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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง สุขภาวะในการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการบินตนทุนต่ําใน
ประเทศไทย ครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุสุขภาวะดานลบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาสุขภาวะของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในการปฏิบัติ
การบินของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสุขภาวะของพนักงานตอนรับ
บนเครื่อ งบิน ของสายการบิ นต นทุ นต่ํ า ในประเทศไทย ผูวิ จัย จะทํ าการสุ มแบบเจาะจงกั บ พนั กงานต อนรับ บน
เครื่องบินสายการบินตนทุนต่ําของไทย ไดแก สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร และสายการบินไทย
ไลออนแอร จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ป จ จั ย ที่ เ ป น สาเหตุ ข องสุ ข ภาวะด า นลบของพนั ก งานต อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ของ
สายการบินตนทุนต่ําของไทยในภาพรวม จัดอยูในเกณฑมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ลําดับแรก คือ ปจจัยองคกร (Organizational Factors) จัดอยูในเกณฑมากที่สุด 2) สุขภาวะของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินในการปฏิบัติการบินในภาพรวม จัดอยูในเกณฑรูสึกมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตาม
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ลําดับแรก คือ อาการหาวนอน จัดอยูในเกณฑรูสึกมากที่สุด และ 3) ปจจัยดานบุคคล
ที่เ ป น สาเหตุ สุ ข ภาวะของพนั ก งานต อ นรับ บนเครื่อ งบิ น มี ค วามสัม พั น ธ กับ สุ ข ภาวะของพนั ก งานตอ นรั บ บน
เครื่องบินในการปฏิบัติการบินของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยในระดับต่ํา หมายถึงหากปจจัยที่เปนสาเหตุ
สุขภาวะดานลบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินลดลง จะสงผลใหสุขภาวะของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ในการปฏิบัติการบินของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยดีขึ้น
คําสําคัญ: สุขภาวะในการทํางาน, พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน, สายการบินตนทุนต่ํา
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Abstract
This research studies the Healthy work of flight attendants a case study of low -cost airlines in Thailand.
Aims 1) To determine the factors that cause negative health status of the flight attendants of low-cost airlines in
Thailand. 2) to study the health of flight attendants in flight operations of low-cost airlines in Thailand and 3) to
study the health of flight attendants of low-cost airlines in Thailand. The research will be sampling the flight
attendants Thailand's low-cost airlines including Thai Airways, Air Asia. Nok Air Thai Airways and Lion Air 300.
The instrument was a questionnaire Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
were analyzed by descriptive statistics were frequency and percentage Average (Mean) standard deviation
(Standard Deviation: SD.) and inferential statistics including simple statistical correlation of Pearson.
The results showed that 1) the factors that are causing negative health of flight attendants, the airline's
low-cost Thailand as a whole. In conclusion lot Considering each side in order from the highest to lowest priority is
the organization (Organizational Factors) arranged in the second criteria) health of flight attendants in flight
operations as a whole. In conclusion lot of sense When considered individually, In order from the highest to lowest
priority is a gaping classified under the most sense, and 3) individual factors that cause health of flight attendants.
Relating to health of flight attendants in flight operations of low-cost airlines in Thailand is low. Refers to the factor
that causes negative health of flight attendants dropped. Will contribute to the wellbeing of the flight attendants on
the flight operations of low-cost airlines in Thailand better.
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