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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีการน าหลักธรรมสังคหวัตถุ มาใช้ในการพัฒนาการบริการ ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านอายุ และด้านต าแหน่งหน้าที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

สรุปได้ว่า 1) การที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาใช้ในการบริการท าให้พนักงานมีลักษณะ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นมิตรต่อท้ังเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสาร มีการใช้ค าพูดที่สุภาพอ่อนหวาน ไม่พูดบิดเบือนจาก
ความจริง มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรวม มีความเสมอต้นเสมอปลาย ให้บริการตามมาตรฐาน เกิดความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้โดยสารทุกคน 2) พนักงานที่อาวุโสและอยู่ในระดับหัวหน้างานจะมีการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาใช้ใน
การให้บริการสูงกว่าพนักงานท่ีมีอายุต่ ากว่าและอยู่ในต าแหน่งพนักงานท่ัวไป  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย คือ ควรจัดอบรมการน าหลักธรรมที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการพนักงานในองค์การมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการให้บริการ 
 
ค าส าคัญ: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สังคหวัตถ ุ
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บทน า 
อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมภาคการบริการ (Service Industry) ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกในการขนส่ง

ผู้โดยสารจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ท้ังผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อธุรกิจ เพื่อการท างาน เพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อ
การศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงส่งเสริมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศยังมีความสอดคล้องไปสู่ธุรกิจต้นน้ าหลาย
ประเภทประกอบด้วย 1) การจัดการธุรกิจการบิน ได้แก่ การจ าหน่ายบัตรโดยสาร การจัดบริการท่องเที่ยว การเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 2) การด าเนินการด้านท่าอากาศยาน ได้แก่ การจัดตารางเวลาบิน และการวางแผนการบิน รวมทั้งการตรวจ
คนเข้าเมืองศุลกากรและการรักษาความปลอดภัย 3) การให้บริการภาคพื้นดิน ได้แก่ การบริการเช้ือเพลิงอากาศยาน การ
บ ารุงรักษาอากาศยาน การบริการสัมภาระสินค้า การท าความสะอาด อาหาร สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร (เทิดภูมิ, 
2560) 

อุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันนี้ อยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีการแข่งขันสูง เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาด
ใหญ่และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากสถิติที่ผ่านมามีการคาดการณ์มูลค่าที่เกิดจากการบินทั่วโลก (World annual RPK: 
Revenue Passenger Kilometers) เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี (จากปี ค.ศ. 2012-2032) และจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก 
15 ปี จากปี ค.ศ. 1980 โดยคาดการณ์ไว้ว่าจ านวนผู้โดยสารต่อปีในเที่ยวบินประจ าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คือ จาก 2.7 
พันล้านคน ในปีพ.ศ. 2554 เป็น 6 พันล้านคนในปีพ.ศ. 2573 และจ านวนเที่ยวบินถูกประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านเที่ยวบิน
เป็น 60 ล้านเที่ยวบิน ภายในอีก 20 ปี (เว็บไซต์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556) จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อุตสาหกรรมการบินดังกล่าว ส่งผลให้สายการบินทั้งที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต่ าต่างปรับกลยุทธ์เ พื่อ
รองรับการแข่งขันกับคู่แข่ง โดยการสร้างจุดเด่นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การบริการเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได ้ดังท่ีสมิต สัชฌุกร (2543) ให้ความหมายของค าว่า “การบริการ” ว่าหมายถึง 
การปฏิบัติรับใช้การให้ความสะดวกต่าง ๆ ส่วนความหมายโดยทั่วไปที่กล่าวถึงคือ การกระท าที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การบริการตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นค าที่เราคุ้นเคยและคนส่วนมาก
จะเรียกร้องขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตน (ณัฐจักร, 2555: 104) หลายสายการบินจึงให้ความส าคญัและมุ่งเน้นที่จะให้การ
บริการที่เป็นเลิศเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป โดยที่หลายสายการบินมุ่งเน้น
การพัฒนาการให้บริการ ดังเช่น การที่สายการบินเอมิเรตส์ที่สร้างจุดแข็งด้านการให้การบริการด้วยการติดตั้งบาร์ให้บริการ
เครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร และยังสร้างจุดเด่นด้วยการมีนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครือ่งบินจากท่ัวโลกคอยให้การบริการช่วยเหลอื
ผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน 

