที่ยวภายในประเทศในหลายรูปแบบ เช/น มาตรการ
ลดหย/อนภาษี การประชาสั ม พั น ธZ แ หล/ ง ท/องเที่ยวใหม/ ประกอบกับการแข/งขันทางด]านราคาและสิทธิ
ประโยขนZ อื่น ๆ ของธุ ร กิ จ ขนส/ งและที่ พัก และจากผลสํ า รวจการท/ องเที่ ย วระดั บ โลกของวี ซ/ า (Visa
Global Travel Intentions Study) ระบุว/า นักท/องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปต/างประเทศบ/อยที่สุดในโลก
และผลการวิ จั ย ยังระบุอีกว/า สถิ ติ ค นไทยที่ เ ดิ น ทางท/ อ งเที่ ย วยังต/างประเทศสูงกว/าประเทศอื่น ๆ
(สยามรัฐออนไลนZ, 2561) สิ่งเหล/านี้ส/งผลให]ธุรกิจทางด]านการคมนาคมขนส/งในประเทศไทยมีการแข/งขัน
และขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะธุ ร กิ จ สายการบินซึ่งมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วทั้งในด]านปริมาณของ
สายการบินและคุณภาพการให]บริการ
อย/างไรก็ตามการที่ธุรกิจการบินจะประสบความสําเร็จได]นั้นจําเปaนต]องอาศัยปxจจัยหลายด]าน
โดยเฉพาะบุคลากรผู]ให]บริการผู]โดยสารบนเครื่องบินที่เราเรียกว/า พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน (Flight
Attendant) โดยมี ห น] า ที่ ใ นการให]บริการผู]โดยสารบนเที่ยวบิน อํา นวยความสะดวกสบาย และดูแล
ด]านความปลอดภัยจนถึงจุดหมายปลายทาง เปaนบุคลากรส/วนหน]า (Frontline Employees) ที่มีปฏิสัมพันธZ
กับผู]โดยสารโดยตรง ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนตัวแทนขององคZกรในการนําเสนอภาพลักษณZที่ดีทางด]านการบริการ
เพื่อสร]างทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจให]กับผู]โดยสารอันเปaนเหตุผลสําคัญในการกลับมาใช]บริการอีก
จากการที่ ผู] วิ จั ย เคยประกอบอาชีพพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินอยู/ระยะเวลาหนึ่ง จึงเห็นถึง
ความสําคัญและสนใจใคร/รู]ถึงมุมมองทางด]านทัศนคติของผู]โดยสาร และจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว/า งานวิจัยที่เกี่ยวข]องกับพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินในบริบทของประเทศไทยมีจํานวนจํากัด ดังนั้น
งานวิจัยนี้สามารถช/วยเติมเต็มช/องว/างทางวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินได] ซึ่งส/วนใหญ/
เปaนการศึกษาวิจัยโดยใช]ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเปaนแนวทางหลัก อาทิเช/น ธนพร เรืองพณิชยกุล (2555)
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู]โดยสารชาวไทยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) และชินโชติ เทียมเมธี (2554) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณZพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินและเจตคติ
ของผู]โดยสารต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินที่เปaนบุคคลรักเพศเดียวกันที่พยากรณZความประทับใจใน
การบริการของสายการบิน โดยเฉพาะงานวิจัยนี้ใช]ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งช/วยให]เกิดองคZความรู]ที่
เปaนความรู]เชิงลึกในประเด็นดังกล/าว ด]วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงมุ/งศึกษาทัศนคติของผู]โดยสารที่มีต/อพนักงาน
ต]อนรับบนเครื่องบิน โดยใช]กรอบแนวคิดของ Ajzen and Fishbein (1980) เปaนกรอบในการศึกษา
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วัตถุประสงค<ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู]โดยสารชาวไทยที่มีต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินทั้งในด]านบวก
และด]านลบ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด]านเนื้อหา
การศึกษาวิจั ย นี้ได] ทําการศึ กษาเกี่ ยวกั บ ทัศนคติ ของผู] โ ดยสารชาวไทยต/ออาชี พพนักงาน
ต]อนรับบนเครื่องบิน โดยใช]แนวคิดด]านมิติของทัศนคติเปaนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบ/งได]ดังนี้
1.1 มิติด]านการรับรู] (Cognitive Component) เปaนองคZประกอบด]านความเชื่อ การรับรู]ของ
บุคคล
1.2 มิติด]านความรู]สึก (Affective Component) เปaนองคZประกอบด]านความรู]สึก อารมณZ
1.3 มิติด]านพฤติกรรม (Behavior Component) เปaนองคZประกอบด]านการกระทํา ความโน]มเอียง
ในการปฎิบัติ
2. ขอบเขตด]านประชากร
การวิจัยนี้ใช]ข]อมูลจากประชาชนทั่วไปที่เคยเดินทางโดยสายการบินโดยสาร ด]วยจุดประสงคZ
