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วันท่ีได<รับต<นฉบับบทความ :  17 ธันวาคม   2563 

วันท่ีแก<ไขปรับปรุงบทความ :  15 กุมภาพันธL 2564 
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บทคัดย'อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงคLเพื่อ 1. ศึกษาความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL 2. ศึกษาความสุขในการ

ทำงานของนักบินพาณิชยL 3. ศึกษาความสัมพันธLระหวVางความสุขในการทำงานกับความผูกพันตVอองคLกรของนักบิน

พาณิชยL ซึ ่งกลุVมตัวอยVางคือ นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 300 ตัวอยVาง 

เคร่ืองมือท่ีใช<ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช<วิธีการสุVมตัวอยVางแบบงVาย สถิติท่ีใช<ได<แกV Independent sample  

t-test, (One-way ANOVA) F-test และ Multiple regression analysis  

 ผลการวิจัยพบวVา 1) ลักษณะประชากรศาสตรLที่แตกตVางกัน ได<แกV ตำแหนVงงานในป�จจุบัน ระดับอายุ 

สถานภาพครอบครัว ประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL และรายได<เฉลี่ยตVอเดือน กับความผูกพันตVอองคLกร            

ของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2) ลักษณะประชากรศาสตรLที ่แตกตVางกัน ได<แกV ตำแหนVงงานในป�จจุบัน ระดับอายุ สถานภาพครอบครัว 

ประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL และรายได<เฉลี่ยตVอเดือน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความสุขในการ

ทำงานได<แกV ด<านลักษณะงาน ด<านเพื่อนรVวมงาน ด<านผู<บังคับบัญชา มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบิน

พาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีความสุขในการ

ทำงานได<แกV ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทนและสวัสดิการ และด<าน

 
1 Corresponding Author E-mail : narinthiploon@gmail.com 



 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                                                   Journal of HR intelligence 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 46 

 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ไมVมีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVง

หน่ึงในประเทศไทย  

 คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน, ความผูกพันตVอองคLกร, นักบินพาณิชยL  
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Abstract 
 The objectives of the research were as follows: 1 )  to study the corporate engagement of 

commercial pilots, 2 )  to study work happiness of commercial pilots , and 3 )  to study the 

relationship between happiness at  work and corporate engagement of commercial pilots.                      

The samples were 300 commercial pilots an airline company in Thailand and questionnaires were 

the research instrument and use a simple sampling. SPSS for window was used to analyze the data. 

Independent sample t-test,(one-way ANOVA) F-test, and Multiple regression analysis were used 

statistic.  

 The finding revealed that were : 1)  commercial pilots an airline company in Thailand’ 

demographic factor include current job positions, age, family status, experience in the commercial 

pilot career and average monthly income differed in commitment to the organization and 

happiness of work significant at the 0.05 level. 2) commercial pilots an airline company in Thailand’ 

demographic factor include current job positions, age, family status, experience in the commercial 

pilot career and average monthly income differed in happiness of  work significant at the 0.05 level. 

In addition the happiness of work influences organizational commitment of commercial pilots an 

airline company in Thailand as a whole significant at the 0.05 level. 

 Keywords: Work happiness, Commitment to the organization, Commercial pilot 
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บทนำ 

 จากการเติบโตอยVางรวดเร็วของอุตสาหกรรมสายการบิน ทำให<เกิดการขาดแคลนบุคลากรทางด<านนักบิน

พาณิชยLเปXนจำนวนมาก เนื่องจากนักบินพาณิชยLบางสVวนกำลังยVางเข<าสูVภาวะวัยเกษียณอายุ ทั้งนักบินพาณิชยL            

ที ่เกษียณอายุตามกำหนดระยะเวลาแตVละปn โดยองคLกรมิได<รับอัตรากำลังกลับคืนมา และนักบินพาณิชยLท่ี

เกษียณอายุกVอนกำหนดโดยสมัครใจ ซึ่งผู<เกษียณอายุ กลุVมหลัง ถือเปXนผู<ที่มีศักยภาพในการทำงาน สามารถทำ

ประโยชนLให<แกVองคLกรได<อีกยาวนานการขาดแคลนอัตรากำลัง ผู <มีความชำนาญงานในเวลาอันไมVเหมาะสม                    

ยVอมกVอให<เกิดป�ญหาตVอประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติภารกิจของบริษัทสายการบิน จึงถือเปXนส่ิงสำคัญ 

และจำเปXนอยVางยิ่งที่บริษัทสายการบินจะต<องรักษาอัตรากำลังให<คงอยูVกับองคLกรนานที่สุด เพื่อการบรรลุเป¡าหมาย

ขององคLกรที่ตั้งไว< (Thai pilot  association, 2018) ด<วยเหตุนี้บริษัทสายการบินต<องมีมาตรการในการแก<ไขป�ญหา

ดังกลVาว โดยสร<างแรงจูงใจ ให<นักบินพาณิชยLมีความผูกพันตVอองคLกร มีความเต็มใจที่จะทุVมเทกำลังกาย กำลังใจใน