การบริการจะเป็นเลิศได้นั้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแต่ละส่วนเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะพัฒนา
องค์การ จึงต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ มีการประสานงานอย่างมีคุณภาพ ร่วมมือ ร่วมใจและปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานท่ีต้องมีการเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าอย่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ยศวัจน์, 
2558) ที่เปรียบเสมือนภาพลักษณ์ของสายการบินท่ีจะให้การต้อนรับดแูลลกูค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด ต้องมีพื้นฐานความ
เข้าใจเรื่องบริการ มีความอดทน ใส่ใจ เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตน และมีใจรักงานบริการที่ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น (น้ าเพชร อยู่
สกุล อ้างถึงในรฐา, 2558) หลายสายการบินพยายามสรา้งจุดเดน่ในเรื่องนี้ด้วยการอบรมพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบิน ไม่ว่าจะเปน็
ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน มีการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ด้านการดูแลความปลอดภัยทั้งกับผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงาน และด้านการบริการที่มีคุณภาพ หากพูดถึงความแตกต่าง
ทางธุรกิจ บางครั้งอาจจะมองว่าธุรกิจแตกต่างกันด้วยตัวเครื่องบินหรือเรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว
ความแตกต่างของธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบงานและบุคคลากรเป็นส าคัญด้วย เห็นได้ชัดจากธุรกิจสายการบิน แม้จะมี
เครื่องบินท่ีเหมือนกัน แต่เนื่องด้วยแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงท าให้การออกแบบงานและการบริหารคนแตกต่างกันไป ก่อให้เกิด
เป็นจุดขายที่แตกต่างกันของแต่ละสายการบิน ซึ่งทุกเง่ือนไขน้ันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสายการบินเน้นในด้านใด โดย
องค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องค้นหาจุดหลักในการแข่งขันของตนแล้วออกแบบโครงสร้างงานและโครงสร้างคนให้มีความสอดคล้องกัน
เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจในสนามแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันได้ 
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หลายสายการบินสร้างเอกลักษณ์การให้การบริการแก่ผู้โดยสารโดยน าหลกัการต่าง ๆ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
จุดยืนและความแข็งแกร่งให้กับสายการบินของตน (พีชณัฐ , 2560) โดยมีพนักงานส่วนหน้าเป็นเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอด
ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไปยังผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการสายการบิน ดังเช่นการที่สายการบินไทย มีการสร้างเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ อาหารไทย เครื่องดื่มต้อนรับแบบไทย รวมถึงการบริการแบบไทย นั่นคือการไหว้ กล่าวสวัสดี 
และกล่าวขอบคุณ รวมถึงการสวมใส่ชุดไทยประยุกต์ในการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น การ
สืบสาน และส่งผ่านทางวัฒนธรรมถูกน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และการให้การบริการ (บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) อ้างถึงใน ฉัตรชัย กองกุล, 2559) ในส่วนของการให้การบริการนั้น แต่ละสายการบินมีคู่มือปฏิบัติที่พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้การบริการแก่ผู้โดยสารอย่างสูงสุด การอบรมทั้งด้านการ
บริการ ด้านความปลอดภัย รวมถึงการอยู่ร่วมกันในองค์การที่หล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานที่
พนักงานทุกคนพึงรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและประสานงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพของทุกฝ่ายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ด าเนินธุรกิจด้านการบินพาณิชย์
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์
ไทย” (เว็บไซต์บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), 2561) จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทต้องการที่จะเป็นสายการบิน
ตัวเลือกแรกที่ผู้ใช้บริการนึกถึงเมื่อมีการเดินทาง ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่บริษัทตั้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจ าเป็นจะต้องตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดเพื่อกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป 

