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Background There have been several studies about work happiness in

various professions. Nevertheless, research in work happiness

among pilots has never been conducted despite it is a job of

high responsibility and unique working environments.

Objective To examine work happiness as well as associated factors among

commercial pilots.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting An airline company in Thailand.

Materials and Methods Data were collected from 546 commercial pilots.  Questionnaire

included: 1) General background; 2) Work happiness.

Descriptive statistics were used to examine work happiness

and multiple linear regressions were used to validate the

associated factors of work happiness.

Results Seventy percent of the subjects had moderate level of work

happiness. The significantly associated factors were work

positions and fleets. Captains were happier than co-pilots

(β = -.185, p <0.001, 95%CI = -6.119 to -2.343). With reference

to pilots flying regional route, those who fly domestic fights had

higher level of happiness (β = .102, p = .017 , 95%CI = .786 to

8.123 ) than those of international ones  (β = .088, p = .039,

95%CI = .119 to 4.394).
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Conclusion Most of commercial pilots have moderate level of work happi

ness which are associated with work positions and fleets.

Keywords Work happiness, pilot.
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เหตุผลของการทำวิจัย ที่ผ่านมามีการศึกษาความสุขในการทำงานของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ

จำนวนมากแต่ยังไม่พบการศึกษาความสุขในการทำงานของนักบิน

ทั้งที ่เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบสูงและมีสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่เฉพาะแตกต่างจากอาชีพอื่น

วัตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาระดบัความสขุในการทำงาน  ตลอดจนดา้นปจัจัยส่วนบคุคล

และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงาน

ของนักบินพาณิชย์

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา บริษัทการบินไทยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบินพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย 546 คน

โดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบคุคลทัว่ไป และแบบสอบถามความสขุ

ในการทำงานวิเคราะห์ระดับความสุขโดยสถิติเชิงพรรณนา และตรวจ

สอบปัจจัยทีมี่ความสมัพนัธกั์บความสขุในการทำงานดว้ย Multivariate

Linear Regression

ผลการศึกษา ร้อยละ 70.1 มีความสขุในการทำงานอยูใ่นระดบัปานกลาง และปจัจัย

ที่สัมพันธ์กับความสุขในการทำงานได้แก่ ตำแหน่งโดยนักบินที่ 1

มีคะแนนความสขุสงูกวา่นกับนิที ่2 (β = -.185, p <0.001, 95%CI = -

6.119 to -2.343)  อีกปัจจัยได้แก่ ฝูงบินพบว่านักบินที่บินฝูงบิน

ภายในประเทศ (β =.102, p=.017, 95%CI=.786 to 8.123) มีความสขุ

ในการทำงาน มากกว่ากลุ่มที่บินในฝูงบินระหว่างทวีป (β = .088,

p = .039, 95%CI = .119 to 4.394) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่บินฝูงบิน

ภายในภมิูภาคอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

สรุป นักบินพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความสุขในระดับปานกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับ

ตำแหน่งและฝูงบิน

คำสำคัญ ความสขุในการทำงาน, นักบิน.
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ภายหลังจากการที่ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต

เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทาง

การบินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

สู่ระดับโลกรัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ดา้นการทอ่งเทีย่ว  รวมถงึดา้นธรุกจิการบนิ ในการเตรยีม

ความพรอ้มเพื่อก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ปี

พ.ศ. 2558 เป็นเหตุให้เกิดกระแสตื่นตัวในธุรกิจการบิน

พาณิชย์ และส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการบินในปัจจุบัน

กลายเป็นภาคธุรกิจที่มีการขยายตัว และแข่งขันอย่างสูง

ตลอดทัง้ภมิูภาค

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู ้โดยสารเลือกใช้

บริการของสายการบิน คือ ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของ

บริษัทอันประกอบไปด้วย ความปลอดภัย ความตรงต่อ

เวลา บุคคลสำคัญผู้ที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบก็คือ นักบิน

พาณิชย์ (Commercial Pilot)  ผู้ต้องเผชิญกับปัจจัย

ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจในการทำงาน เช่น

การทำงานในสถานที่จำกัดในภายห้องนักบิน (Cockpit)