การปฏิบัติงาน ไมVเกิดความรู<สึกต<องการละทิ้งองคLกรไป ซึ่งการสร<างแรงจูงใจให<กับนักบินพาณิชยLนั้น สามารถทำได<

หลายแนวทาง เชVน การให<คVาตอบแทนที่สูงกวVาสายการบินอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ ก็เปXนแนวทางหนึ่งที่สามารถทำ

ได<งVาย หากบุคลากรรู<สึกวVาตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ยVอมปรารถนาที่จะอยูVในองคLกรตVอไป 

(ASEAN information center, 2015)    

 จากงานวิจัยชิ้นนี้มุVงศึกษาความสัมพันธLระหวVางความสุขในการทำงานกับความผูกพันตVอองคLกรของนักบิน

พาณิชยL กรณีศ ึกษาบริษ ัทสายการบินพาณิชยLแหVงหนึ ่งในประเทศไทย เนื ่องจากบุคลากรสายการบิน                          

กลุVมนักบินพาณิชยL เปXนกลุVมที่นVาสนใจศึกษาในเรื่องดังกลVาว เพราะในประเทศไทย สVวนใหญVทำการวิจัยในกลุVม

บุคลากรสายการบินอื่น ๆ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จะใช<ป�จจัยตVาง ๆ ที่เปXนตัวแปรในการวิจัยถึงอิทธิพลที่มีผลตVอความ

ผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL เพื ่อให<ผลจากการวิจัยที ่ได<ใช<เปXนแนวทางในการสVงเสริมมาตรฐาน                  

การดูแลนักบินพาณิชยLให<สามารถปฏิบัติงานได<อยVางมีประสิทธิภาพ และเปXนแนวทางในการป¡องกันการลาออกของ

นักบินพาณิชยLกVอนวัยเกษียณ อันจะสVงผลดีตVออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยตVอไป 
 

วัตถุประสงคlการวิจัย 

 1. ศึกษาความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL  

 2. ศึกษาความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL  

 3. ศึกษาความสัมพันธLระหวVางความสุขในการทำงานกับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลักษณะประชากรศาสตรLที่แตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบิน

แหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 2. ลักษณะประชากรศาสตรLที่แตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบิน

แหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 3. ความสุขในการทำงานที่มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVง

หน่ึงในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ผู<วิจัยได<ศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข<อง ดังตVอไปน้ี 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรl 

 Wachirawachr Ngamlamom (2015) ได<กลVาววVา ในหนVวยงานองคLกรตVาง ๆ จะประกอบไปด<วยบุคลากร

ในระดับตVาง ๆ เปXนจำนวนมาก บุคคลแตVละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตVางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ี

แสดงออกแตกตVางกันนี้ มีสาเหตุมาจากป�จจัยตVาง ๆ ซึ ่งได<แกV อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติ                     

งานในองคLกร  

           1. อายุกับการทำงาน (Age and Job Performance) เปXนท่ียอมรับกันวVาผลงานของบุคคลจะลดน<อยลง

ในขณะท่ีอายุเพ่ิมข้ึน  

 2. เพศกับการทำงาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป เรื ่องความสามารถ

เกี่ยวกับการแก<ไขป�ญหาในการทำงาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู<ระหวVางเพศชาย

และเพศหญิงไมVมีความแตกตVางกัน  

 3. สถานภาพการสมรสกับการทำงาน (Marital Status and Job Performance) พบวVา พนักงานที่สมรส

แล<วจะขาดงานและมีอัตราการลาออกจากงานน<อยกวVาผู<ท่ีเปXนโสด 

ลักษณะประชากรศาสตรl 

1.  ตำแหนVงงานในป�จจุบัน 

2.  อายุ  

3.  สถานภาพครอบครัว 

4.  ประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL 

5.  รายได<เฉล่ียตVอเดือน 
 

ความผูกพันตWอองคlการ 

 

1.  ด<านความเช่ือม่ันอยVางแรงกล<าและการยอมรับ  

    เป¡าหมายและคVานิยมขององคLการ 

2.  ด<านความเต็มใจท่ีจะทุVมเทความพยายามเพ่ือองคLการ 

3.  ด<านการดำรงสมาชิกภาพและเปXนสVวนหน่ึงของ   

    องคLกร (Demerouti, E., & Cropanzano, R,2010) 

ความสุขในการทำงาน 

1.  ด<านลักษณะงาน 

2.  ด<านความม่ันคงและความก<าวหน<า 

3.  ด<านเพ่ือนรVวมงาน 

4.  ด<านผู<บังคับบัญชา 

5.  ด<านคVาตอบแทนและสวัสดิการ 

6. ด<านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก   

(Fisher,2010) 
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 4. ความอาวุโสในการทำงานกับการทำงาน (Tenure and Job Performance) ผู<อาวุโสในการทำงานจะมี

ผลงานสูงกวVาบรรดาพนักงานใหมV  

 จากการศึกษาแนวคิดลักษณะประชากรศาสตรL ซึ่งเปXนแนวคิดที่อธิบายถึงความแตกตVางด<านคุณสมบัติทาง