การบริหารงานตามแบบทฤษฎีตะวันตกมาประยุกต์ใช้กับองค์การหลาย ๆ องค์การไม่เพียงแต่ธุรกิจสายการบินเท่าน้ัน ซึ่ง
เป็นการสร้างสิ่งตอบแทนหรือเง่ือนไขขึ้นมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ เป็นต้น โดยทฤษฎีตามแบบ
ตะวันตกนั้นมุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานเพราะต้องการสิ่งตอบแทนมากกว่าการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์กับตนเอง ส่วนรวม 
และองค์การ ในปัจจุบันพุทธศาสตร์ถือเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์การ (กัลยา, 2554) ดังเช่น หลักสาราณียธรรม เพื่อให้พนักงานท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี หลักนาถกรณธรรม 
เพื่อให้พนักงานรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง พึ่งพาตนเองได้ ไม่สร้างปัญหาและเป็นภาระแก่หมู่คณะ หรือแม้แต่การน าหลักอานาปาน
สติ และโพชฌงค์มาทดลองในการท าการร่อนลงของนักบินเพื่อเป็นการสร้างความสงบและมีสติตั้งมั่นในการท าการร่อนลง (กมล, 
2555) 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นเป็นอาชีพที่มีลักษณะงานที่ต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการ
ประสานงานกับนักบิน เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ผู้โดยสาร การน าหลักธรรมที่เป็นเรื่องการประสานกั นของหมู่คณะ อันได้แก่ 
หลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจที่จะศึกษา เพราะ
นอกจากความรู้ความสามารถพื้นฐานที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพึงมีแล้ว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนพึงมีคุณธรรม 
ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีเพื่อประโยชน์ และความสุขทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์การ (เทียรพชร , 2553) โดยจะ
น ามาซึ่งความสามัคคี รักใคร่ปรองดองต่อกันภายในหมู่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะการปฏิบัติงานบนเครื่องบินต้องอาศัย
การปฏิบัติงานแบบกลุ่ม ที่ต้องร่วมมือกันให้งานในแต่ละเที่ยวบินส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  สายการบินหลายสายพยายามที่จะปรับ
กลยุทธ์เพื่อให้พนักงานมีความรัก สามัคคีและมีการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร ซึ่งก็มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
แตกต่างกันไป การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาสนใจศึกษาการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
โดยศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เฉพาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย  
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ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ท าเป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,764 คน (รายงานประจ าปี, 

2561)  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน เยาวเรศ, 2551) ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณจากสูตรของทาโร ยา
มาเน่ เท่ากับ 374 คน แต่ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น (Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ 

โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการมาประกอบสร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีค าถามทั้งสิ้น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 3 

ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และต าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมสังคหวัตถุเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 44 ข้อ  

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยด าเนินการดังนี้ 
1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้ศึกษาได้น า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 
ด้านโครงสร้างเนื้อหาภาษาที่ใช้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความชัดเจนและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถามนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งค่า IOC 
(Index of item-Objective Congruence) ในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ 

2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ
พนักงานต้อนรับของสายการบินและน าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency) ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha โดยค่าอัลฟ่า (α) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.852 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในการเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่งดังนี้ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน าหลกัธรรม

สังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึง แนวคิดเกี่ยวกับรุ่นอายุ (Generation) เพื่อน ามา
ประกอบการก าหนดแนวทางในการศึกษา  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ประกอบด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 
2. สถิติ เ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ ใ ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติวิ เคราะห์ค่า t-test 

(Independent Sample t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) พร้อม
วิเคราะห์รายคู่โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) (กัลยา, 2545) 
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สรุปผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 40 – 54 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 39 ปี และมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ตามล าดับ โดยพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินส่วนใหญ่ มีต าแหน่งหน้าที่ Air Steward/Air Hostess และรองลงมามีต าแหน่งหน้าที่ Air Purser/In-flight 
Manager  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อค าถาม พบว่า  
2.1 เรื่องทาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความอิ่มเอมใจที่ได้บริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ทั้งผู้ด้อยโอกาส และ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการมอบเงินเพ่ือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีเจ็บป่วยด้วย 
2.2 เรื่องปิยวาจา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีการกล่าวสรรเสริญหรือช่ืนชมผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วย

ความจริงใจ อีกทั้งมีการเลือกพูดกับผู้อื่นในเวลาที่เหมาะสมและไม่กล่าวค าพูดที่เป็นการท าให้เพื่อนร่วมงานผิดใจกัน 
2.3 เรื่องอัตถจริยา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และแสดงออกถึงการมีน้ าใจเพื่ อ

สร้างความประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานและผู้โดยสาร อีกทั้งยังปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้ทุกเที่ยวบินราบรื่นแม้
จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็ตาม 

2.4 เรื่องสมานัตตา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ความเคารพเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่เสมอ แม้เพื่อนร่วมงานท่านนั้น
จะมีอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าก็ตาม อีกทั้งยังพร้อมที่จะให้โอกาสผู้อื่นในการปรับปรุงตัว ให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิดพลาด และมีความ
เต็มใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหาบนเที่ยวบินอยู่เสมอ 

