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ความสัมพันธระหวางขวัญกับความมุงมัน่ ในการทํางาน
ของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน)
THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND JOB INTENTION
OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC’S PILOT

สิทธิเดช เหมืองสิน 1

บทคัดยอ

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางขวัญและความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทย
จํากัด (มหาชน) เปนการใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลดังกลาว มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือเพื่อศึกษาขวัญของนักบิน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความมุงมั่นในการทํางานของนักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
เปรียบเทียบความมุงมั่นในการทํางานของนักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคลของนักบินและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขวัญกับความมุงมั่นในการทํางานของนักบิน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ประชากร 1371 คนและกลุมตัวอยาง จํานวน 369 คน วิเคราะหขอมูลโดยขอคําถามเกี่ยวกับ
สถานภาพสวนบุคคลใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) สําหรับขอ
คําถามเกี่ยวกับ ขวัญของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) และ ความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัท
การบินไทยจํากัด (มหาชน) ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหา
คาความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด
(มหาชน) จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและสถาบันที่จบการศึกษาใชวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) เพื่อวิเคราะหความ
แตกตางของตัวแปรเปนรายกลุมสําหรับตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน รายได ฝูงบินและ จํานวนปที่
ปฏิบัติงาน กรณีพบคาความแตกตางเปนรายกลุม ผูวิจัยจะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายกลุมเปนรายคูอีก
ครั้งโดยใช Scheffe Analysis การหาคาความสัมพันธระหวางขวัญกับความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัท
การบินไทยจํากัด (มหาชน) ผูวิจัยใชการวิเคราะหสถิติของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
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ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้ ระดับขวัญของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน)
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยผลการพิจารณาเปนรายดานไดแก ดานสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ดานผลประโยชนเกื้อกูลและความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง และดานการบริหารจัดการในองคกร อยูใน
ระดับปานกลาง ความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก โดยผลการพิจารณาเปนรายดานไดแก ดานองคประกอบดานจิตวิทยา อยูในระดับมาก ดานองคประกอบดาน
การปฎิบัติ อยูในระดับมาก ขวัญกับความมุงมั่น ในการทํางาน ของนักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยพบวาสถานภาพสวนบุคคลของนักบินที่แตกตางกันความมุงมั่นใน
การทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน)ไมแตกตางกัน ขวัญกับความมุงมั่น ในการทํางาน ของ
นักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธในระดับปาน
กลาง

คําสําคัญ : ขวัญ, ความมุงมั่น, นักบิน
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Abstract
The study regarding “The relationship between morale and job intention of Thai Airways
International.,PLC’s pilot” is the Survey Research. The objective of this study are 1) to study Thai Airways
International.,PLC pilot’s “Morale” 2) to study Thai Airways International.,PLC pilot’s “Job Intention” 3) to
compare Thai Airways International.,PLC pilot’s “Morale” toward his background: ages, status, education,
institute, income, position, fleet and year 4) to study relationship between morale and job intention of Thai
Airways International.,PLC’s pilot. The sampling group used for this study was 369 persons. Tools used for this
study and for collecting data were questionnaires. The statistics applied in this study were 1) the descriptive one
- percentages, means and standard deviation, and 2) the inferential ones – t-test, F-test, one-way ANOVA,
Pearson Product correlation coefficient and Content Analysis.
The results from analyzing data provided the conclusion as follows: Morale of Thai Airways
International PLC’s Pilot, overall was in the medium level. By considering each factor, we have found the high
perception of job intention was Environment Factors, medium perception were Job Benefit, Job Promotion and
Management Factors. Job Intention of Thai Airways International PLC’s Pilot, Overall perception was in the
high level.
The results of the research hypotheses were: The difference backgrounds have not effect toward Job
Intention of Thai Airways International PLC’s Pilot. Morale was related to Job Intention of Thai Airways
International PLC’s Pilot.