ทางการท/องเที่ยว ธุรกิจ และอื่น ๆ ทั้งสายการบินภายในประเทศหรือระหว/างประเทศอย/างน]อย 1 ครั้ง
โดยใช]วิธีเลือกกลุ/มตัวอย/างที่ไม/อาศัยความน/าจะเปaน (Non-probability Sampling) ร/วมกับการเลือก
กลุ/ ม ตั ว อย/ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการเลือกกลุ/มตัวอย/างแบบก]อนหิมะ
(Snowball Sampling)
3. ขอบเขตด]านระยะเวลา
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ดํา เนิ น การตั้ ง แต/ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
รวมระยะเวลา 8 เดือน
ทบทวนวรรณกรรม
ทั ศ นคติ (Attitude) เปaนสิ่งที่สําคัญในการกําหนดบทบาทและพฤติกรรมของบุคคล โดยนักจิตวิทยา
เชื่อว/าพฤติกรรมจะแสดงออกมาหากมีสิ่งเร]าที่เกี่ยวกับทัศนคติของเขา ได]มีนักวิชาการหลายท/าน อาทิเช/น
เกษม พิพัฒนZเสรีธรรม (2555) สุชา จันทนZเอม (2544) และ Fitz Maurice (2011) ได]ให]ทัศนะว/า ทัศนคติ
เปa น ความรู] สึ ก และเปaนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู]ประสบการณZที่ผ/านมาของบุคคลในขณะที่ Ajzen (2005)
กล/า วถึ งทัศนคติว/ า เปaน พื้น นิสัย ของบุ คคลในการตอบสนองในทางที่ ชอบและไม/ชอบต/ อสิ่ งใดสิ่ง หนึ่ ง
องคZกร และเหตุการณZต/าง ๆ อีกทั้งทัศนคติยังมีความสําคัญ ในด]านการสร]างความน/าเชื่อถือขององคZกร
ผ/านกระบวนการประชาสัมพันธZ (เสรี วงษZมณฑา, 2542) นอกจากนี้ยังถือเปaนพลังกระตุ]นและผลักดันให]
เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค]าและบริการ (จิตตินันทZ นันทไพบูลยZ, 2551)
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โดยทั่ ว ไปทัศนคติจําแนกออกเปaนทัศนคติในเชิงบวกและทัศนคติในเชิงลบ (Gilbert, Fiske &
Lindzey, 1997) อีกทั้ง ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ได] อ รรถาธิ บ ายเพิ่มเติมว/า ทัศนคติมีลักษณะที่เกิด
จากการเรียนรู] หรือได]รับประสบการณZทั้งทางตรงและอ]อม มีความคงทน มีลักษณะของการประเมินค/าว/า
ดี-ไม/ดี ชอบ-ไม/ชอบ สามารถเปลี่ ย นแปลงได] เ นื่ อ งจากทัศนคติที่มีอยู/เดิมไม/เปaนที่พอใจ หรือบุคคลมี
ความปรารถนาเพิ่มซึ่งต]องใช]กระบวนการการสื่อสารในการสร]างความน/าเชื่อถือ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540)
Ajzen and Fishbein ได] ก ล/ า วถึ ง แนวคิ ด ด] า นมิ ติ ข องทั ศ นคติ ว/ า ทัศนคติมีความซับซ]อน
ประกอบด]วย 1) องคZประกอบด]านการรับรู] ความเชื่อ หมายถึง การรับรู]ของบุคคลต/อเหตุการณZ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปa น ความเชื่ อ ของบุ ค คลอั น เปa น ผลมาจากการรับ รู]สิ่งต/าง ๆ ทั่วไป โดยสะท]อนออกทาง ความรู]
ความคิดเห็น ค/านิยมของบุคคล เช/น การรับรู]คุณลักษณะของโทรศัพทZยี่ห]อไอโฟนว/ามีประเภทของการใช]งาน
อย/างไร มีประสิทธิภาพอย/างไร 2) องคZประกอบด]านอารมณZ ความรู]สึกหมายถึง อารมณZ ความรู]สึกของ
บุคคลที่มีต/อเหตุการณZหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีความสัมพันธZกับการประเมินค/า ซึ่งอาจเปaนไปในทางบวก
หรือลบ เช/น ชอบ - ไม/ชอบ เปa น สิ่ ง ที่ พั ฒ นามาจากการรับรู] ความเชื่อ เช/น เมื่อรับรู]ถึงคุณลักษณะของ
โทรศัพทZยี่ห]อไอโฟนแล]วรู]สึกชื่นชอบ และ 3) องคZประกอบด]านพฤติกรรม เปaนทิศทางของการกระทํา
เปaนการแสดงออก หรือมีความโน]มเอียงที่จะกระทํา ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เปaนการแสดงปฏิกิริยา
ต/อเหตุการณZหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล]องกับองคZประกอบทางด]านการรับรู] ความเชื่อ และด]านอารมณZ
ความรู] สึ ก ของบุ ค คล เช/น หากบุ ค คลไม/ ช อบสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่งย/อมแสดงพฤติกรรมทางลบต/อสิ่งนั้น เช/น
เกิดพฤติกรรมซื้อโทรศัพทZยี่ห]อไอโฟนเนื่องจากความชื่นชอบ ซึ่งองคZประกอบทั้ง 3 ด]านนี้มีความสัมพันธZกัน
ด]วยเหตุที่ว/าปฏิกิริยาของมนุษยZมีต/อสิ่งใดย/อมมีองคZประกอบทั้ง 3 ด]านนี้เสมอ
สุชา จันทนZเอม (2544) และ FitzMaurice (2011) ได]อธิบายถึงความสั ม พั น ธZ ร ะหว/ า งทัศนคติ
และพฤติกรรมว/า ทั้งทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธZใกล]ชิดกัน ซึ่งทัศนคติเปaนองคZรวมของความคิด