การอยู ่ในสภาวะความกดดัน ภายใต้ระดับปริมาณ

ออกซิเจนต่ำกว่าปกติ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียง

ดงัรบกวนตลอดเวลา และการทำงานและตดัสนิใจภายใน

ระยะเวลาที ่จำกัด  ซึ ่งนอกจากความรับผิดชอบหลัก

ดังกล่าวยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับทางการบนิ

ที่มีจำนวนมาก การปรับตัวให้สามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง(1) โดย

ความสุขในการทำงานน่าจะช่วยให้สามารถปรับตัวต่อ

ความเครยีดได้มากย่ิงข้ึน(2)  การปฏิบัติงานอยา่งมีความสุข

จึงน่าจะส่งผลต่อที่ดีต่อทั้งบุคคลและองค์กร

งานวิจัยที่มีการศึกษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่

ทำในกลุ่มบุคลากรการบินอื่น ๆ มากกว่าในกลุ่มนักบิน

พาณิชย์ ดังนั ้นงานวิจัยครั ้งนี ้จึงจัดทำขึ ้นเพื ่อศึกษา

ความสขุในการทำงานของนกับินพาณชิย์  อันเปน็ประเดน็

ที ่ยังไม่เคยมีการทำการศึกษามาก่อนในประเทศไทย

โดยผลที่ได้อาจใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐาน

การดูแลนักบินพาณิชย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินของ

ประเทศไทยต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ

พรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ ่ง (Cross-sectional

Descriptive Study) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการศกึษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากพาณชิย์บริษัทหนึง่ใน

ประเทศไทยที่สามารถอ่านเขียนทำแบบสอบถามได้ด้วย

ตัวเอง และสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยเพื่อลดความคลาด

เคลื่อนที่อาจเกิดจากกระบวนการสุ่มตัวอย่าง และเพื่อ

ป้องกันการเกิดความรู้สึกอ่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในกรณีมี

เพียงสมาชิกบางคนได้รับแบบสอบถามรวมทั้งทรัพยากร

ที่ใช้ในการสำรวจก็ไม่มาก  ผู้วิจัยจึงจะทำการเก็บข้อมูล

จากประชากรทั ้งกลุ ่ม คือ 1,300 คน การศึกษานี ้ได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถามทีใ่ช้มีท้ังหมด 2 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน

6 ข้อ

ส่วนที ่2 ความสุขใจในการทำงาน ปรับปรุงจากแบบ

สอบถามที่พัฒนาโดย สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์(3) สร้างขึ้น

ตามแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg(4)

อันประกอบไปด้วย ปัจจัยจูงใจ คือสิ่งที่ทำให้เกิดความ

พึงพอใจ เกิดความสุขในการทำงาน และปัจจัยคํ้าจุน คือ

ปัจจัยที่หากขาดหรือไม่เพียงพอเหมาะสม  จะทำให้เกิด

ความไม่พึงพอใจในการทำงานข้อคำถามมีจำนวน 23 ข้อ

ค่าความสอดคล้องภายใน (internal consistency) แบบ

Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.89 และแบบแบง่ครึง่ (odd-

even) เทา่กบั 0.85  สำหรบัความสอดคลอ้งภายใน ของ

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้พบว่ามีค่า Cronbach’s alpha

เทา่กบั 0.91  โดยคา่ Total Item Correlation อยู่ระหวา่ง

0.36 - 0.79 แปลผลโดยแบ่งคะแนนเฉลี่ยความสุขใน

การทำงานเป็น 5 ระดับ ดังนี้คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
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หมายถึงความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์สูงมาก

ที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงความสุขใจใน

การทำงานอยู่ในเกณฑ์สูงมากคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50

หมายถึง ความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงความสุขใจในการ

ทำงานอยูใ่นเกณฑต่์ำคะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถงึ

ความสขุใจในการทำงานอยูใ่นเกณฑต์ำ่มาก

การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)

ความสุขในการทำงาน (Work happiness)

หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน

การทำงานอิงตามแนวคิดของ Frederick Herzberg

โดยวัดจากแบบสอบถามความสขุใจในการทำงาน ปรับปรุง

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ตอบที ่มีต่อองค์

ประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขใจในการทำงานของ

สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์(3)

นักบินพาณิชย์ (Pilots) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่

บ ังค ับเคร ื ่องบินตามข้อกำหนดขององค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation

Organization: ICAO) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง

ผู้ทำหน้าที่บังคับเครื่องบินพาณิชย์ของบริษัทการบินแห่ง

หนึ่งในประเทศไทย

การวเิคราะหข้์อมูล

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistics) เพื ่ออธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรที ่

ศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) เพือ่หา

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของนกับิน

ได้แก่ t-test และ one-way Anova และ  ใช้ Multiple

Linear Regression เพื่อหาปัจจัยทำนายของความสุขใน

การทำงานของนักบิน

ผลการศึกษา

แบบสอบถามทั้งหมด 1,300 ชุด ได้กลับคืนเป็น

ฉบับที่สมบูรณ์ทั้งหมด 546 ชุด คิดเป็น 42% ประชากร

มากกว่า 80% มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 50 ปี โดยมีค่า

อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41.6 ปี ส่วนใหญ่บินอยู่ในฝูงบิน Boing

777  และ 61% มีประสบการณ์การบินมากกว่า 10 ปี

(ตารางที ่1)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความสุขใจ

ในการทำงาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ70.1

(ตารางที่ 2)  และมีการกระจายของค่าคะแนนเข้าใกล้

การกระจายปกต ิ(รูปท่ี 1)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความสุข

ในการทำงานระดับปานกลาง  คิดเป็น ร้อยละ 70.1

(ตารางที่ 2) และมีการกระจายของค่าคะแนนเข้าใกล้

การกระจายปกต ิ(รูปท่ี 3)

จากการวิเคราะห์ตัวแปรคะแนนความสุขแบ่ง

ตามรายดา้น (ตารางที ่3) พบวา่ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้น

ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานด้านความสำเร็จของ

งาน ด้านการไดรับการยอมรับนับถือ และด้านลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในการทำงานอยู่

ในเกณฑสู์งมาก (3.51 - 4.50) ด้านความสมัพันธกั์บเพือ่น

ร่วมงาน   ดา้นความสมัพนัธก์บัผู้บังคบับัญชา ดา้นความ

ก้าวหน้าในตำแหน่งการงานมีคะแนนเฉลี่ยความสุขใน

การทำงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (2.51 - 3.50) โดยด้าน

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื ้อกูล ด้านนโยบาย และ

การบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในการทำงานอยู่ใน

เกณฑต์ำ่ (1.51 - 2.50) ตามลำดบั

วิเคราะห์ความสัมพันธ์รายคู่ของตัวแปรต่างๆ กับ

ตัวแปรความสุขในการทำงาน

จากการวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่(ตารางที ่4) พบวา่

ประชากรทีมี่อาย ุมากกวา่ 40 ปี (>40) มีคะแนนความสขุ

สูงกว่ากลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีลงมา ( <40) อย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ (P <0.001) ฝูงบินสัมพันธ์กับคะแนน

ความสขุอยา่งมนัียสำคญัทางสถติ ิ(P = 0.011) และพบวา่

ประชากรที่บินอยู่ในฝูงบิน Airbus300, Boeing737และ

Boeing747 มีคะแนนความสุขสูงสุดสามอันดับแรกโดย
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ฝูงบินที ่ม ีคะแนนความสุขต่ำที ่ส ุด คือ Airbus 380

ตำแหน่งนักบินที่ 1 (Captain) มีคะแนนความสุขสูงกว่า

กลุ่มตำแหน่งนักบินที่ 2 (FO/Co-Pilot) และพบว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการบินมากกว่า 10 ปี (>10) มีคะแนน

ความสุขสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุประสบการณ์ในการบินตั้งแต่

10 ปีลงมา (<10) อย่างมนัียสำคญัทางสถติิ (P <0.001)

เช่นกัน

ตารางที ่1. การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักบินพาณิชย์ของบริษัทการบินในประเทศไทย

(N = 546)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน รอ้ยละ

อายุ < 30 15 2.7

31 - 40 242 44.4

41 - 50 217 39.7

>50 72 13.2

Mean ± SD = 41.6 ± 7.96, Min = 25 , Max = 60

ฝูงบิน Boing737 23 4.2

Boing777 221 40.5

Boing747 96 17.6

Airbus300 17 3.1

Airbus330 135 24.7

Airbus340 33 6.0

Airbus380 21 3.8

สถานภาพสมรส โสด 113 20.7

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 28 5.1

สมรส/อาศัยอยู่กับคู่รัก 405 74.2

ตำแหน่ง นกับนิที ่1 (Captain) 292 53.5

นกับนิที ่2 (FO/Co-Pilot) 254 46.5

ประสบการณ์การบิน นอ้ยกวา่ 5 ปี 36 6.6

5 ปี – 10 ปี 177 32.4

10 ปี 1 เดอืน – 15 ปี 100 18.3

มากกว่า 15 ปี 233 42.7

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 422 77.3

ปริญญาโท/สูงกว่า 124 22.7
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ตารางที่ 2. คะแนนระดับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชย์ของบริษัทการบินในประเทศไทย