ประชากรของแตVละคน ยVอมสVงผลตVอพฤติกรรมในการแสดงออกหรือตอบสนองในเรื ่องตVาง ๆ แตกตVางกัน                    

ทั้งนี้ ผู<วิจัยจะสามารถใช<เปXนกรอบในการอธิบายได<วVาลักษณะประชากรที่แตกตVางกัน มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอ

องคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกันหรือไมV อยVางไร 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสุขในการทำงาน 

 Fisher (2010) (กลVาววVา) ประสบการณLและความรู<สึกของคนทำงานที่ต<องการให<ตนเปXนที่ยกยVองและ

ยอมรับจากคนทั่วไป การได<ทำงานในที่ทำงานที่มั่นคง มีความก<าวหน<า การเข<าถึงโอกาสในการพัฒนาอยVางทั่วถึง 

การมีผู<บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา การมีเพื่อนรVวมงานที่จริงใจ การได<รับสวัสดิการที่พอเพียง และการ

ได<รับความปลอดภัยจากการทำงาน ถ<าคนทำงานได<รับสิ่งตVาง ๆ ดังกลVาวอยVางบVอยครั้งและตVอเนื่อง คนทำงานก็จะ

ทำงานอยVางมีความสุข Warr & Inceoglu (2012) คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลตVอการทำงานมาก กลVาวคือ                  

ทำให<เกิดความรู<สึกที่ดีตVอตนเอง ทำให<เกิดความรู<สึกที่ดีตVองานและทำให<เกิดความรู<สึกที่ดีตVอองคLกรนอกจากนี้ยัง

ชVวยสVงเสริมในเรื่องสุขภาพจิตชVวยให<เจริญก<าวหน<า มีการพัฒนาตนเองให<เปXนบุคคลที่มีคุณภาพขององคLกรและยัง

ชVวยลดป�ญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และสVงเสริมให<ได<ผลผลิตและการบริการที่ดี ทั้งคุณภาพและ

ปริมาณ ผู <ศึกษาจึงเลือกแนวคิดของ Fisher (2010) มีองคLประกอบ 6 ประการได<แกV 1. ด<านลักษณะงาน                 

2. ด<านความม่ันคงและความก<าวหน<า 3. ด<านเพ่ือนรVวมงาน 4. ด<านผู<บังคับบัญชา 5. ด<านคVาตอบแทนและสวัสดิการ 

6. ด<านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกมาเปXนตัวแปรต<นในการศึกษา  
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตWอองคlกร 

 Anitha (2014) ยังได<กลVาวไว<วVา ความผูกพันของพนักงานในองคLกร คือ การเสริมสร<างให<บุคลากรภายใน

องคLกรให<มีระดับความเปXนเจ<าของหรือความมีสVวนรVวมในองคLกรให<สูงขึ้น เพื่อให<องคLกรประสบความสำเร็จตาม

เป¡าหมายที่ได<ตั้งไว< ในเรื่องของความผูกพันของพนักงานนั้น ประกอบด<วยหลาย ๆ ป�จจัยที่ทำให<เกิดความผูกพัน 

Demerouti & Cropanzano (2010) กลVาววVา ความผูกพันตVอองคLการเปXนป�จจัยที่มีความสำคัญในการผลักดันให<

พนักงานมีความเต็มใจที่จะพยายามกระทำในสิ่งที่ดีให<กับองคLการ เพื่อประโยชนLขององคLการและมีความปรารถนา

อยVางแรงกล<าที ่จะคงอยู VเปXนสมาชิกขององคLการตVอไป เพื ่อทำงานอยVางมีประสิทธิภาพ และนำไปสู Vความมี

ประสิทธิผลขององคLการผู<ศึกษาจึงเลือกแนวคิดของ Demerouti & Cropanzano (2010) อันประกอบด<วยตัวชี้วัด 

3 ประการ ได<แกV 1. ความเชื่อมั่นอยVางแรงกล<าและการยอมรับเป¡าหมายและคVานิยมขององคLการ 2. ความเต็มใจท่ี

จะทุ Vมเทความพยายามเพื ่อองคLการ 3. ความปรารถนาที ่จะรักษาไว<ซึ ่งความเปXนสมาชิกภาพในองคLการ                        

มาเปXนแนวทางในการศึกษาตัวแปรตาม  
 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปXนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot  study) 

ด<วยวิธีการสำรวจ (Survey research method) ใช<แบบสอบถาม (Questionnaire) เปXนเครื ่องมือในการเก็บ

รวบรวมข<อมูล  
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ประชากรและกลุWมตัวอยWาง 

 1. ประชากรที ่ใช<ในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ ่งในประเทศไทย                        

มีประชากรจำนวน 1,200 คน 

 2. สำหรับงานวิจัยนี ้ ใช<วิธีการคำนวณจากสูตรที ่ใช<ในการหาจำนวนกลุVมตัวอยVางแบบทราบจำนวน

ประชากร ตามสูตรของทาโรV ยามาเนV (Taro Yamane) ณ ระดับความเชื่อมั่นร<อยละ 95 คVาคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณ ไมVเกินร<อยละ 5 (Yamane, 1973) ไมVมีในการอ<างอิง โดยใช<สูตรดังน้ี 