ซึ่งส/งผลต/อพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธZต/อกัน ซึ่งผู]วิจัยได]ใช]แนวคิดด]านมิติของทัศนคติเปaนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิด]านล/าง

ภาพที่ 1 แนวคิดด]านมิติของทัศนคติ
ที่มา: Ajzen and Fishbein (1980)
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข]อง ซึ่งได]แก/ งานวิจัยของ กมเลศ ฤทธิ์เดชา (2558) ศึกษาเรื่อง
นางฟ}าติดปyก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอรZโฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององคZการสายการบินราคาประหยัด
และวัฒนธรรมอาชีพแอรZโฮสเตส โดยผลการศึกษาพบว/า การรับรู]ว/าอาชีพนี้เปaนภาพลักษณZที่แสดงถึง
ความสวยงามของหญิงสาว ได]ท/องเที่ยว รายได]ดี เปaนอาชีพที่สังคมให]เกียรติ และจากวิถีการขัดเกลาของ
องคZกรสายการบินราคาประหยัด ได]ส/งผลให]เกิดวัฒนธรรมอาชีพของแอรZโฮสเตสขึ้น อาทิเช/น ค/านิยม
ความเชื่อ ความรู] รูปแบบพฤติกรรม เหล/านี้เปaนต]น อีกทั้งพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินไม/ได]รู]สึกว/าอาชีพนี้
เปaนเพียงอาชีพเท/านั้น แต/เปaนส/วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน
ธนพร เรืองพณิชยกุล (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของผู]โดยสารชาวไทยเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยผลการศึกษาพบว/า ความคิดเห็นของผู]โดยสารชาวไทย
ที่มีต/อคุณภาพการบริการของบริษัทการบินไทยโดยรวมอยู/ในระดับดี โดยมีความมั่นใจในด]านการบริการ
ที่สัมผัสได]มากที่สุด อีกทั้งยังพบว/า จุ ด เด/ น ในด] า นการบริ ก าร คือ ด]านพนักงานมากที่สุด รองลงมาคือ
ด]านอาหาร ตารางบิน และเครื่องบินตามลําดับ
ชินโชติ เทียมเมธี (2554) ศึกษาเรื่อง ภาพลั ก ษณZ พ นั ก งานต]อนรับบนเครื่องบินและเจตคติของ
ผู] โ ดยสารต/ อ พนั ก งานต] อ นรั บ บนเครื่องบินที่เปaนบุคคลรักเพศเดียวกันที่พยากรณZความประทับใจใน
การบริการของสายการบิน โดยผลการศึกษาพบว/า ภาพลักษณZของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินอยู/ใน
ระดั บ ดี อ ย/ า งยิ่ ง และเจตคติ ข องผู] โ ดยสารชาวไทยที่ มีต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินที่เปaนบุคคล
รักเพศเดียวกันอยู/ในระดับดี โดยมีระดับความประทับใจในการบริการมากที่สุด
จากผลการศึกษาของทั้ง 3 ท/านซึ่งศึกษาถึง ทัศนคติและความประทับใจของผู]โดยสารที่มีต/อ
คุณภาพการบริการและองคZกรสายการบิน เปaนการสะท]อนให]เห็นถึงความคิดเห็นของผู]โดยสารในหลายมิติ
โดยได]ข]อสรุปที่เปaนไปในแนวทางเดียวกัน กล/าวคือ ทัศนคติของผู]โดยสารต/อองคZกรสายการบินโดยรวม
เปaนไปในเชิงบวก โดยเฉพาะในส/ ว นของพนั ก งานต]อนรับบนเครื่องบินถือว/าเปaนจุดเด/นในด]านคุณภาพ
การบริการ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ใ ช] กระบวนทัศนZเชิงตีความ (Interpretive Paradigm) และใช]ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการดําเนินการวิจัย จากผู]รู]ที่มีประสบการณZโดยตรง ซึ่งประกอบด]วย
ผู]โดยสารชาวไทยจํานวน 12 คนเปaนชาย 3 คน และหญิง 9 คน โดยผู]วิจัยได]ใช]วิธีการคัดเลือกผู]ให]ข]อมูล
หรือ “ผู]รู]” ในงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบไม/อาศัยความน/าจะเปaน (Non-probability Sampling) เปaนการคัดเลือก
ผู] ใ ห] ข] อ มู ล โดยไม/ คํา นึ ง ถึ ง ความน/าจะเปaนของผู]ให]ข]อมูล และโอกาสที่จะได]รับการคัดเลือกโดยใช]
วิจารณญาณ การตัดสินใจของผู]วิจัยเปaนหลัก ร/ ว มกั บ การคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ่ ง เปa น การเลื อ กผู] ใ ห] ข]อมูลที่มีคุ ณ สมบั ติ ต รงตามเกณฑZ ของผู]วิจัย โดยผู]ให]ข]อมูลนี้ต]องมี
ประสบการณZ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่ศึกษา และการเลื อ กกลุ/ ม ตั ว อย/ า งแบบก]อนหิมะ (Snowball
Sampling) ซึ่ ง เปa น การให] ผู] ใ ห] ข] อ มู ล แนะนํา บุ ค คลอื่ น ที่ มี คุณสมบัติเหมือนผู]ให]ข]อมูล เพื่อให]ผู]วิจัยได]
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ทํา การสั มภาษณZ ต/อไป เนื่ องจากผลจากงานวิ จัย นี้มุ/งศึ กษาเฉพาะผู]โ ดยสารชาวไทยกลุ/ มหนึ่ งเท/า นั้ น
ประกอบกับงานวิจัยนี้ใช]ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และใช] วิ ธี ก ารเก็ บ ข] อ มู ล จากกลุ/มผู]รู]จํานวนไม/มาก