KEYWORD: MORALE, INTENTION, PILOT
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1. บทนํา
สภาพธุรกิจการบินโลกตั้งแตป พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2552 อยูในสภาพถดถอยอยางตอเนื่อง เกิดการสูญเสีย
มากถึง 49,100 ล า นเหรีย ญสหรั ฐฯ เทากับ ประมาณ 5,000 ลานเหรีย ญสหรัฐฯต อ ป สมาคมขนส งทางอากาศ
ระหวางประเทศคาดการณวาในป พ.ศ.2553 สภาพธุรกิจการบินโลกจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแตเนื่องจากผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่เพิ่งเริ่มฟนตัว ทําใหสภาพธุรกิจการบินโลกยังคงอยูในสภาพขาดทุน 2
การดําเนินการของสายการบินพาณิชยมีความจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่เกิดขึ้นและตอง
พัฒนาการทํางานของพนักงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรับมือเหตุการณดังกลาว บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เปนสายการบินขนาดใหญของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบนี้เชนกันจึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองมี
การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการทํางานขององคกรเพื่อรับมือกับสถานการณปจจุบันและสถานะการณที่อาจจะตอง
เผชิญหนาในอนาคต
ขวัญ เปนสิ่งสําคัญตอความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่การงานของแตละคนเปนอยางมาก คนมี
ความรูความสามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณเครื่องใชอยางดีและเพียงพอก็ยังไมเปนหลักประกันไดวา ผลงานที่ไดรับ
จะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุดดังที่คาดหวังไว แตก็ยังขึ้นอยูกับวาคน ๆ นั้นมีความกระตือรือรน มีความพึงพอใจ
ในงานที่ทํา และขึ้นอยูกับความตั้งใจที่จะรวมกับหมูคณะไดมากนอยเพียงใดอีกดวย 3 เห็นไดวากําลังขวัญของ
พนักงานมีผลกระทบตอความมุงมั่นในการการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาเรื่องขวัญกําลังใจและ
ความมุงมั่นในการทํางานของพนักงานจึงนาจะเปนอีกแนวทางที่จะชวยใหการดําเนินงานขององคกรการบินดีขึ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยไดพิจารณาและตัดสินใจเลือกที่ทําการศึกษาเรื่องขวัญกําลังใจ
และความมุงมั่นในการทํางานของพนักงานมาคนควาและศึกษาวิจัย ภายใตชื่อหัวขอเรื่องวิจัยวา “ขวัญและความ
มุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน)”

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางขวัญและความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)” เปนการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการและอุปกรณที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย การสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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ประชากรในงานวิจัย เปน ประชากรประเภทชัดเฉพาะ (Finite Population) หมายถึง จํานวนนักบินบริษัท
การบินไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 1371 คน 4
การศึ กษาวิจัย ครั้ งนี้ ผูวิจัยไดคํานวณจํานวนตัวอยางโดยใชวิธึการสุม ตั วอย าง โดยมีขั้นตอนตาง ๆ
ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยหลักการคํานวณของ Yamane’s (Yamane,
1973) โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนได 0.05 ดังสูตร ตอไปนี้
n=

N
1+Ne2

โดย

n = จํานวนของขนาดตัวอยาง
N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยกําหนดใหเทากับ.05)

แทนคา
n=

1371
1+ (1371 x .052)

=

310

ดังนั้น ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 310 คน
ขั้นที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)
โดยใชสูตร ดังนี้

จํานวนตัวอยางในแตละกลุมชั้น =

จํานวนตัวอยางทั้งหมด x จํานวนประชากรในแตละกลุมชั้น
จํานวนประชากรทั้งหมด
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ขั้นที่ 3 จากขั้นตอนการสุมตัวอยางทําใหไดจํานวนตัวอยางขั้นต่ําที่ใชเปนตัวแทนประชากรจํานวน 310
คน ในการวิจัยจะแจกแบบสอบถามใหแกนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน)ทุกคนและใชแบบสอบถามที่
ตอบกลับมาทุกแบบสอบถามโดยมีขอแมวาจํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับตองมีจํานวนไมนอยกวา 310 ชุดซึ่ง
เปนจํานวนขั้นต่ําของกลุมตัวอยางตามที่คํานวณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น มาจากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) โดย
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขวัญในการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) โดย
ลักษณะคําถามเปนแบบ Rating Scale โดยใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขวัญกําลังใจและความมุงมั่นในการทํางานของ
นักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยลักษณะคําถามเปนแบบ Rating Scale โดยใหคะแนนเปน 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. โดยการศึกษาจาก ทฤษฎี ขอมูล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
นํามาสรางเปนแบบสอบถาม
2. โดยการใชแบบสอบถามจํานวน 1371 ชุด (อยางนอย 310 ชุดในการคํานวณ)
การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยนําแบบสอบถามที่ทําการตอบแลวมา
วิเคราะหประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคา
รอยละ (Percentage)
2. ขอคําถามเกียวกับ ขวัญของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) และ ความมุงมั่นในการทํางาน
ของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. การหาคาความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัท
การบินไทยจํากัด (มหาชน) จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและสถาบันที่จบการศึกษาใช
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4. การหาคาความสัมพันธระหวางขวัญกับความมุงมั่นในการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยใชการวิเคราะหสถิติของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
5. ขอมูลเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังกลาวใชการวิเคราะหโดย โปรแกรมสําเร็จรูป คอมพิวเตอรโดยคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ .05