กล่าวโดยสรุป พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีการน าหลักธรรมสังคหวัตถุ ทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยา และสมานัตตา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ เพราะนอกจากความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินพึงมีแล้ว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนพึงมีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีเพื่อประโยชน์ และความสุขท้ังต่อ
ตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์การ (เทียรพชร, 2553) โดยจะน ามาซึ่งความสามัคคี รักใคร่ปรองดองต่อกันภายในหมู่พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะการปฏิบัติงานบนเครื่องบินต้องอาศัยการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม ที่ต้องร่วมมือกันให้งานในแต่ละเที่ยวบิน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการแตกต่าง
กัน จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

3.1 เพศ  
1) เรื่องทาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศหญิงจะมีการน าหลักธรรมเรื่องทานมาประยุกต์ใช้แตกต่างจาก

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชาย โดยน ามาใช้ในด้านการบริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้อื่น และการแนะน าแพทย์หรือ
สถานพยาบาลให้กับเพื่อนร่วมงานท่ีเจ็บป่วย 

ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้บริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้อื่น การแนะน าแพทย์หรือ
สถานพยาบาลที่เหมาะสมรวมถึงการไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่เจ็บป่วย การอาสาติดต่อธุรกรรมของบริษัทแทนผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย 
การแนะน าสิ่งที่ถูกต้องให้ผู้อื่น และการให้อภัยผู้อื่นเสมอแม้จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองก็ตาม  เพศที่ต่างกันมีการน า
หลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

2) เรื่องปิยวาจา พนักงานต้อนรับบนเครื ่องบินเพศหญิงมีการน าหลักธรรมเรื ่องปิยวาจามาประยุกต์ใช้
แตกต่างจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชาย โดยมีค าพูดท่ีไม่ยุแยงท าให้เพื่อนร่วมงานแตกความสามัคคีกันในองค์การ เลือก
พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่พูดโกหกหลอกลวงเกินความเป็นจริง ไม่พูดค าหยาบ ค าลามก รวมถึงค าท่ีเน้นไปในทางปมด้อย
ของผู้อื่น ท้ังนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศหญิงยังมีการกล่าวข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผู้อื่นลับหลงัน้อยกว่าพนักงานต้อนรบั
บนเครื่องบินเพศชาย 
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ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดสุภาพกันคนทุกชนชาติ การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดกับผู้อื่น การ
กล่าวสรรเสริญหรือช่ืนชมผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง และการคิดแล้วพูดออกมาโดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมนั้น เพศที่ต่างกันมี
การน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

3) เรื ่องอัตถจริยา  พนักงานต้อนรับบนเครื ่องบิน เพศหญิงม ีการน าหลักธรรมเรื ่องอัตถจริยา มา
ประยุกต์ใช้แตกต่างจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายในด้านการสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยความมีน้ าใจ 
การปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถในทุกเที่ยวบิน การรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทอย่างคุ้มค่า  

ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในการท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนใน
การท างาน การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือเกิดความเสียหาย การเต็มใจหาอาหารพิเศษให้แก่ผู้โดยสารในกรณีที่
ไม่ได้สั่งจองล่วงหน้า เช่น อาหารมังสวิรัติ การเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน การหลีกเลี่ยงงาน และการประพฤติตนนอกเวลาท างานโดย
ไม่ค านึงถึงช่ือเสียงของบริษัทน้ัน เพศที่ต่างกันมีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

4) เรื่องสมานัตตา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศหญิงมีการน าหลักธรรมเรื่องสมานัตตามาประยุกต์ใช้
แตกต่างจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายในส่วนของการบริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีโอกาสทั้งในและ
ต่างประเทศ การใช้ค าพูดที่สุภาพกับเพื่อนสนิทในที่สาธารณะเสมอ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหาบน
เที่ยวบินอยู่เสมอ และการให้ความเคารพเพื่อนร่วมงานรุ่นพ่ีเสมอถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานท่านนั้นจะมีอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าก็ตาม 

ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้อื่นในการปรับปรุงตัวและให้อภัยเมื่อท าผิดพลาดเสมอ การพูดเพื่อ
ยุติความขัดแย้งในหมู่เพื่อนร่วมงาน การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการรักษามาตรฐานการบริการให้
คงที่ตามระเบียบของบริษัท การสร้างความช านาญในงานที่ไม่ถนัดและเรียนรู้เพิ่มเติมและหมั่นทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รวมถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้น เพศที่ต่างกันมีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่
แตกต่างกัน 

3.2 อายุ  
1) เรื่องทาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุแตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้แตกต่างกันใน