อีกทั้ง ผลของการวิ จั ยยั งเกิด จากการตีความและความเข] าใจของผู] วิจั ยเองตลอดระยะเวลาของการมี
ปฏิสัมพันธZกันอย/างใกล]ชิดระหว/างผู]วิจัยและผู]ให]ข]อมูล ดังนั้น ผลของการวิจัยนี้จึงไม/สามารถนําไปสรุป
อ]างอิงกับกลุ/มผู]โดยสารกลุ/มอื่น ๆ ได] ที่สําคัญ คือ งานวิจัยนี้ไม/ได]มีวัตถุประสงคZที่จะให]นําผลการวิจัยที่ได]
ไปสรุปอ]างอิงกับผู]โดยสารกลุ/มอื่น ๆ ดังเช/นในงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช]เกณฑZทางด]านการถ/ายโอน
ผลการวิจัย (Transferability) เปaนเกณฑZในการสร]างความน/าเชื่อถือ (Trustworthiness) ให]กับงานวิจัย
ครั้งนี้ ผู]วิจัยได]ใช]วิธีบรรยายบริบทอย/างหนา (Thick Description) ในการถ/ายโอนผลงาน ซึ่งเปaนการอธิบาย
ถึงบริบทต/าง ๆ ในการดําเนินการวิจัยอย/างละเอียด ผู]วิจัยทําการเก็บรวบรวมข]อมูลจนกระทั่งได]ข]อมูลที่อิ่มตัว
(Data Saturation) โดยใช] ก ารสั ม ภาษณZ ส/วนบุคคลแบบกึ่งโครงสร]าง (Semi-structured Interview)
เปaนแนวทางหลั ก ร/ ว มกั บ การสั ง เกตแบบผู]วิจัยมีส/วนร/วมในกิจกรรม (The Participant as Observer)
ซึ่งดําเนินการตั้งแต/เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธZ พ.ศ. 2562 โดยการใช]วิธีเก็บรวบรวม
ข]อมูลทั้ง 2 วิธีดั ง กล/ า วสามารถทดสอบความน/าเชื่อถือของข]อมูลและยังถือเปaนการตรวจสอบข]อมูล
แบบสามเส] า (Triangulation) อีกด]วย โดยได] ใ ช] ก ารวิ เ คราะหZ ข] อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแบบที่เรียกว/า
การวิเคราะหZแก/นสาระ (Thematic Analysis) โดย Braun and Clarke (2006) ซึ่งประกอบด]วยขั้นตอน
ในการวิเคราะหZข]อมูลดังนี้ 1) ทํา ความคุ] น เคยกั บ ข] อ มู ล 2) กํา หนดรหั ส หรื อ Codes สําหรับข]อมูล
3) การหาแก/นสาระ (Themes) 4) ทบทวนแก/นสาระ 5) กําหนดใจความสําคัญและชื่อให]กับแก/นสาระ
และ 6) เขียนรายงานวิจัย
ผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว/า ผู] โ ดยสารส/ ว นใหญ/ มีทัศนคติในเชิงบวกต/ อ พนั ก งานต]อนรับ
บนเครื่องบิน โดยพบได] ทั้ ง ในมิ ติ ด]านความคิดและความเชื่อ มิติด]านความรู]สึก และมิติด]านพฤติกรรม
อย/างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังพบว/า มีผู] โ ดยสารบางท/ า นมีทัศนคติในเชิงลบ ซึ่งพบในมิติด]านการรับรู]และ
ความเชื่อ โดยมองว/าพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินเปaนพนักงานเสิรZฟอาหารและคนรับใช]บนเครื่องบิน
นอกจากนี้ ยังมีผู]โดยสารจํานวนหนึ่งหรือสองท/านที่แสดงทัศนคติที่ไม/ใช/ทั้งทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ
โดยมองว/า การให]บริการเปaนหน]าที่ที่ต]องกระทําของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินอยู/แล]ว ดังนั้น จึงไม/เกิด
ความรู]สึกชื่นชอบหรือประทับใจแต/อย/างใด เปaนเพียงความรู]สึกเฉย ๆ เท/านั้น ผลจากการวิเคราะหZข]อมูล
พบว/า ผู]ให]ข]อมูลมีทัศนคติทั้ง 3 ด]านตามรูปแบบของ Ajzen and Fishbein (1980) กล/าวคือ มิติด]านการรับรู]
ความเชื่อ มิติด]านอารมณZ ความรู]สึก และมิติด]านพฤติกรรม โดยในแต/ละมิติมีรายละเอียดดังภาพต/อไปนี้
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ภาพที่ 2 ทัศนคติของผู]โดยสารชาวไทยที่มีต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินในด]านต/าง ๆ
สําหรับรายละเอียดของทัศนคติในแต/ละมิติ มีดังต/อไปนี้
1. มิติด]านการรับรู] ความเชื่อ หมายถึง การรับรู] ความเชื่อ ที่ มี ต/ อ เหตุ ก ารณZ ห รื อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีลักษณะเปaนข]อเท็จจริง ความรู] หรือค/านิยม ประกอบไปด]วยทัศนคติ 7 ประการ ได]แก/

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9

1.1 เปaนผู]มีบุคลิกภาพที่โดดเด/น ซึ่งเปaนความเชื่อหรือการรับรู]ถึงการเปaนผู]มีบุคลิกภาพที่ดี
ของพนั ก งานต]อนรับบนเครื่องบิน ทั้งจากบุคลิกภาพส/วนตนที่โดดเด/น ดูดี ดังที่ B9 กล/าวว/า “เขาสวย
แล] ว ก็ บุ ค ลิ ก ดี เหมื อ นแบบอาชี พ นี้ดีนะ” อีกทั้งเปaนผู]ที่มีมนุษยสัมพันธZ และอัธยาศัยไมตรีที่ดี อันเปaน
คุณลักษณะที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในฐานะของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินซึ่งถือเปaนพนักงานส/วนหน]า