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห พบวาโดยภาพรวมสถานภาพสวนบุคคลดานตําแหนงงาน ไมมีผลตอมุงมั่นในการ
ทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน) ยกเวนความแตกตางกัน ในรายละเอียดบางรายการเมื่อ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก
-

-

นักบินที่มีอายุระหวาง 46-55 ป มี "ทัศนคติที่ดี" ตอความมุงมั่นในการทํางาน มากกวา นักบินที่มี
อายุระหวาง 36-45 ป
นักบินที่มีสถานภาพสมรส สมรส มี "ความพึงพอใจในการทํางาน" จนงานเกิดประสิทธิภาพ
มากกวา นักบินที่มีสถานภาพสมรส โสด
นักบินที่มีสถานภาพการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มี "ความตั้งใจ" ที่จะสราง ความมุงมั่นใน
การทํางาน มากกวา นักบินที่มีสถานภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี
นั ก บิ น ที่ จ บจากสถาบั น ทางทหารและตํ า รวจ "พิ จ ารณาหาเหตุ แ ละผล" ที่ จ ะทํ า ให ง านเกิ ด
ความสําเร็จ ตลอดจน "ปรับปรุงแกไข" จนงานเกิดประสิทธิภาพ มากกวา นักบินที่จบจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
กัปตัน (Captain) มี "ความพึงพอใจในการทํางาน" จนงานเกิดประสิทธิภาพมากกวา นักบินผูชวย
(Copilot)
นักบินฝูงบินแอรบัส A300 มีความมุงมั่นในการทํางานในดาน องคประกอบดานจิตวิทยา มากกวา
นักบินฝูงบินโบอิ้ง 737
นักบินฝูงบินโบอิ้ง 747 มี "ความตั้งใจ" ที่จะสราง ความมุงมั่นในการทํางาน มากกวา นักบินฝูงบิน
โบอิ้ง 737
นักบินฝูงบินโบอิ้ง 777 มี "ความตั้งใจ" ที่จะสราง ความมุงมั่นในการทํางาน มากกวา นักบินฝูงบิน
โบอิ้ง 737
นักบินที่มีจํานวนปที่ปฏิบัติงาน 16 ปขึ้นไปมี "ทัศนคติที่ดี" ตอความมุงมั่นในการทํางาน มากกวา
นักบินที่มีจํานวนปที่ปฏิบัติงาน 6-10 ป
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นักบินที่มีจํานวนปที่ปฏิบัติงาน 11-15 ป มี "ความพึงพอใจในการทํางาน" จนงานเกิดประสิทธิภาพ
มากกวา นักบินที่มีจํานวนปที่ปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป และ
นักบินที่มีจํานวนปที่ปฏิบัติงาน 11-15 ป มี "ความพึงพอใจในการทํางาน" จนงานเกิดประสิทธิภาพ
มากกวา นักบินที่มีจํานวนปที่ปฏิบัติงาน 6-10 ป

-

จากการทดสอบความสัมพันธระหวาง ขวัญ กับ ความมุงมั่น ในการทํางาน ของนักบิน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) โดยการวิเคราะหสถิติของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) มีคา
ความสัมพันธเทากับ 0.41 ซึ่งเปนคาบวก และมีคาใกลกึ่งกลางระหวาง 0 กับ 1 สามารถแปลผลไดวา ขวัญ กับ
ความมุงมั่น ในการทํางาน ของนักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามปลายเปดเปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อื่นๆของผูตอบแบบสอบถามสวนที่ 4 มีผูเขียนขอเสนอแนะจํานวน 55 คน จาก 369 คน คิดเปน รอยละ 14.91
ปรากฏผลดังนี้
ลําดับที่