คะแนนระดับความสุขในการทำงาน จำนวน รอ้ยละ

ความสุขในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก 0 0

ความสุขในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 69 12.6

ความสุขในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 383 70.1

ความสุขในการทำงานอยู่ในเกณฑ์สูงมาก 85 15.6

ความสุขในการทำงานอยู่ในเกณฑ์สูงมากที่สุด 9 1.6

รูปที ่1. กราฟแสดงคะแนนความสขุในการทำงาน

ตารางที ่3.  การวเิคราะหค์ะแนนความสขุแบง่ตามรายดา้น

คะแนนความสุขในการทำงานตามรายด้าน   ข้อ SD ระดับ

คำถาม ความสุข

ดา้นความสำเรจ็ของงาน (Achievement) 1,2 3.54 .587 สูงมาก

ดา้นการไดรั้บการยอมรบันบัถอื (Recognition) 3,4 3.53 .658 สูงมาก

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบัิต ิ(The work itself) 5,6 3.53 .789 สูงมาก

ดา้นความรบัผิดชอบ (Responsibility) 7,8 3.91 .613 สูงมาก

ดา้นความกา้วหนา้ในตำแหนง่การงาน (Possibility growth) 9,10 2.85 .598 ปานกลาง

ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชนเ์กือ้กลู  (Salary) 11,12 2.41 .918 ต่ำ

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 13,14 2.99 .906 ปานกลาง

(Interpersonal relationships superiors)

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 15,16 3.49 .655 ปานกลาง

(Interpersonal relationship subordinate)

ด้านนโยบาย และการบรหิาร 17,18 2.29 .833 ต่ำ

(Company policy and administration)

ดา้นสภาพการทำงาน (Working conditions) 19,20 3.22 .683 ปานกลาง

ด้านความมัน่คงปลอดภยัในการทำงาน (Job security) 21,22 3.64 .650 สูงมาก
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การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ

ผู้วิจัยเลือกตัวแปรอิสระจากความเป็นไปได้ทาง

ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง และจากการวิเคราะห์

เบื้องต้นของตัวแปรทีละคู่ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร

ตามท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ P <0.10 ไปวิเคราะห์ด้วย

Multiple Linear Regression โดยวิธี Enter ต่อมาเลือก

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ P>0.05 ออก

จาก Model ทีละตัวจนได้ Model ท้ายสุด ซึ่งเสนอดัง

ตาราง และสมการตอ่ไปน้ี

ตำแหน่ง และฝูงบิน (Boeing747และ Airbus

380) มีความสัมพันธ์กับคะแนนความสุข ในขณะที ่

อายุและประสบการณ์การบิน ซึ ่งสัมพันธ์กับคะแนน

ความสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ตัวแปร

รายคู่  แต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติ ิเมือ่วเิคราะหร่์วมกบัตวัแปรตวัอืน่ ๆ

เมื่อทำการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ เพื่อหาตัวแปร

ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน โดยใช้สถิติ

การถดถอยด้วยวิธี Linear Regression Analysis เลือก

ตารางที ่4. การวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่ระหว่างคะแนนของความสุขใจในการทำงานกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักบิน

พาณชิย์ของบรษัิทการบนิในประเทศไทย (N = 546)

                                                                             คะแนนระดับความสุขใจในการทำงาน

ปัจจัยส่วนบุคคล N SD df  p-value

อาย ุ(ปี)

< 40 257 66.6 8.91 -3.98 511 <0.001

> 40 289 70.4 13.06

ฝูงบิน

Boeing737 23 71.65 6.840 2.954 6,89 0.011

Boeing777 221 67.74 9.959

Boeing747 96 71.31 14.671

Airbus300 17 73.88 15.620

Airbus330 135 67.29 11.740

Airbus340 33 69.91 4.914

Airbus380 21 64.10 11.519

สถานภาพสมรส

โสด, หมา้ย, หยา่รา้ง, แยกกนัอยู่ 141 64.70 10.649 -4.796 544 0.865

สมรส, อาศยัอยูก่บัคูรั่ก 405 69.96 11.410

ตำแหน่ง

นกับนิที ่1 (Captain) 292 70.66 13.10 4.72 508 <0.001

นกับนิที ่2 (FO/Co-Pilot) 254 66.24 8.612

ประสบการณก์ารบิน (ปี)