อันเปaนส/วนที่มีความสัมพันธZอย/างใกล]ชิดกับผู]โดยสาร ดังที่ B1 กล/าวไว]ว/า “หนูชอบแอรZ [พนักงานต]อนรับ
บนเครื่องบิน] ของสายการบิน A นะคะ เขายิ้มแย]มมากกว/า ถ]าในตัวของแอรZ [พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน]
ไม/รวมภาคพื้น แอรZของสายการบิน A ยิ้มแย]ม บริการดีกว/า”
1.2 เปa น ผู] มี ความสํ า คั ญ ในธุ ร กิ จ การบิ น ซึ่ ง เปa น สิ่ ง ที่ ผู] โ ดยสารส/ ว นใหญ/ ใ ห] การยอมรั บ ถึ ง
บทบาทหน]าที่ในธุรกิจการบิน โดยทั่ ว ไปแล] ว พนั ก งานต] อ นรั บ บนเครื่องบินมีหน]าที่ด]านการให]บริการ
และด]านการดูแลความปลอดภัย ซึ่งทั้งสองส/วนนี้ถือเปaนภาระหน]าที่และความรับผิดชอบในการสร]าง
ความสมดุลระหว/างการให]บริการและมาตรฐานทางด]านความปลอดภัย เพื่อบรรลุถึงการบริการที่ยอดเยี่ยม
ในมาตรฐานระดับสากล ดังที่ B4 กล/าวว/า “สําหรับตัวหนู ชีวิตเราขึ้นอยู/กับลูกเรือเลยค/ะ เพราะเขาต]อง
คอยดูแลให]ถึงปลายทางตั้งแต/ต]นทางถึงปลายทาง อยากให]ดูแลตลอด”
1.3 เปaนผู]มีจิ ตใจรักงานบริการ ซึ่งคุณ สมบัตินี้ เปaนสิ่งที่ ผู]โดยสารและบุคคลทั่วไปในสังคม
กล/าวถึงเปaนอย/างมาก ถือเปa น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคZ และเปaนหัวใจสําคัญในอาชีพให]การบริการ
โดยการทํางานด]วยจิตใจที่รักในงานนั้นจะแสดงออกทางการปฏิบัติที่เห็นได]ชัดเจน อาทิเช/น ทํางานด]วย
ความยิ้ มแย] มแจ/ มใส มี ความเอาใจใส/ ความเต็ มใจในการให] บริ การ ซึ่ง สอดคล]องกับ บรรทั ดฐานของ
วั ฒ นธรรมไทยในการให]บริการ “ด]วยน้ําใจและไมตรี” พร]อมทั้งดูแลประดุจญาติมิตร อันถือเปaนเสน/หZ
และเอกลักษณZแห/งการให]บริการ ดังที่ B3 กล/าวว/า “คุณสมบัติเหรอ จะต]องมีจิตใจที่บริการมาก ๆ”
1.4 เปaนผู]มีทักษะทางด]านภาษา อันเปaนสิ่งที่รับรู]ได]จากลักษณะการปฏิบัติงานของผู]ประกอบอาชีพ
พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน กล/าวคือ เปaนอาชีพที่ต]องมีปฏิสัมพันธZอย/างใกล]ชิดกับผู]โดยสารจากหลากหลาย
เชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาซึ่งต]องใช]ความชํานาญ ความสามารถทางด]านภาษา ในการสื่อสารเพื่อให]
การบริการเปaนไปอย/างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปaนคุณสมบัติในลําดับต]นของการรับสมัคร
พนักงานในตําแหน/งนี้ จึงเปaนสิ่งที่รับรู]กันได]โดยทั่วไป ดังที่ B2 กล/าวไว]ว/า “แนะนําได]ไหม อย/างเดียวต]อง
พูดภาษาอังกฤษให]เก/ง ภาษาได] ไม/ใช/ภาษาอังกฤษอย/างเดียวหรอก เดี๋ยวนี้ภาษาจีนก็ต]องได]...”
1.5 เปaนผู]มีความสามารถเผชิญและแก]ไขสถานการณZที่ยากลําบากได]ดี ซึ่งโดยทั่วไปแล]ว
บุคคลในทุกสาขาอาชีพต]องประสบกับสถานการณZที่ยากลําบาก ซึ่งเปaนเหตุการณZที่กะทันหันและอยู/เหนือ
การคาดเดา ถือเปaนอุปสรรคในการปฏิบัติงานจําเปaนต]องใช]ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถเฉพาะตน
เพื่อเอาชนะความยากลําบากนั้น โดยเฉพาะอาชี พ พนั ก งานต] อ นรั บ บนเครื่องบินซึ่งจากลักษณะของ
การทํางานนั้นมักจะต]องประสบกับสถานการณZดังกล/าวอยู/บ/อยครั้งในการปฎิบัติหน]าที่ ดังที่ B3 ระบุว/า
"ต]องแก]สถานการณZได]ดี เพราะเราไม/รู]จะเจอคนประเภทไหน”
1.6 เปaนอาชีพที่มีโอกาสมากกว/าอาชีพอื่น อันเปaนสิ่งที่ถูกกล/าวถึงเปaนอย/างมากจากผู]โดยสาร
และสังคมทั่วไปโดยมีมุมมองทางด]านภาพลักษณZและค/านิยมทางสังคมต/อผู]ที่ประกอบอาชีพนี้ กล/าวคือ
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อาชีพพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินเปaนอาชีพที่หญิงสาวหลายคนใฝ•ฝxน เนื่องจากรูปลักษณZภายนอกที่ดู
สวยงาม มีโอกาสได]เดินทางท/องเที่ยวต/างประเทศ อีกทั้งได]รับค/าตอบแทนสูงจึงเปaนเสมือนแรงบันดาลใจ
สําหรับหญิงสาวหลายคนในการก]าวเข]าสู/อาชีพนี้ ดังที่ B9 กล/าวว/า “น/าจะสนุก ได]ไปหลายที่ แล]วก็ แลดูสวย
ได]เงินเยอะ” และนอกจากนี้ ผู]โดยสารบางท/านยังให]คุณค/ากับอาชีพนี้ว/าเปaน “นางฟ}า” ซึ่งเปaนสิ่งที่แสดงถึง
ความสวยงามของหญิงสาว เปaนตัวแทนของความดีงาม เปaนการให]เกียรติและยกย/อง ดังคํากล/าวของ B1
ที่ว/า “ภาพรวมเขาเหมือนนางฟ}าเลย เดิน ยิ้ม ลากกระเป‘า ประมาณว/าใส/เครื่องแบบพนักงาน [Uniform]
ของสายการบิน มันก็เหมาะกับคํานี้นะ ภาพลักษณZเขาดูดี”
1.7 เปa น อาชี พ ที่ ใ ช] ทั ก ษะและความรู]น]อย อันเปaนสิ่งที่ถูกกล/าวถึงโดยผู]โดยสารบางส/วน