ส่วนของการมอบเงินช่วยเหลือและการไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่เจ็บป่วย รวมถึงการอาสาติดต่อธุรกรรมของบริษัทแทนผู้ป่วยหรือ
ญาติผู้ป่วย การแนะน าสิ่งที่ถูกต้อง เช่น กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน และการแนะน าวิธีการ
ป้องกันเพ่ือหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยแก่เพื่อนร่วมงาน 

ส่วนการแนะน าแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เหมาะสม และการมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นก าลังใจให้แก่เพื่อน
ร่วมงานที่เจ็บป่วย รวมถึงความอิ่มเอมใจที่ได้บริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาสและการให้อภัยผู้อื่นนั้น 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอายุแตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

2) เรื่องปิยวาจา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้แตกต่างกนั
ในการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดและมีการกล่าวสรรเสริญหรือช่ืนชมผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง อีกทั้งไม่พูดค าหยาบ ค า
ลามก รวมถึงค าที่ส่งไปในทางเน้นปมด้อยของผู้อื่น และไม่พูดโกหกหลอกลวงหรือพูดเกินความเป็นจริง 

ส่วนการเลือกพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความสุภาพแบบเดียวกับทุกคน ทุกชนชาติและไม่กล่าว
ข้อบกพร่องหรือข้อเสียของผู้อื่นลับหลัง รวมถึงไม่พูดเสียดสีเพื่อนร่วมงานเพื่อความสนุกสนาน มีการคิดก่อนที่จะพูดออกมาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสม การพูดถ้อยค าที่จะท าให้เกิดความสามัคคีกันในองค์การ พบว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน 

3) เรื่องอัตถจริยา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุแตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้แตกต่าง
กันในด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในการท างาน การไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน การรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ส่วนการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยไม่หลีกเลี่ยงงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท มีความ
ประพฤติที่ดีโดยค านึงถึงช่ือเสียงของบริษัท รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังปกป้องไม่ให้เกิด
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การสูญหายหรือเกิดความเสียหาย มีน้ าใจเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร พบว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุต่างกัน
มีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

4) เรื่องสมานัตตา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุแตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้แตกต่าง
กันในการใช้วาจาที่สุภาพกับเพื่อนสนิทในที่สาธารณะเสมอ การให้โอกาสผู้อื่นในการปรับปรุงตัวและให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิดพลาด
เสมอ การพูดเพื่อยุติความขัดแย้งในหมู่เพื่อนร่วมงานและการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง 

ส่วนการบริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยทั้งในและต่างประเทศ การเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการ
แก้ไขปัญหาบนเที่ยวบิน การให้ความเคารพรุ่นพี่ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท การประพฤติตน
ให้เหมาะสมต่อหน้าที่ หมั่นสร้างความช านาญในงานและรักษามาตรฐานการบริการให้คงที่ตามระเบียบของบริษัทนั้น  พบว่า
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีอายุต่างกันมีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

3.3 ต าแหน่งหน้าที่  
1) เรื่องทาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้

แตกต่างกันในด้านการมอบดอกไม้หรือของเยี่ยมเพื่อเป็นก าลังใจให้เพื่อนร่วมงานท่ีเจ็บป่วย การอาสาติดต่อธุรกรรมของบริษัท เช่น 
ส่งใบลาป่วย ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่เพื่อนร่วมงานที่เจ็บป่วยแก่หน่วยงานต้นสังกัด การแนะน าสิ่งที่ถูกต้องให้ผู้อื่น เช่น 
กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

ส่วนการไปเยี่ยมและมอบเงินหรือของเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้เพื่อนร่วมงานที่เจ็บป่วย การ
แนะน าแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เหมาะสม แนะน าวิธีการป้องกันเพ่ือหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยแก่เพื่อนร่วมงาน ความรู้สึกอ่ิมเอม
ใจที่ได้บริจาคเงินหรือสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยและการให้อภัยผู้ อื่นเสมอ พบว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหน่งหน้าที่
แตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

2) เรื่องปิยวาจา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
แตกต่างกันในด้านการไม่กล่าวข้อบกพร่องหรือข้อเสียของผู้อื่นลับหลัง การกล่าวสรรเสริญหรือช่ืนชมผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
การคิดก่อนท่ีจะพูดออกมาโดยค านึงถึงความเหมาะสมและการพูดถ้อยค าที่จะท าให้เกิดความสามัคคีกันในองค์การ 