< 10 213 66.21 8.491 -4.313 543 <0.001

> 10 333 70.14 12.763

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี 422 69.21 11.420 2.285 544 0.199

ปริญญาโท/สูงกว่า 124 66.55 11.329
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ตัวแปรเข้าตัวแบบถดถอยจากปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวแปร

ความสุขในการทำงานจากการวิเคราะห์ตัวแปรรายคู ่

ข้างต้นแล้วตัดตัวแปรที่อธิบายความสุขในการทำงาน

ได้ต่ำ (p >.05) ออกทีละตัวจนได้ตัวแบบสุดท้ายเมื่อ

เปรียบเทียบโดยนำตัวแปรฝูงบินเข้าและออกจากสมการ

พบพบว่าตัวแปรฝูงบินมีความสัมพันธ์กับคะแนนความสุข

อยา่งมนียัสำคญั (p <.001) โดยสามารถอธบิายความสขุ

ในการทำงานของนักบินได้ 4% รองลงมาคือ ตัวแปร

ตำแหน่งสามารถอธิบายความสุขในการทำงานของนักบิน

ได้ 3.7% (ตารางที ่6, 7)  ท้ังนีเ้ม่ือเปรียบเทยีบในระหวา่ง

ตำแหน่ง พบว่านักบินที ่ 2 มีคะแนนความสุขต่ำกว่า

นักบินที ่1 อย่างมนัียสำคญัทางสถติิ (B = -5.08, p <.001)

ในระหว่างฝูงบินพบว่ากลุ่มที่บินในฝูงบิน Boeing747 มี

คะแนนความสขุสูงกวา่กลุม่ทีบิ่นในฝงูบนิอืน่ ๆ อยา่งมนียั

สำคัญทางสถิติ (B = 3.66, p = .007) ในขณะที่กลุ่มที่

บินในฝูงบิน Airbus380 มีคะแนนความสุขในการทำงาน

ตำ่กวา่ฝูงบนิอืน่ ๆ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (B = -6.04,

p =.019) เม่ือเทยีบกบัฝูงบนิ Boeing777

ตารางที ่5. ตัวแปรที ่สามารถทำนายความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชย์ของบริษัทการบินในประเทศไทย

Model ท่ี 1 (N = 546)

ตัวแปร      Unstandardized standardized 95%CI

Coefficients                  Coefficients

B S.E.B βββββ t Sig Lower Upper

ตำแหน่ง - 4.965 1.936 - .217 - 2.564 .011 - 8.768 - 1.161

อายุ  .621 1.466  .027 .424 .672 - 2.258 3.500

ประสบการณ์การบิน - .434 1.826 - .019 - .238 .812 - 4.022 3.154

Boeing737  3.734 2.434  .066 1.534 .126 - 1.048 8.516

Boeing747  3.652 1.369  .122 2.667 .008 . 962 6.341

Airbus300  3.950 2.839  .060 1.391 .165 - 1.628 9.528

Airbus330 -1.435 1.244 - .054 - 1.154 .249 - 3.878 1.008

Airbus340  .670 2.089  .014 .321 .748 - 3.434 4.774

Airbus380 - 6.077 2.577 - .102 - 2.358   .019 - 11.140 - 1.014

(Constant)  75.253 5.964 12.617 <0.001 63.537 86.969

     R = .28                      R2 = .077            S.E.est = 11.085                       F = 4.981           p-value <0.001

ตารางที ่6. ตัวแปรที่สามารถทำนายความสุขในการทำงานของพาณิชย์ของบริษัทการบินในประเทศไทย Model สุดท้าย

(N = 546) การเปรยีบเทยีบตวัแบบสำหรบัอธิบายตวัแปรความสขุ

1 .193a .037 .036 11.238 .037 21.091 1 544 <.0001

2 .277b .077 .065 11.066 .040 3.838 6 538 .001

                                                                             Change Statistics

Model R R2 Adjusted R2 S.E.est R2Change F Change df1 df2 Sig.F Change

a. Predictors: (Constant), ตำแหนง่

b. Predictors: (Constant), ตำแหนง่, b731, a340, a300, a380, b747, a330

c. Dependent Variable: total happiness
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วิจารณ์

นักบินบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) มีค่า

คะแนนความสุขในการทำงานอยู่ในระดับปานกลางผล

การวิจัยครั ้งนี ้เมื ่อนำไปเทียบเคียงกับการศึกษาความ

พึงพอใจในการทำงาน เช่น งานวิจัยของนักรบ รักวงศ์

และคณะ(5) ท่ีทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทำงาน

ของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นบริษัทการบินไทย

จำกดั (มหาชน) และพบวา่พนกังานฝา่ยบรกิารลกูคา้ภาค

พื้นบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) มีความพึงพอใจใน

การทำงานโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื ่องความสัมพันธ์

ระหว่างกำลังขวัญในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจใน

การได้รับสวัสดิการของพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด

(มหาชน) แบบกรณีศึกษาของขวัญชนก อินทะพงษ์(6)  ที่

พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  ทั้งนี้

อาจเปน็เพราะบรษัิทการบนิไทยจำกดั (มหาชน) ให้ความ

สำคัญกับการจัดระบบการดูแลพนักงานทำให้ประสิทธิภาพ

และความพึงพอใจในการทำงานอันเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งของความสุขในการทำงานในแต่ละแผนกมีความ

คล้ายคลึงกัน

จากคะแนนความสุขตามรายด้านพบว่าด้าน

ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน

ด้านความสำเร็จของงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

และด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยความสุข

ในการทำงานอยูใ่นเกณฑ์สูงมาก  ซ่ึงสอดคล้องกับความสุข

ตามนยิามของสจว๊ต และเซเลส(7)   ซึ่งเชื่อว่าบุคคลจะรู้สึก

สุขใจในงานเมื ่อได้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุ

และจิตใจรวมถึงตอบสนองความต้องการพื ้นฐานใน

การปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกสุขในการได้ทำงานและเตม็ใจ

ที่จะทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อีกทั ้งสอดคล้องกับ

การศึกษาของบอร์ควิสท์(8)  ในเรื ่องความพึงพอใจของ

ผู ้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตชานเมืองใกล้เมือง

พอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนที่ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด คือ ความมีอิสระในการบรหิารงาน

ความสำเรจ็ตามเปา้หมายงานความสมัพนัธร์ะหวา่งผูร่้วม

งาน และการไดรั้บการยอมรบั

ตารางที ่7. ตัวแปรที่สามารถทำนายความสุขในการทำงานของพาณิชย์ของบริษัทการบินในประเทศไทยModel สุดท้าย

(N = 546)

Unstandardized 95%CI

ตัวแปร Standardized

Coefficients

Coefficients

B S.E.B β t Sig Lower Upper

ตำแหน่ง -5.080   .992 -.222 -5.121 <0.001 -7.029 -3.131

Boeing737 3.687 2.425  .065 1.521  .129 -1.076 8.451

Boeing747 3.660 1.353  .122 2.706  .007 1.003 6.318

Airbus300 3.865 2.820  .059 1.370  .171 -1.676 9.405

Airbus330 -1.520 1.227 -.057 -1.239  .216 -3.930   .889

Airbus340   .679 2.086  .014   .326  .745 -3.418 4.776

Airbus380 -6.036 2.570 -.102 -2.349  .019 -11.084 -.989

(Constant) 75.696 1.722 43.949 <0.001 72.312 79.079

    R = .28                               R2 = .077                 S.E.est  =  11.066                        F = 6.397           p-value <.001
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ฝูงบินมีความสัมพันธ์ต่อคะแนนความสุขใน

การทำงานของนักบินสูงสุดประกอบด้วย Boeing737,

Boeing777, Boeing747, Airbus300, Airbus330,

Airbus340 และ Airbus380 เนื่องจากแต่ละฝูงบินมีเส้น

ทางการบินที ่หลากหลายอีกทั ้งมีสภาพการทำงานที ่

แตกต่างไปตามแต่ละเครื่องที่ใช้ในบินเหล่านั้น จึงอาจ

ส่งผลต่อความสุขในระดับที ่ต่างกันของผู ้ปฏิบัติงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานกับความสุขหรือ

ความพึงพอใจในการทำงานเคยแสดงให ้เห็นเช่นกัน

จากการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของเฟรย์(9)

ที่ศึกษาในกลุ่มผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมแบ่งตามขนาด

และประเภทของบริการพบว่าทั้งขนาดและประเภทของ

บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้จัด

การทัว่ไป

ตำแหน่งมีผลต่อความสุขในการทำงานของ

นักบินรองลงมาสอดคลอ้งกบัการวจัิยของกฤษ ธีรารกัษ์(10)

ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน

กับความผูกพันกับองค์การในพนักงานต้อนรับบริษัท

การบินไทยจำกดั (มหาชน) แบบกรณีศึกษาพบว่าพนักงาน

ที่อยู ่ในตำแหน่งสูงกว่ามีความพึงพอใจและผูกพันกับ

องค์การมากกว่าพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าอีกทั้งยัง

สอดคล้องกับการวิจัยของนักรบ รักวงศ์ และคณะ(5) ท่ีพบว่า

ความสำเร็จของงานและสถานะของอาชีพเป็นปัจจัยที่

ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด และยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องการประเมินความสุขของ

คนทำงานแบบกรณีศึกษาประชากรอายุ 18 - 60 ปีที่

ทำงานในสถานประกอบการและองคก์รธุรกิจในเขตกรุงเทพ

มหานครโดยนพดล กรรณกิา(11)  ซ่ึงพบวา่ความมัน่คงและ

ความก้าวหน้าในงานมีผลต่อความสุขในการทำงานเมื่อ

พิจารณาประกอบกับงานวิจัยของบอร์ควิสท์(8) ที่ศึกษา

เรื่องความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขต

ชานเมืองใกล้พอร์ตแลนด์เมืองโอเรกอนที่พบว่าความมี

อิสระในการบริหารงานและการได้รับการยอมรับสัมพันธ์

กับความพงึพอใจของผูบ้ริหารโรงเรยีนมากทีสุ่ด  นอกจาก

นี้จากงานวิจัยเชิงสำรวจของ Chiumento Consulting(12)

ที่ระบุว่า 1 ใน 10 อันดับแรกที่ส่งผลต่อการเกิดความสุข

ของพนักงานในสหราชอาณาจักรคือการได้รับการยอมรับ

ข้อจำกดัของการวจิยั

ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษา

ในกลุ ่มนักบินพาณิชย์บริษัทหนึ ่งในประเทศไทยเพียง

กลุ่มเดียว จึงไม่สามารถขยายผลในนักบินทั่วไปได้ ใน

การวิจัยครั ้งต่อไปอาจขยายการศึกษาในกลุ่มอื ่น เช่น

นักบินพาณิชย์จากสายการบินอื ่น ภายในภูมิภาคอื ่น

สำหรับปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสุขในการทำงานจาก

การศึกษาครั ้งนี ้พบว่าอธิบายความสุขได้ค่อนข้างต่ำ

(R2 = 0.77) การศึกษาต่อ ๆ ไปจึงควรเพิ่มตัวแปรปัจจัย

ที่อาจมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของนักบิน

เช่น นโยบายของสายการบินระบบอาวุโสการปกครอง

ภายในหมู่นักบิน  และระบบการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้การตอบสนองที่ค่อนข้างต่ำ (42%)

อาจส่งผลให้บทสรุปขาดความแม่นยำ หรือมีความน่าเชื่อ

ถือต่ำหากกลุ่มที่ไม่ตอบสนอง มีระดับความสุขรวมทั้ง

ปัจจัยต่าง ๆ แตกต่างจากกลุ่มที่ตอบสนองการนำข้อสรุป

ไปประยุกต์ใช้หรืออ้างอิง  จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อจำกัด

เหล่านี้ด้วย

สรุป

นักบินพาณิชย์ส ่วนใหญ่มีความสุขในระดับ

ปานกลาง โดยปัจจัยที ่สามารถทำนายความสุขใน

การทำงานของนักบินพาณิชย์ ได้แก่ ตำแหน่ง และฝูงบิน

โดยผลการศึกษานี้อาจนำไปใช้เป็นแนวทางในด้านการ

ส่งเสริมมาตรฐานการดูแลบุคลากร ให้นักบินพาณิชย์

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดี

ต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยต่อไป
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