เปa น การประเมิ น คุณค/าอาชีพพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินว/า เปaนเพียงพนักงานเสิรZฟอาหารและคนใช]
บนเครื่องบิน เนื่องจากลักษณะในการให]บริการซึ่งต]องคอยดูแล อํานวยความสะดวกจนเสมือน “รับคําสั่ง”
มาปฏิบัติจึงอาจทําให]ถูกมองว/า เปaนเพียงพนักงานเสิรZฟหรือคนใช]บนเครื่องบินเท/านั้น ซึ่งไม/ได]ใช]ทักษะ
ความรู]เฉพาะทาง ทําแต/เพียงรับคําสั่งมาปฏิบัติ ดังที่ B3 กล/าวว/า “ใช/ ทําไมอยากไปเปaนแอรZ [พนักงาน
ต]อนรับบนเครื่องบิน] ซึ่งก็คือ คนรั บ ใช] บ นเครื่ อ งบิ น เอง กับหลานนี่ เรียนมาเปaนล]านเลยนะ ค/าเรียน
แล]วก็มาเปaนแอรZ [พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน]”
2. มิติด]านอารมณZ ความรู]สึก หมายถึง อารมณZ ความรู] สึ ก ที่ มี ต/ อ เหตุ ก ารณZ ห รื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
มี ลั ก ษณะของการประเมิ น ค/ า อาจเปaนไปในทางบวกหรือลบ เช/น ชอบ-ไม/ชอบ โดยมีส/วนสัมพันธZกับ
การรับรู] ความเชื่อ ประกอบด]วยทัศนคติ 3 ประการ ได]แก/
2.1 รู]สึกชอบ ชื่นชม อั น เปa น มุ ม มองของผู] โ ดยสารทางด]านภาพลักษณZที่สวยงาม ทันสมัย
อีกทั้งค/านิยมทางสังคมของไทยที่มักให]เกียรติผู]ที่ทํางานหรือเดินทางไปต/างประเทศว/า เปaนผู]ที่มีความสามารถ
มีฐานะดี ดูโก]หรู ดังที่ B1 กล/าวว/า “ชอบนะคะ ดูเขาอดทน แล]วเขาก็ดูสวยสง/า เวลาเดินลากกระเป‘า ใน
ความคิดหนูนะ เพราะบางทีหนูก็ดูหนัง คนที่เปaนแอรZ [พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน] เขาจะเดินลาก
กระเป‘า สวย ชอบนะคะ ที่เขาทําอาชีพนี้”
2.2 รู]สึกเฉย ๆ โดยผู]โดยสารมีมุมมองว/า การให]บริการนั้นเปaนหน]าที่ของพนักงานต]อนรับ
บนเครื่องบินที่ต]องให]บริการผู]โดยสารอยู/แล]ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม/ได]มีความรู]สึกพิเศษต/อการให]บริการ
ของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน อีกทั้งบางส/วนยังระบุด]วยว/า พวกเขาไม/ได]ต]องการการบริการที่พิเศษ
แต/อย/างใด เพียงแค/เดินทางถึงจุดหมายปลายทางเท/านั้น ดังคํากล/าวของ B2 ที่ว/า “หนูกําลังคิดเลย คําว/า
บริการดี ก็คือ บริการนั่นแหละ คือ พี่นึกออกใช/ไหมว/าหนูไม/เรียกร]องอะไรพิเศษ ถึงเวลาเขาก็เสิรZฟทั่วไป
ขอโทษนะคะ ขอเสิรZฟ ก็ประมาณนั้น”
2.3 รู]สึกสงสาร เห็นใจ เปa น ความรู] สึ ก ของผู] โ ดยสารบางส/วนที่เห็นความยากลําบากใน
การปฏิบัติหน]าที่ของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินในการดูแลผู]โดยสารจํานวนมาก ในสภาพแวดล]อมที่
จํากัด และด] ว ยค/ า นิ ย มทางสั ง คมที่ ผู] ใ หญ/ มักรู]สึกเห็นอกเห็ น ใจผู] ที่ ทํางานหนักโดยเฉพาะเพศหญิง
ดุจผู]ใหญ/เมตตาเด็ก ดังที่ B6 กล/าวว/า “แต/บางครั้งที่เราเห็นแล]วก็สงสารนางฟ}าติดปyก เรียกเขาทุกครั้ง
เดินทางชั้นธุรกิจ [Business] เหมือนกัน มันมีความเยอะของผู]โดยสาร...”
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3. มิ ติ ด] า นพฤติ ก รรม เปaนแนวโน]มหรือทิศทางในการแสดงออกต/อเหตุการณZ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมี ค วามสั ม พั น ธZ กับ การรับรู] ความเชื่อ และอารมณZ ความรู] สึ ก ของบุคคล ประกอบด]วยทัศนคติ 2
ประการ ได]แก/
3.1 ประทับใจ และกลับมาใช]บริการอีก ซึ่งเปaนแนวโน]มที่ผู]โดยสารอาจกลับมาใช]บริการอีก
เมื่อพวกเขาเกิดความรู]สึกประทับใจ โดยเฉพาะความรู]สึกประทับใจในครั้งแรกที่ได]รับบริการ เปaนสิ่งที่ตราตรึง
ในความรู]สึกและเปaนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช]บริการในครั้งต/อไป ดังที่ B4 กล/าวว/า “ครั้งแรก
เราเคยเดินทางกับเขา เราไว]ใจเชื่อมั่นการบริการของเขาเปaนความประทับใจแรกค/ะ”
3.2 กล/าวคําขอบคุณพร]อมรอยยิ้ม เปaนการแสดงถึง ความชอบ พึงพอใจในการให]บริการของ
พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งกล/ าวได] ว/า การกล/ าวคํา ขอบคุ ณในสั งคมไทยนั้น เปaนสิ่ งที่พบเห็นได]
โดยทั่วไป แต/หากการกล/าวคําขอบคุณพร]อมกับรอยยิ้ม และสีหน]า ท/าทางที่ยิ้มแย]ม ย/อมเปaนการยืนยัน
ถึ ง ความรู] สึ ก ที่ แ ท] จ ริ ง ได]เปaนอย/างดี ดังคํากล/าวของ B1 ที่ว/า “ก็จะยิ้มให]แล]วก็พูดว/า ขอบคุณมากนะคะ
ก็มีคําพูดตอบกลับเขาไป แล]วก็ยิ้ม แต/ถ]าไม/พอใจก็จะ โอเคค/ะ เสียงแข็ง แล]วก็จะนิ่ง ๆ ไม/อะไรกับเขาเลย
...”