ส่วนการพูดจาสุภาพ พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดกับผู้อื่นทุกชนชาติ  ไม่พูด
ส่อเสียด ค าหยาบ ค าลามก ค าล้อเลียนปมด้อยของผู้อื่น รวมถึงไม่พูดโกหกหลอกลวงหรือพูดยุแยงให้เพื่อนร่วมงานผิดใจกัน พบว่า
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกัน 

3) เรื่องอัตถจริยา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
แตกต่างกันในด้านการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถและไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานเมื่อมีโอกาส การรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ประพฤติตนโดยค านึงถึงช่ือเสียงของบริษัทท้ังในและนอกเวลาท างาน เต็มใจท าประโยชน์ให้ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสารเมือ่มี
โอกาส 

ส่วนความยินดีในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในการท างาน การสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยความมีน้ าใจ 
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนในการท างาน ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทอย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมทั้งปกป้องทรัพย์สินของ
บริษัทไม่ให้เกิดความสูญหายหรือเสียหาย พบว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมา
ใช้ไม่แตกต่างกัน  

4) เรื่องสมานัตตา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกันมีการน าหลักธรรมมาประยุกตใ์ช้
แตกต่างกันในด้านการมีความเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหาบนเที่ยวบิน มีความประพฤติที่เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหมั่นเรียนรู้เพิ่มเติมและทบทวนความรู้เรื่องงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

ส่วนการให้ความเคารพต่อเพ่ือนร่วมงานรุ่นพ่ี มีค าพูดที่สุภาพกับเพื่อนสนิทแม้ในที่สาธารณะ มีการบริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า รู้จักให้อภัยผู้อื่น และไม่พูดเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง รักษามาตรฐานการบริการตามนโยบายของบริษัท
และหมั่นสร้างความช านาญในงานอยู่เสมอนั้น พบว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีการน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน  
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อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ ของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

1.1) การน าหลักธรรมสังคหวัตถุ เรื่องทาน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ จากการศึกษา พบว่า  พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีสังคมคล้ายกับสังคมครอบครัว เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันซึ่งกันและกัน 
เป็นมิตรต่อกัน ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคอยแบ่งปันความรู้ ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายของทานโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) อ้างถึงใน พระมหากิจการโชติปัญโญ (2558) ที่ให้ความหมายไว้ว่า 
การให้ คือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดจนให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน  

1.2) การน าหลักธรรมสังคหวัตถุ เรื่องปิยวาจา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ จากการศึกษา พบว่า 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีการพูดจาทักทายด้วยน้ า เสียงที่จริงใจและให้บริการทุกคน
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม การใช้ค าพูดที่สุภาพ อ่อนหวาน มีความเป็นกันเอง ไม่พูดส่อเสียดที่ท าให้ผู้อื่นเสียใจ รวมถึงไม่พูดบิดเบือน
ไปจากความเป็นจริง ให้บริการโดยยึดผลของงานมากกว่าการยึดติดกับกฎระเบียบ ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของปิยวาจา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) อ้างถึงใน พระมหากิจการ
โชติปัญโญ (2558) ที่ให้ความหมายไว้ว่า วาจาเป็นท่ีรัก กล่าวคือ ค าสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน เป็นค าที่สมานสามัคคี ให้เกิดความ
รักใคร่ไมตรี และเกิดความนับถือ ตลอดจนเป็นค าที่ประกอบด้วยประโยชน์ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าเพชร อยู่สกุล อ้าง
ถึงใน รฐา (2558) เรื่องคุณสมบัติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในด้านการมีวาจาที่สุภาพและ
อ่อนหวาน 

1.3) การน าหลักธรรมสังคหวัตถุ เรื่องอัตถจริยา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ จากการศึกษา พบว่า 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) รู้จักและปฏิบัติตนในการท าประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
การช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือแรงใจ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
เต็มใจ ไม่เกี่ยงงาน หรือเลี่ยงงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์การรู้จัดแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรศิริ (2550 อ้างถึงใน พรกมล, 2554) ที่กล่าวว่าอัตถจริยา คือ การท าให้พนักงานใน
องค์การเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์การ โดยการเข้าไป
ช่วยเหลือในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ในการท างาน หรือการช่วยเหลือหน่วยงานที่ขาดก าลังพล 
รวมถึงสอดคล้องกับความหมายของอัตถจริยา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) อ้างถึงใน พระมหากิจการโชติปัญโญ 
(2558) ที่ให้ความหมายไว้ว่า การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไข
ปรับปรุง ส่งเสริมในทางจริยธรรม 