 วิธีการสุVมตัวอยVางและข้ันตอนการสุVมตัวอยVาง 

 การคำนวณขนาดของกลุ VมตัวอยVางและได<ใช<สูตรการหาขนาดของกลุ VมตัวอยVางแบบทราบจำนวน

ประชากรโดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ ± 5% ดังสูตร Yamane (1967) ไมVมีในรายการ

อ<างอิงและปnไมVตรงกันกับข<อด<านบน ดังน้ี  
 

 n   =    N      

             1+Ne2           

โดยท่ี  n   =   ขนาดกลุVมตัวอยVาง 

 N   =    ขนาดของประชากร นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทยโดยรวม  

      1,200 คน 

 e    =     ความคาดเคล่ือนท่ี ± 5% หรือ 0.05 

แทนคVาในสูตรดังน้ี 

 n   =         1,200 

           1+(1,200)(0.05)2 

             n     =   300 ตัวอยVาง 
 

เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช<ในการเก็บข<อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคำถามชนิด

ปลายป¹ด โดยแบVงโครงสร<างของคำถามออกเปXน 3 สVวน ได<แกV 

 สWวนที่ 1  คำถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรLของผู<ตอบแบบสอบถาม ได<แกV (1) ตำแหนVงงานใน

ป�จจุบัน (2) อายุ (3) สถานภาพครอบครัว (4) ประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL  และ (5) รายได<เฉลี่ยตVอเดือน 

มีลักษณะเปXนคำถามแบบเลือกตอบ (Check list) เปXนมาตราแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) และมาตราแบบ

จัดลำดับ (Ordinal scale)  

 สWวนที ่  2  คำถามเก ี ่ยวก ับความสุขในการทำงาน รวม 6 ด <าน ได <แก V (1) ด <านล ักษณะงาน                         

(2) ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า (3) ด<านเพื่อนรVวมงาน และ (4) ด<านผู<บังคับบัญชา (5) ด<านคVาตอบแทนและ

สวัสดิการ (6) ด<านสถานที ่และสิ ่งอำนวยความสะดวก เปXนคำถามแบบมาตราสVวนประมาณคVา 5 ระดับ                     

(Rating scale)  ตามรูปแบบของ ลิเคิรLท (Liket’s Scale)  

 สWวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความผูกพันตVอองคLกร รวม 3 ด<าน ได<แกV  (1) ความเชื่อมั่นอยVางแรงกล<า                

และการยอมรับเป¡าหมายและคVานิยมขององคLการ (2) ความเต็มใจที ่จะทุ Vมเทความพยายามเพื ่อองคLการ                       

และ (3) การดำรงสมาชิกภาพและเปXนสVวนหนึ่งขององคLกร เปXนคำถามแบบมาตราสVวนประมาณคVา 5 ระดับ     

(Rating scale) ตามรูปแบบของ ลิเคิรLท (Liket’s Scale)  
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ความเช่ือถือไดcของเคร่ืองมือท่ีใชcในการวิจัย  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได<มีการทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ดังน้ี 

 1.  ความตรง (Validity) ผู<วิจัยนำแบบสอบถามที่ได<จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข<องไปให<

ผู<เชี่ยวชาญ ที่มีความเชี่ยวชาญด<านการสร<างเครื่องมือวิจัยและด<านการศึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคล<องของข<อ

คำถามกับวัตถุประสงคL พร<อมทั ้งพิจารณาความถูกต<องชัดเจนของภาษาที ่ใช<โดยคVา IOC (Item-Objective 

Congruence index) จากการวิเคราะหLคุณภาพของเคร่ืองมือได<คVาดัชนีความสอดคล<องท่ี  1.00    

 2.  ความเท่ียง (Reliability) ผู<วิจัยได<นำแบบสอบถามจากผู<เช่ียวชาญ มาปรับปรุงแก<ไข แล<วนำไปทดลอง 

(try-out) กับประชากรที ่ม ีลักษณะใกล<เคียงกับกลุVมตัวอยVางจำนวน 30 คน แล<วนำมาหาคVาความเชื ่อม่ัน 

(Reliability) เพื่อให<ได<แบบสอบถามที่สมบูรณL โดยวิธีการหาคVาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) มากกวVา

และเทVากับ 0.7 ถือได<วVาแบบสอบถามฉบับนี้มีความนVาเชื่อถือ ซึ่งจากเครื่องมือการ วิจัยนี้ได<คVาสัมประสิทธ์ิอัลฟZา  

คVาความเช่ือม่ัน α =  0.841 ซ่ึงเปXนคVาท่ีสามารถยอมรับได< จึงนำเอาแบบสอบถามน้ีไปใช<ในการวิจัยตVอไป 
 

สถิติท่ีใชcในการวิจัย 

 สมมติฐานที ่ 1 ทดสอบลักษณะประชากรศาสตรLที ่แตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของ                    

นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย แตกตVางกัน โดยใช< Independent sample t-test                         

และการวิเคราะหLความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-test 

 สมมติฐานที่ 2 ทดสอบลักษณะประชากรศาสตรLที่แตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบิน

พาณิชย L บร ิษ ัทสายการบินแหVงหนึ ่งในประเทศไทย แตกตVางก ัน โดยใช < Independent sample t-test                       

และ การวิเคราะหLความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-test 

 สมมติฐานที่ 3 การทดสอบความสุขในการทำงานมีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL 

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย โดยใช<การวิเคราะหLถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามตำแหนVงงานในป�จจุบัน ที่แตกตVางกัน กับความ

ผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

ตำแหนWงงานในป�จจุบัน n  SD t Sig. 

