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หัวขอการคนควาอิสระ การศึกษาทัศนคติตอการพัฒนาและการฝกอบรมของพนักงาน 
 ฝายปฏิบัติการคลังสินคา (FA) บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
ช่ือ นายสถิตย บุญมี 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนัชยั  ประเสริฐศรี 
วิชาเอก การจัดการทัว่ไป 
ปการศึกษา 2550 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกาและเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงาน ฝายปฏิบัติการ
คลังสินคา (FA) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเรื่องการพัฒนาและการฝกอบรม เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของฝายฯ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
โดยศึกษาทัศนคติ 5 ดาน คือ ดานนโยบายการฝกอบรม ดานวัตถุประสงคของการฝกอบรม ดาน
กระบวนการของการจัดฝกอบรม ดานประโยชนของการฝกอบรม และดานทัศนคติหลังการฝกอบรม 
รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติหลังการฝกอบรม ที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงานตอการ
พัฒนาการฝกอบรมทั้ง 4 ดาน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานประจําระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-7) ฝาย
ปฏิบัติการคลังสินคา (FA) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 307 คน ใชการสุมแบบแบงชั้น 
จําแนกตามสัดสวนหนวยงาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การประมวลผล 
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC V.13 (Statistical Package for the Social 

Science for Windows) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตาง (T-test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) เมื่อพบความแตกตางใชการทดสอบรายคูโดยวิธีของ Least-Significant Difference 

(LSD) และคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficent) 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 30-40 ป        
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับเงินเดือน 25,001-35,000 บาท ตําแหนงงานระดับ 3-4 หนวยงาน 
ที่สังกัด กองคลังสินคาการบินไทยและสายการบินพันธมิตร (FX) อายุงาน 5-15 ป และสวนใหญเคย
ผานการฝกอบรม 5-10 คร้ัง 
 ผลการวิจัยทัศนคติตอการพัฒนาและการฝกอบรม  ทั้ง 5 ดาน พบวา พนักงานให
ความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานนโยบายของการฝกอบรม ดานวัตถุประสงคของ
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การฝกอบรม ดานทัศนคติหลังการฝกอบรม ดานประโยชนของการฝกอบรม และดานกระบวนการ
ของการจัดฝกอบรม  
 ผลวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานเพศแตกตางกัน มีทัศนคติ
แตกตางกันเฉพาะรายขอ คือ การเล่ือนตําแหนงพิจารณาจากหลักสูตรท่ีไดรับการฝกอบรม ปจจัยดาน
อายุ มีทัศนคติแตกตางกัน ดานเดียวคือ วัตถุประสงคของการฝกอบรม ปจจัยดานวุฒิการศึกษา          
มีทัศนคติแตกตางกัน 2 ดาน คือ นโยบายของการฝกอบรม และ วัตถุประสงคของการฝกอบรม ปจจัย
ดานเงินเดือน มีทัศนคติแตกตางกัน 4 ดาน คือ นโยบายการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
กระบวนการของการจัดฝกอบรม และทัศนคติหลังการฝกอบรม ปจจัยดานหนวยงานท่ีสังกัด            
มีทัศนคติไมแตกตางกันท้ัง 5 ดาน ปจจัยดานอายุงาน มีทัศนคติแตกตางกัน 4 ดาน คือ นโยบาย     
การฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรม กระบวนการของการจัดฝกอบรม และทัศนคติหลัง        
การฝกอบรม ปจจัยดานเคยผานการฝกบรม มีทัศนคติแตกตางกัน 4 ดาน คือ นโยบายการฝกอบรม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม ประโยชนของการฝกอบรม และทัศนคติหลังการฝกอบรม  
 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธของทัศนคติหลังการฝกอบรมตอการพัฒนาและ          
การฝกอบรม พบวา ทัศนคติหลังการฝกอบรมมีความสัมพันธ ระดับสูง 3 ดาน คือ ประโยชนของ   
การฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรม และกระบวนการของการจัดฝกอบรม ตามลําดับ สวน
ความสัมพันธ ระดับปานกลาง คือ ดานนโยบายการฝกอบรม ซ่ึงท้ัง 4 ดานมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 0ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการประชาสัมพันธใหพนักงานไดทราบมากข้ึน กระตุนใหพนักงานเห็นถึง
ความสําคัญและประโยชนของการฝกอบรม  ควรจัดทําหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับกลุมพนักงานใน แตละระดับพื้นความรู ความตองการของแตละหนวยงาน ควรสงเสริมให
พนักงานไดมีโอกาสไดเขารับการฝกอบรมอยางท่ัวถึงทุกคน และควรมีการติดตามประเมินผลงาน
ของผูเขารับการฝกอบรมวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ไดมีการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรม
ไปพัฒนาหนวยงานมากนอยเพียงใด  
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ABSTRACT 

 To improve personal capability and competency, proper training procedure is 
imperative. This material is going to describe the essential of educating people and why 
personal knowledge is crucial for self improvement in the Cargo Terminal Operations 
Department (FA) of Thai Airways International Public Company Limited. The 
document gathered information from various group of staff in department of Cargo 
Terminal Operations Department (FA) via five main areas to examine personal attitude 
on current training program that TG provide to its staff.  

 The learning areas include training policy, objective, method, benefit and 
personal attitude on outcome. The group concludes TG staff from two sections which 
are operations permanent staff (Level 1-7) and Cargo Terminal Operations Department 
(FA) of Thai Airways International Public Company Limited. The evaluation gathers 
information from 307 people which is examined separately by job level and work roll. 
Each target person receives a group of questionnaire that uses to study their view on 
existing training agenda. This information is recorded by specific software called 
SPSS/PC Version 13 (Statistical Package for the Social Science for Windows). The 
software provides completed statistical analysis on percentage and averaging, standard 
deviation, tolerate test (T-test), One way ANOVA, Least-Significant Difference (LSD) 
and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.   

 Study Summation 
 By study group target, personal identification and income, the result can be 
drawn out as following:  

 Majority of group is male, age of target group from 30 to 40, educational 
attainment bachelor’s degree, wages average among 25,001 and 35,000 THB, Job level 
on 3 and 4, Thai and Alliance Department (FX) section employees, occupancy from 5 
to 15 year, training experience is from 5 to 10 times 

 By examining on five areas, the result can be drawn from most to least 
important which are training policy, objective, personal attitude on outcome, training 
benefit and procedure respectively.  

 The outcome illustrates that sexuality influence personal attitude on training 
effective to career promotion, difference of age affect to training objective, education 
level promotes training policy and objective, personal income relates to training policy, 
objective, procedure and personal attitude on outcome, work roll does not present the 
differentiate of personal attitude, time of occupation affects to training policy, 
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objective, procedure and personal attitude on outcome, and personal experience 
encourages personal attitude on training policy, objective, benefit and personal attitude 
on outcome. 

 By comparative on relation of study areas, the results demonstrate that 
personal attitude on training outcome can be illustrated into three high relation which 
are training benefit, objective and procedure and middle relation on training policy on 
the same direction.  

 Recommendation 
 The recommendation from examining information is to enhance personal 
awareness on how important and advantage of training advertisement is crucial. The 
training should be divided into several levels based on job level and the need of career 
section. Training should be one of policy that every staff must at least been trained and 
each training could provide self evaluation to enhance student knowledge after 
educated.      
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