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษานี้ทําให]ได]ข]อสรุป ซึ่งสามารถตอบคําถามการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงคZการวิจัย
ที่ตั้งไว]ว/า ผู]โดยสารชาวไทยมีทัศนคติอย/างไรต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินได] โดยผู]โดยสารมีทัศนคติที่ดี
ต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน สามารถอธิบายและวิเคราะหZตามกรอบการศึกษาวิจัยได]ดังนี้
1. มิติด]านการรับรู]
จากผลของการวิจัยอธิบายได]ว/า การที่บุคคลจะมีทัศนคติอย/างไรนั้นย/อมขึ้นอยู/กับการรับรู]
จากประสบการณZ ข องตนทั้งทางตรง คือ การได]รับการบริการโดยตรง และจากประสบการณZทางอ]อม
โดยรับรู]จากคําบอกเล/า การโฆษณา การสื่อสารในสังคม โดยสามารถแบ/ ง ออกตามคุ ณ ลั ก ษณะ
ทางด]านบุคลิกภาพทั้ง 2 ประการ อันได]แก/ 1) บุคลิกภาพภายนอก ซึ่งได]แก/ ลักษณะทางกายภาพของ
บุคคลที่สามารถสังเกตเห็นได] รูปร/าง หน]าตา รวมถึ ง เครื่ อ งแต/ ง กายของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน
โดยนําเสนอรูปแบบเพื่อแสดงถึงเอกลักษณZ ความโดดเด/น ของแต/ละสายการบิน จะเห็นได]ว/าส/วนใหญ/
เครื่องแต/งกายของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแถบเอเชียมักมีรูปแบบที่สดใส ร/าเริง
สีสันสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความเปaนมิตรในขณะที่สายการบินในประเทศแถบยุโรป มักออกแบบเครื่องแต/งกาย
ของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินในแนวทางที่เคร/งขรึม แต/แฝงไว]ด]วยความสง/างาม เปaนการสะท]อนถึง
ความเปaนมืออาชีพ สามารถไว]วางใจได] อีกทั้งการมีมนุษยสัมพันธZและอัธยาศัยไมตรีที่ดีนั้น ถือเปaนสิ่งที่
เปaนเสน/หZและสอดคล]องกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ในการดูแลผู]โดยสารด]วย “น้ําใจ และ ไมตรี” และ
2) บุคลิกภาพภายใน อันได]แก/ ทักษะด]านต/าง ๆ ในสาขาอาชีพ อาทิเช/น การมีจิตใจรักการบริการ ทักษะ
ทางด]านภาษา เปaนต]น และพบว/าผลการวิจัยในด]านนี้สนับสนุนผลการวิจัยของ ชินโชติ เทียมเมธี (2554)
ซึ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งทั ศ นคติ ข องผู] โ ดยสารต/ อ พนักงานต]อนรับบนเครื่องบินที่เปaนบุคคลรักเพศเดียวกัน
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โดยงานวิจัยพบว/า ภาพลักษณZของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินในมุมมองของผู]โดยสารอยู/ในเกณฑZดีเยี่ยม
โดยผู]โดยสารรับรู]ถึงคุณลักษณะที่โ ดดเด/ น ของผู] ป ระกอบอาชี พ พนักงานต]อนรับบนเครื่องบินและมี
ความประทับใจในคุณลักษณะดังกล/าว อีกทั้งยังสอดคล]องกับแนวคิดในการรับรู]ของ เสรี วงษZมณฑา (2542)
ที่กล/าวว/า การรับรู] (Perceptual) มี ค วามสํา คั ญ มากกว/ า ความเปa น จริ ง (Factual) ซึ่งในงานวิจัยนี้
ผู]โดยสารมีมุมมองความคิดเห็นต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน โดยเปaนการรับรู]จากรูปลักษณZภายนอก
และลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน
ยิ่งไปกว/านั้นพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินจะถูกหล/อหลอม และซึมซับถึงอัตลักษณZขององคZกร
สายการบินผ/านการฝ“กอบรม การมีปฏิสัมพันธZระหว/างกันภายในองคZกร เปรียบเสมือนวัฒนธรรมอาชีพที่
เกิ ด จากการอยู / ร / ว มกั น มี ป ฏิ สั มพั น ธZ ซึ่ ง กั น และกั น ก/ อให] เ กิ ด ค/ า นิ ย ม ลั กษณะที่ ได] รั บ การยอมรั บ
(กมเลศ ฤทธิ์เดชา, 2558) จนเกิดเปaนโมเดลของอาชีพนี้ ดั ง นั้ น บุ ค คลทั่ ว ไปจึ ง รั บ รู] ภ าพลั ก ษณZ ข อง
พนักงานต]อนรับบนเครื่องบินได]ในคุณลักษณะดังกล/าว
นอกจากนี้แล]วในประเด็นค/านิยมทางสังคมซึ่งจากผลของการวิจัยพบว/า สังคมประเมินคุณค/า
ของผู]ที่ประกอบอาชีพพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน ทั้งในทางบวกและทางลบ ได]แก/ 1) ค/านิยมทางบวก
ซึ่งประกอบด]วย การได]ท/องเที่ยว การได] รั บ ค/ า ตอบแทนสู ง ซึ่ ง สะท] อ นถึ ง ค/านิยมของคนไทยที่เชื่อว/า