นักบินท่ี 1 (Captain) 128 3.88 0.29 -3.673* 0.00 

นักบินท่ี 2 (FO/Co-Pilot) 172 3.99 0.19 

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา 

ตำแหนVงนักบินท่ี 1 (Captain) และตำแหนVงนักบินท่ี 2 (FO/Co-Pilot) กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL 

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามอายุที่แตกตVางกัน  กับความผูกพันตVอองคLกรของ

นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 

ความผูกพันต Vอองค Lกร

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

ระดับอายุ n  SD F Sig. 

น<อยกวVา 35 ปn 55 3.93 0.36  

 

15.041* 

 

 

0.00 

35- 40 ปn 60 3.81 0.21 

41 - 46 ปn 70 3.98 0.18 

47-52 ปn 65 4.10 0.15 

52 ปn ข้ึนไป 50 3.86 0.16 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา ผู<ที่มี

อายุที ่แตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ ่งในประเทศไทย                   

แตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามสถานภาพครอบครัว ที่แตกตVางกัน กับความผูกพัน

ตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

ความผูกพันตVอองคLกรของ

นักบินพาณิชยL บริษัทสาย

ก า ร บ ิ น แ ห V ง ห น ึ ่ ง ใ น

ประเทศไทย 

สถานภาพครอบครัว n  SD F Sig. 

โสด 93 3.89 0.32  

4.712* 

 

0.01 สมรส 120 3.99 0.22 

หยVาร<าง/แยกกันอยูV 87 3.92 0.15 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05                                                                                                                                            

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.01 ซึ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา ผู<ที่มี

สถานภาพครอบครัวที่แตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งใน

ประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL ท่ีแตกตVางกัน 

กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 

 

ความผูกพันต Vอองค Lกร

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

ประสบการณlในอาชีพ

นักบินพาณิชยl 

n  SD F Sig. 

น<อยกวVา 8 ปn 90 3.89 0.32  

23.087* 

 

0.00 8-10 ปn 81 3.88 0.19 

11-13 ปn 74 4.13 0.12 

14 ปn ข้ึนไป 55 3.86 0.15 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05 

x

x

x
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 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา                 

ผู<ที่มีประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL ท่ีแตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการ

บินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามรายได<เฉลี่ยตVอเดือนที่แตกตVางกัน กับความผูกพัน

ตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทยแตกตVางกัน 

 

 

ความผูกพันต Vอองค Lกร

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

รายไดcเฉล่ียตWอเดือน n  SD F Sig. 

ต่ำกวVา 150,000 บาท 55 3.93 0.36   

150,000 – 200,000 

บาท 

60 3.81 0.21  

 

15.041* 

 

 

0.00 200,001 – 250,000 

บาท 

70 3.98 0.18 

250,001 – 300,000 

บาท 

65 4.10 0.15 

 300,001 บาทข้ึนไป 50 3.86 0.16   

 รวม 300     

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา              

ผู<ที่มีรายได<เฉลี่ยตVอเดือนแตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งใน

ประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามตำแหนVงงานในป�จจุบัน ที่แตกตVางกัน กับความสุข

ในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

ตำแหนWงงานในป�จจุบัน n  SD t Sig. 

นักบินท่ี 1 (Captain) 128 4.49 0.44 9.702* 0.00 

นักบินท่ี 2 (FO/Co-Pilot) 172 4.06 0.26 

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา 

ตำแหนVงนักบินท่ี 1 (Captain) และตำแหนVงนักบินท่ี 2 (FO/Co-Pilot) กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL 

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามอายุ ที่แตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของ

นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 

ความส ุขในการทำงาน

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

ระดับอายุ n  SD F Sig. 

น<อยกวVา 35 ปn 55 4.18 0.50  

 

75.742* 

 

 

0.00 

35- 40 ปn 60 4.73 0.15 

41 - 46 ปn 70 4.36 0.35 

47-52 ปn 65 3.90 0.10 

52 ปn ข้ึนไป 50 4.01 0.10 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที ่ 7 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา               

ผู<ที่มีอายุที่แตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย 

แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามสถานภาพครอบครัว ที่แตกตVางกัน กับความสุขใน

การทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

ความส ุขในการทำงาน

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

สถานภาพครอบครัว n  SD F Sig. 

โสด 93 4.40 0.47  

35.614* 

 

0.00 สมรส 120 4.32 0.39 

หยVาร<าง/แยกกันอยูV 87 3.97 0.12 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา                 

ผู<ที่มีสถานภาพครอบครัว ที่แตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งใน

ประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL ท่ีแตกตVางกัน 

กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 

 

ความส ุขในการทำงาน

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

ประสบการณlในอาชีพ

นักบินพาณิชยl 

n  SD F Sig. 