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จํานวน

1

การบริหารควรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นทั้งในเรื่องเงิน การคัดสรรบุคคลและ การ

23

เลื่อนตําแหนงงาน
2

ควรปรับปรุงเรื่องการบริหารโดยรวม เชน การสื่อสารและรับฟงความเห็น

17

3

ควรปรับปรุงเรื่องรายไดและสวัสดิการ

16

4

อื่นๆ

12

5

ควรแกไขความเหลื่อมล้ําเรื่องการเสียภาษีและการใหทุนเรียนบินของนักบิน
รุนใหมและเกา

5

หมายเหตุ
จํานวนรวมขอคิดเห็นมากกวาจํานวนรวมผูใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเนื่องจากมีการเสนอแนะมากกวา
หนึ่งรายการในผูตอบแบบสอบถามบางทาน

9

ระดับขวัญของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ในระดับ มาก ไดแก การยอมรับนับถือและ
รวมมือจากผูอื่นทั้งเพื่อนรวมงานและบุคคลภายนอก ตําแหนงงานมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคลองกับการศึกษา
ของ ร.ต.ท. สุรชัย ภาณุรัตน 5
ระดับขวัญของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ในระดับ นอย ไดแก สวัสดิการตางๆเชน การ
เบิกคารักษาพยาบาล สิทธิการใชบัตรโดยสารและสิทธิอื่นๆมีความถูกตองเหมาะสมและเปนธรรม ลักษณะทาที
และบทบาทของผูบริหารมีความเหมาะสมและเสริมสรางกําลังขวัญในการทํางาน การติดตอสื่อสารและทําความ
เขาใจระหวางพนักงานกับพนักงานและกับผูบริหารมีการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษา
ของ ณธิษ ส. ขาวสําอางค 6 ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหหาปจจัยและเสนอแนวทางลดผลกระทบตอการลาออกของ
นักบินลําเลียงกองทัพอากาศ ที่วาแนวทางลดผลกระทบตอการลาออกของนักบินลําเลียง กองทัพอากาศพบวา
ผูบังคับบัญชาระดับสูง (Chief Commander) ควรรักษาระดับความพึงพอใจดานความมั่นคงกาวหนาในการรับ
ราชการและดานการปฎิบัติงานในหนวย แตควรเพิ่มระดับความพึงพอใจดานรายไดและสวัสดิการใหนักบิน
ลําเลียงมากขึ้นกวาที่รับในปจจุบัน และสอดคลองกับการศึกษาของ พิษณุ เขตตอนันต 7 ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจรถไฟ : ศึกษา เฉพาะกรณี กองกํากับการ 2 กอง
ตํารวจรถไฟ (สายใต) พบวาปจจัย สวนบุคคล ไดแก อายุราชการ เงินเดือน ความประสงคขอยายหรือไมขอยาย
ออกนอกหนวย มีผลตอระดับกําลังขวัญ และสอดคลองกับการศึกษาของ แมนสรวง สุวรรณ. 8 ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจลาออกจากกองทัพอากาศของนักบินขับไลไอพนแบบ 19 (F-16) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลาออกกองทัพบกของนักบินขับไลไอพนแบบ 19 มากที่สุด คือ ดานรายไดและสวัสดิการ รองลงมา คือ
ดานความยุติธรรม ความมั่นคง และโอกาสกาวหนา
ผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการทํางานของนักบินบริษัทการบินไทยจํากัด
(มหาชน) ควรรักษาและพัฒนาเพิ่มกําลังขวัญในเรื่อง การยอมรับนับถือและรวมมือจากผูอื่นทั้งเพื่อนรวมงานและ
5

สุรชัย ภาณุรัตน , รอยตํารวจโท. “ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอขวัญของตํารวจนักบิน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร, 2522
6

ณธิษ ส. ขาวสําอางค. “การวิเคราะหหาปจจัยและเสนอแนวทางลดผลกระทบตอการลาออก ของนักบินลําเลียงกองทัพอากาศ.วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2518.

7

พิษณุ เขตตอนันต. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจรถไฟ : ศึกษา เฉพาะกรณี กองกํากับการ 2

กองตํารวจรถไฟ (สายใต).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540.
8

แมนสรวง สุวรรณ. “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกจากกองทัพอากาศของนักบินขับไลไอพนแบบ 19 (F-16).” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
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