การเดินทางไปต/างประเทศนั้น แสดงถึง ความโก]ห รู มีฐานะทางการเงินดี และเนื่องจากภาพลักษณZ ที่
สวยงาม เปaนเอกลักษณZ ของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน จนบางส/วนของสังคมให]นิยามผู]ที่ประกอบ
อาชีพนี้ว/า “นางฟ}า” ซึ่งถือว/าเปaนการให]เกียรติและยกย/อง และ 2) ค/านิยมทางลบ โดยสังคมบางส/วนยัง
ได]กล/าวถึง และเปรียบเทียบว/าผู]ที่ประกอบอาชีพนี้นั้นเปaน “พนักงานเสิรZฟอาหาร” หรือ “คนใช]บนเครื่องบิน”
เท/านั้น
จะเห็นได]ว/าคํานิยาม “นางฟ}า” นั้นแสดงให] เ ห็ น ถึ ง มุมมองทางด]านภาพลักษณZที่ดูดี โก]หรู
เปaนเอกลักษณZของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน อันเปaนกลยุทธZในการสร]างความติดตรา ตรึงใจแก/ผู]พบเห็น
ขององคZกรสายการบิน ในขณะที่นิยาม “พนักงานเสิรZฟอาหาร” หรือ “คนใช]บนเครื่องบิน” เปaนมุมมอง
ทางด] า นการปฏิ บั ติ ห น] า ที่ ข องพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินที่คอยดูแล อํานวยความสะดวกสบายให]
ผู]โดยสาร เปaนสิ่งที่อาจถูกมองเสมือน “รับใช]” แต/แท]ที่จริงแล]ว คือ “การบริการ” อั น ถื อ เปa น หน] า ที่ หลัก
ของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน
2. มิติด]านความรู]สึก
จากผลของการศึกษาพบว/า ผู] โ ดยสารมี ความรู] สึ กชื่น ชอบต/ อผู] ที่ป ระกอบอาชี พพนั กงาน
ต]อนรับบนเครื่องบิน โดยผ/านการรับรู]ถึงคุณลักษณะทางด]านบุคลิกภาพที่สวยงาม ได]มีการนําเรื่องราว
ของพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินมาถ/ายทอดในลักษณะของ ละคร ซีรี่ยZ หนังสือพ็อกเก็ตบุ”ค และเรื่องเล/า
ในโซเซียลมีเดีย ทําให] เ ปa น ที่ ชื่ น ชอบและปรารถนาในการประกอบอาชีพนี้ของหญิงสาวหลายคน
นอกจากนี้แล]วยังพบอีกว/า ผู] โ ดยสารบางส/ ว นมี ค วามรู] สึ ก สงสารและเห็นใจ โดยมีมุมมองว/า อาชีพนี้
ทํ า งานหนั ก และมี ความกดดั น สู ง ซึ่ ง อาจเกิ ด จากสภาวการณZ ที่มี การแข/ ง ขั น ของธุ ร กิ จ สายการบิ น
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ทางด]านคุณภาพการบริการ จึ ง ส/ ง ผลให] พ นั ก งานต]อนรับบนเครื่องบินต]องรับผิดชอบและทํางานหนัก
มากขึ้นก็เปaนได]
3. มิติทางด]านพฤติกรรม
โดยพนักงานต]อนรับบนเครื่องบินถือเปaนผู]ปฏิบัติงานส/วนหน]าที่ต]องมีปฏิสัมพันธZกับผู]โดยสาร
และอาจเรียกได]ว/าเปaนช/วงเวลาที่เกิดจุดสัมผัสบริการ (Moment of Truth) หมายถึง การที่ผู]รับบริการมี
ปฏิ สั มพั น ธZ กับ ผู] ใ ห] บ ริการ โดยจุ ด สั มผั สบริ การจะเกิ ด ขึ้ น และมี อิทธิ พลต/ อความรู] สึ กของผู] รั บ บริ การ
(รวีวรรณ โปรยรุ/งโรจนZ, 2551) โดยเฉพาะความประทั บ ใจครั้ ง แรกในการเดิ น ทาง สอดคล]องกับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ในมิติด]านพฤติกรรม หรือการกระทําที่ระบุว/า ผู]โดยสารมีความรู]สึกพึงพอใจและมี
แนวโน]มที่จะกลับมาใช]บริการสายการบินนั้นอีก
ขอเสนอแนะ
จากผลของการวิจัยที่ได]นี้พบว/า เปaนข]อมูลที่เปaนประโยชนZต/อองคZกรสายการบินในการกําหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารขององคZกร โดยเฉพาะการส/งเสริมให]เกิดทัศนคติที่ดีของผู]โดยสารที่มีต/อ
พนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให]เกิดการรับรู]และจดจําตลอดไป ซึ่งอาจทําโดยจัดให]มีการอบรมและ
ปลูกฝxงแนวคิดในการเปaนผู]ให]บริการที่ดี เพื่อเปaนการส/งเสริมภาพลักษณZและทัศนคติที่ดี อันนํามาซึ่ง
ความประทับใจของผู]โดยสาร เนื่องจากผลของการวิจัยแสดงให]เห็นว/า ทัศนคติเปaนตัวกําหนดพฤติกรรม
อย/างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช]ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงปxจจัยต/าง ๆ ที่อาจส/งผล
ต/ อ ทั ศ นคติ ข องผู]โดยสารที่มีต/อพนักงานต]อนรับบนเครื่องบิน เช/น ลักษณะทางด]านประชากรศาสตรZ
ปxจจัยทางด]านการตลาด หรือปxจจัยทางสังคม เปaนต]น และเนื่องจากงานการวิจัยนี้ เปaนการศึกษาถึง
มุมมองทางด]านทัศนคติของผู]โดยสารชาวไทย ผู]ให]ข]อมูลทั้งหมดเปaนผู]โดยสารชาวไทย ซึ่งหากเปaนไปได]ใน
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