น<อยกวVา 8 ปn 90 4.38 0.47  

64.839* 

 

0.00 8-10 ปn 81 4.54 0.31 

11-13 ปn 74 3.92 0.12 

14 ปn ข้ึนไป 55 4.00 0.11 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05 

x

x

x
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 จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา               

ผู<ท่ีมีประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL ท่ีแตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการ

บินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรLจำแนกตามรายได<เฉลี่ยตVอเดือนที่แตกตVางกัน กับความสุขใน

การทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทยแตกตVางกัน 

 

 

ความส ุขในการทำงาน

ของนักบินพาณิชยL บริษัท

สายการบินแหVงหนึ ่งใน

ประเทศไทย 

รายไดcเฉล่ียตWอเดือน n  SD F Sig. 

ต่ำกวVา 150,000 บาท 55 4.18 0.50   

150,000 – 200,000 

บาท 

60 4.73 0.15  

 

75.742* 

 

 

0.00 200,001 – 250,000 

บาท 

70 4.36 0.35 

250,001 – 300,000 

บาท 

65 3.90 0.10 

300,001 บาทข้ึนไป 50 4.01 0.10 

รวม 300   

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบพบวVา คVา Sig. มีคVาเทVากับ 0.00 ซึ่งมีคVาน<อยกวVา 0.05 หมายความวVา               

ผู<ที่มีรายได<เฉลี่ยตVอเดือนแตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งใน

ประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

ตารางที่ 11 ทดสอบความสุขในการทำงานได<แกV ด<านลักษณะงาน ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า ด<านเพื่อน

รVวมงาน ด<านผู<บังคับบัญชา ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทนและสวัสดิการ และด<านสถานที่และสิ่งอำนวย

ความสะดวก มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย             

โดยภาพรวม  

 

ตัวแปรตWางๆ 

คWาสัมประสิทธ์ิ t Sig. Collinearity 

Statistics 

b0 Standard 

Error 

β0   Tolerance VIF 

คVาคงท่ี 4.69 0.15  31.032 0.00*   

ด<านลักษณะงาน (x1)  -0.15 0.05 -0.26 -3.443 0.00* 0.491 2.038 

ด < า น ค ว า ม ม ั ่ น ค ง แ ล ะ 

ความก<าวหน<า (x2)  

-0.01 0.04 -0.01 -0.133 0.89 0.392 2.550 

ด<านเพ่ือนรVวมงาน (x3)  -0.12 0.03 -0.29 -3.297 0.00* 0.380 2.630 

ด<านผู<บังคับบัญชา (x4) 0.11 0.03 0.23 3.014 0.00* 0.496 2.017 

x
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ด<านการเสริมสร<าง แรงจูงใจ 

คVาตอบแทนและสวัสดิการ (x5) 

-0.03 0.04 -0.05 -0.597 0.55 0.396 2.528 

ด <านสถานที ่และส ิ ่ งอำนวย

ความสะดวก (x6) 

0.02 0.03 0.03 0.476 0.63 0.580 1.724 

R R2 Adjusted 

R2 

SE (est.) F Sig. Durbin-Watson 

0.407 0.166 0.149 0.22944 9.722 0.00* 1.213 

* Sig.≤  0.05 

 จากตารางที่ 11 การทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis พบวVา ตัวแปร ตVางๆ ไมVเกิด

ป�ญหา Multicollinearity เนื่องจาก Tolerance มีคVามากกวVา 0.1 ทุกตัวแปร และคVา VIF มีคVาน<อยกวVา 10 ทุกตัว

แปร และผลการทดสอบสมมติฐาน ด<วยการวิเคราะหLความถดถอยแบบพหุ  (Multiple Regression Analysis)             

ให<คVาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธL (R) ระหวVางตัวแปรอิสระ คือ ด<านลักษณะงาน (x1) ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า 

(x2) ด<านเพื่อนรVวมงาน (x3) ด<านผู<บังคับบัญชา (x4) ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทนและสวัสดิการ (x5) 

และด<านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (x6) มีคVาเทVากับ 0.407 หมายความวVา ด<านลักษณะงาน ด<านความ

มั่นคงและความก<าวหน<า ด<านเพื่อนรVวมงาน ด<านผู<บังคับบัญชา ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทนและ

สวัสดิการ และด<านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL  

บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย ในภาพรวม ร<อยละ 40.70 มีคVาสัมประสิทธิ์ความผูกพันตVอองคLการ (R2) 

เทVากับ 0.166 หมายความวVา ความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย                  

ในภาพรวม ขึ้นอยูVกับด<านลักษณะงาน ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า ด<านเพื่อนรVวมงาน ด<านผู<บังคับบัญชา 

ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทนและสวัสดิการ และด<านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ร<อยละ 16.60 

สVวนคVา Adjusted R2 เทVากับ 0.149 หมายถึง คVาส ัมประสิทธิ ์ความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL                     

บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย เมื่อขจัดอิทธิพลของคVา R2 ที่เกิดจากจำนวนตัวอยVาง ด<านลักษณะงาน 

ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า ด<านเพื่อนรVวมงาน ด<านผู<บังคับบัญชา ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทน

และสวัสดิการ และด<านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถพยากรณLความผูกพันตVอองคLกร ของนักบิน

พาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ ่งในประเทศไทยได< ร<อยละ 14.90 และมีคVา SE (est.) เทVากับ 0.22944                   

หนVวย หมายความวVา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการประมาณคVาที่เกิดจากการใช<โมเดลนี้จะมีคVาเทVากับ 

0.22944 หนVวย โดยมีคVาสถิติทดสอบ F เทVากับ 9.722 และคVา Sig. เทVากับ 0.00 หมายความวVา มีตัวแปรอิสระอยVาง

น<อยหน่ึงตัวมีผลตVอตัวแปรตามอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

  สามารถเขียนสมการพยากรณLความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งใน

ประเทศไทย เมื ่อนำ ด<านลักษณะงาน (x1) ด<านความมั่นคงและความก<าวหน<า (x2) ด<านเพื่อนรVวมงาน (x3)                  

ด<านผู<บังคับบัญชา  (x4) ด<านการเสริมสร<างแรงจูงใจ คVาตอบแทนและสวัสดิการ (x5) และด<านสถานท่ีและส่ิงอำนวย

ความสะดวก (x6) 

เข<าสมการข<อมูลดิบ (Unstandardized Coefficients) ได<ดังน้ี   

 Y  =  b0 + b1x1 + b2x2+ b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + e 

 Y  =  4.69 - 0.15 (x1)* - 0.01 (x2) - 0.12 (x3)* + 0.11 (x4)* - 0.03 (x5) + 0.02 (x6) + e 

เข<าสมการมาตรฐาน (Standardized Coefficients) ได<ดังน้ี 
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 Y  =  - 0.26 (x1)* - 0.01 (x2) - 0.29 (x3)* + 0.23 (x4)* - 0.05 (x5) + 0.03 (x6) + e 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรLที ่แตกตVางกัน กับความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL               

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 ผลการวิจัย พบวVา ลักษณะประชากรศาสตรLที ่แตกตVางกัน ได<แกV ตำแหนVงงานในป�จจุบัน ระดับอายุ 

สถานภาพครอบครัว ประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL และรายได<เฉลี่ยตVอเดือน กับความผูกพันตVอองคLกรของ

นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  

ซึ่งเปXนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว< เนื่องจากกลุVมตัวอยVางสVวนใหญV มีตำแหนVงงานในป�จจุบัน เปXนตำแหนVงนักบินที่ 2 

(FO/Co-Pilot) มีอายุ 41 - 46 ปn มีสถานภาพสมรส มีประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL น<อยกวVา 8 ปn                     

และมีรายได<เฉลี่ยตVอเดือน 200,001 – 250,000 บาท ซึ่งกลุVมตัวอยVางเหลVานี้ล<วนต<องการความมั่งคงในชีวิต จึงมี

ความมุVงมั่นตั้งใจทำงานเพื่อให<องคLกรบรรลุเป¡าหมายที่ตั้งไว< ดังนั้นกลุVมตัวอยVางจึงเกิดความผูกพันตVอองคLกรของตน              

ซึ่งสอดคล<องกับงานวิจัยของ Phuwaphon Nawatthammakun (2015) ได<ทำการศึกษา ป�จจัยที่มีผลตVอระดับ

ความผูกพันตVอองคLกรของพนักงานองคLกรเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวVา ลักษณะประชากรศาสตรLด<าน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได<เฉลี ่ยตVอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับตำแหนVง                      

มีผลตVอความผูกพันตVอองคLกรของพนักงานองคLกรเอกชนแตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05                        

และยังสอดคล<องกับงานวิจ ัยของ Monticha Paobunprung และ  Karunant  Ratanasanwong (2016) ได<

ทำการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตVอความผูกพันกับองคLการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบวVา ลักษณะ

ประชากรศาสตรLที่แตกตVางกัน มีผลตVอความผูกพันตVอองคLการของบุคลากร มีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตรLที ่แตกตVางกัน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชยL               

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย แตกตVางกัน 

 จากผลการวิจัยพบวVา ลักษณะประชากรศาสตรLที่แตกตVางกัน ได<แกV ตำแหนVงงานในป�จจุบัน ระดับอายุ 

สถานภาพครอบครัว ประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL และรายได<เฉลี่ยตVอเดือน กับความสุขในการทำงานของ

นักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                

ซึ่งเปXนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว< เนื่องจากกลุVมตัวอยVางสVวนใหญV มีตำแหนVงงานในป�จจุบัน เปXนตำแหนVงนักบินที่ 2 

(FO/Co-Pilot) มีอายุ 41 - 46 ปn มีสถานภาพสมรส มีประสบการณLในอาชีพนักบินพาณิชยL น<อยกวVา 8 ปn                    