1.4) การน าหลักธรรมสังคหวัตถุ เรื่องสมานัตตา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ จากการศึกษา พบว่า 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ กล่าวคือ พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง รู้จักการประพฤติปฏิบัติตน
ให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ถือตัว ไม่แบ่งแยก ไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่ อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน และวางตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรศิริ (2550 อ้างถึงใน พรกมล, 2554) ที่กล่าวว่า สมานัตตา คือ การมี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอจริงใจต่อกัน ความเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิดควา มรู้สึก
ปลอดภัย ไม่ระแวงกัน และเป็นการสร้างความไว้วางใจต่อกัน เกิดความเชื่อใจกัน การที่พนักงานในองค์การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ
จริงใจต่อกันจะส่งผลต่อบรรยากาศในการท างานที่ดี รวมถึงสอดคล้องกับความหมายในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่กล่าวไว้ว่า สมานัตตา คือ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ท าตัวให้เข้ากันได้ เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 
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ไม่เอาเปรียบ ร่วมเผชิญและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ไม่ถือเราถือเขา รู้จักผูกมิตรกับผู้อื่น เช่น ในยามที่ตนตกทุกข์ได้ยาก 
ก็ไม่ทอดทิ้ง ยังช่วยเหลือ ย่อมเกิดความสุขและความสามัคคีในหมู่คณะ 

2. เมื่อท าการทดสอบความแตกต่าง จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี เพศ 
อายุ และต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ
แตกต่างกัน ซึ ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรกมล ชู -นุกูลพงษ์ (2555) ที่ได้ท าการศึกษา การให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ตามระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ให้บริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการของบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 
1. ควรจัดการฝึกอบรม จัดกิจกรรมในการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหาร

จัดการคนในองค์การเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อให้คนในองค์การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางกาย วาจา และทางใจ 
2. น าหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ

บัญญัติเป็นวินัยในการปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังแนวคิดการท างานด้วยความเต็มใจ  
ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาวิจัย 

1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเป็น
สมัยใหม่ขององค์การกับนโยบายในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริการของพนักงานด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
(Interview)  

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการของพนักงานในแผนก
ต่าง ๆ ในบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคล้องกัน 

3. ควรมีการศึกษาการน าหลักธรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีหลักคิด ท้ังในด้านการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน การท างานให้ประสบผลส าเร็จ เช่น พรหมวิหาร 4 ศีล 5 ทิศ 6 ไตรสิกขา อิทธิบาท 4 เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร. พนิดา ช่ืนชม ที่ได้เมตตาสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะ
แนวทาง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้  

กราบขอบพระคุณพระวโรตน์ ธมฺมวโร และ ดร. ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าในการศึกษาครัง้นี้ รวมทั้ง
กรุณาพิจารณาและตรวจสอบการค้นคว้าอิสระให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 คนท่ีกรุณาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งท าให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และท าให้ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียน
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เป็นอย่างมาก 

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้ศึกษา และเจ้าหน้าที่
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบินทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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กราบขอบพระคุณพระชัยณรงค์ ถาวโร ผู้มีอุปการะต่อผู้ศึกษาอย่างมาก ผู้เป็นก าลังใจและแรงบันดาลใจให้เกิดหัวข้อ
การศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณ ดร.วิลาศ ดวงก าเนิด และ ดร.ธีระพงษ์ ธีระทนงวุฒิ ที่คอยช่วยเหลือ แนะน าข้อคิดต่าง ๆ ขอบคุณคุณวุฒิ
ชัย ปิ่นเงิน คุณอลิสา เช้ือวงศ์ คุณฉัตรชัย ประพันธ์พจน์ท่ีคอยช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 

กราบขอบพระคุณคุณพ่อสุนทร คุณแม่รุ่งนภา พันปี และญาติพี่น้องในครอบครัวของผู้ศึกษาที่ให้ความรักความเข้าใจ
และเป็นก าลังใจ สนับสนุนการศึกษาด้วยดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอถวายการศึกษาครั้งนี้เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ขอผล
แห่งอานิสงส์นี้จงบังเกิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังที่ได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง อีกทั้งเกิดกับผู้มีใจกุศลและผู้ที่ได้ อ่าน
งานวิจัยของผู้ศึกษาครั้งนี้ด้วยเทอญ 
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