และมีรายได<เฉลี่ยตVอเดือน 200,001 – 250,000 บาท เนื่องจากกลุVมตัวอยVางมีความปรารถนาให<ตนเองดำเนินชีวิต

ไปอยVางมีความสุข และมีความต<องการเพิ่มมากขึ้น เชVน ความต<องการให<มีอาชีพที่มั่นคงและก<าวหน<า ความต<องการ

ทำงานในองคLกรที่มั่นคง ความต<องการได<รับโอกาสในการพัฒนา ได<รับเกียรติ ได<รับการยกยVอง เปXนบุคคลที่มีคุณคVา

ในองคLกร ได<รับการยอมรับจากบุคคลทุกระดับในที่ทำงาน ได<รับคVาตอบแทนที่ยุติธรรม ได<รับสวัสดิการที่พึงพอใจ  

มี หัวหน<างานและเพื่อนรVวมงานที่ดี ดังนั้นกลุVมตัวอยVางจึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองได<รับ จึงทำให<มีความสุขในชีวิตการ

ทำงาน ซึ่งสอดคล<องกับงานวิจัยของ Nicharee Kawchaisa (2018) ได<ทำการศึกษาความสุขในการทำงานและ

ความผูกพันตVอองคLกรของพนักงาน ในบริษัทนำเข<าและจัดจำหนVายสินค<าแหVงหนึ่ง พบวVา ลักษณะประชากรศาสตรL

ที่แตกตVางกัน มีผลตVอความสุขในการทำงาน แตกตVางกัน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยัง

สอดคล<องกับงานวิจัยของ Kitipat Damapong (2017) ได<ทำการศึกษาความสุข ความพึงพอใจ ตVอความผูกพันของ
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บุคลากรท่ีมีตVอสานักงานกองทุน สนับสนุนการสร<างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวVา ลักษณะประชากรศาสตรL ท่ีแตกตVาง

กัน ได<แกV เพศ การจบการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ทำงานในองคLกรป�จจุบัน มีความสุขในการ

ทำงาน อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานที ่  3  ความสุขในการทำงานมีอ ิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบินพาณิชยL                        

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย 

 ผลการวิจัยพบวVา ความสุขในการทำงาน ด<านผู<บังคับบัญชา มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกร ของนักบิน

พาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทยในทิศทางบวก อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปXนไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว< เน่ืองจากกลุVมตัวอยVางมีความรู<สึกท่ีดีตVอผู<บังคับบัญชาและสภาพแวดล<อมตVาง ๆ ในการทำงาน 

จึงทำให<กลุ VมตัวอยVางรู <สึกพึงพอใจและมีความสุขเมื ่อได<รับการตอบสนองตามความต<องการ และสVงผลตVอ

ประสิทธิภาพของกลุVมตัวอยVางและประสิทธิผลของงาน จึงทำให<กลุVมตัวอยVางมีความผูกพันตVอองคLการ ซึ่งสอดคล<อง

กับงานวิจัยของ Waraporn Jaiareeharn and  Akkachai  Apisakkul (2017) ได<ทำการศึกษา ความสัมพันธL

ระหวVางความสุขในการทำงานกับความผูกพันตVอองคLกร ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสVวนยานยนตLแหVงหนึ่ง ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยLซิตี พบวVา ความสัมพันธLระหวVางความสุขในการทำงานกับความผูกพันตVอองคLกร                       

มีความสัมพันธLกันในทิศทางบวก  

 นอกจากนี้ยังสอดคล<องกับงานวิจัยของ Kitipat Damapong (2017) ได<ทำการศึกษาความสุข ความพึง

พอใจ ตVอความผูกพันของบุคลากรที่มีตVอสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร<างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวVา ความสุข

ในการทำงาน มีความสัมพันธLเชิงบวกกับความผูกพันตVอองคLกรอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สVวน                    

ด<านลักษณะงาน ด<านเพื่อนรVวมงาน มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกรในทิศทางลบอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติ                         

ท่ีระดับ 0.05  
 

ขcอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งตVอไป ควรมีการขยายกลุVมตัวอยVาง

กว<างข้ึน เก็บกลุVมตัวอยVางในทุกเขตของประเทศไทย เพ่ือนำข<อมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในคร้ังน้ี และในอนาคต

ตVอไป   

 2. ควรมีการศึกษาความสุขในการทำงาน ที ่มีอิทธิพลตVอความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL                

บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย หรือสายการบินอ่ืนๆ 

 3. ผู <บริหารของสายการบินแหVงหนึ่งในประเทศไทย สามารถนำข<อมูลที ่ได<จากการศึกษาครั ้งนี ้ไปใช<

ประโยชนLในการพัฒนาบุคลากร และเปXนแนวทางในการพัฒนาองคLการตVอไป 

 4. เพื่อเปXนเอกสารค<นคว<าและข<อมูลอ<างอิงสำหรับผู<ที่สนใจจะศึกษา ความสุขในการทำงานที่มีอิทธิพลตVอ

ความผูกพันตVอองคLกรของนักบินพาณิชยL บริษัทสายการบินแหVงหน่ึงในประเทศไทย 
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