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บทคัดยอ 

 
การศึกษาเรื่ององคประกอบคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของนักบินพาณิชยไทย มีวัตถุประสงค  
1) เพ่ือศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของนักบินพาณิชยไทย 2) เพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทย 3) 
เพ่ือนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทย โดยเปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักบินบินพาณิชยไทย จํานวน 400 
คน ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เฉพาะ นักบินที่ 1 และ นักบินที่ 2 และ
วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling)  
แบงเปนสายการบินระดับพรีเม่ียม 50% สายการบิน
ตนทุนต่ํา 50% และใชแบบสอบถามออนไลน เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช คือ สถิติ
เชิงพรรณนา การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคา
เอฟ   (F-test) การวิเคราะหองคประกอบ (Factor 
Analysis) ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทย สามารถแบง
ออกไดเปน 5 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ซึ่งประกอบดวย  ดานสภาพการทํางาน
ที่มีความปลอดภัย ดานการบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล ด านการปฏิบั ติอย า ง เท า เทียม ด านการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม และดานความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัวซึ่งระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของนักบินพาณิชยไทย โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (ഥ = 3.9) สําหรับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 
 
ความแตกตางขององคประกอบคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของนักบินพาณิชยไทย จําแนกตามตําแหนงของ
นักบิน ประเภทของสายการบิน และ อัตราคาตอบแทน
ตอเดือน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05   
 
Abstract 
 

The objectives of this survey research 
were: 1) To study the components of the 
quality of work life of Thai commercial pilots. 
2) To study the level of the quality of work life 
of Thai commercial pilots and 3) To present 
the appropriate way to enhance the quality of 
work life of Thai commercial pilots. The 
sample of 400 Thai commercial pilots were 
selected by using the purposive sampling, only 
captain and first officer and the quota 
sampling are 50% premium airlines, 50% low 
cost airlines. The instrument for data 
collection was online questionnaires. Statistical 
techniques used for data analysis were t-test, 
f-test, factor analysis. The study significantly 
confirmed that the Components of the quality 
of work life of Thai commercial pilots 
consisted of five factors namely, Safe Working 
Environment, Human Resource Management 
and Human Resource Development, Fairness 



and Respect, Social Relation, and Work-Life 
Balance. The overall quality of work life of 

Thai commercial pilots was high ( ഥ = 3.9). 
Comparative analysis of quality of life 
components of Thai commercial pilots. 
Classified by pilot location. The type of airline 
and monthly income differed significantly. At 
significant level .05 
 
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา                                                                                                   

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึด“คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่
สมบูรณ มีวิ นัย ใฝรู  มีความรู  มีทักษะ มีความคิด
สรา งสรรค มีทัศนคติที่ ดี  รับผิดชอบตอสั งคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึง
การสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยาง
เก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล อ มอ ย า ง เห ม า ะ ส ม  ( สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2560) 

บุคลากรที่มีคุณภาพยอมเปนที่ตองการของทุก
องคกร เพ่ือนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาแกองคกร 
ฉะน้ันการบรหิารงานบคุคลจึงมีบทบาทสําคัญทั้งในการ
สรรหา การคัดเลือก และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให
อยูกับองคกร ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการ
บริหารองคกรใดๆ น้ัน ทรัพยากรมนุษย หรือบุคลากร
เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหองคกรมีความเจริญรุงเรือง 

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นข อ งอ งค ก ร ให ป ร ะ ส บ
ความสํ า เร็ จตามเป าหมา ยที่ กํ าหนด ไว  ภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจบุัน ซึ่งเปน
ยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) นั้น เปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถของผูบรหิารองคกรทัง้ภาครฐั และเอกชน

ที่ ใชการบริหารงานแบบเดิมๆ ในลักษณะ ต้ังรับ 
จําเปนตองปรับเปลี่ยนเปนลักษณะเชิงรุก เพื่อความอยู
รอด และพรอมเขาสูการแขงขัน จึงมีการกําหนด
นโยบายแผนงานเชิงกลยุทธ โดยนําวิธีการใหมๆ มาใช
ในการดําเนินงาน โดยมุงหวังใหองคกรไดเปรียบการ
แขงขัน คุณภาพชีวิตในการทํางานก็เปนเกณฑหน่ึงที่
คนทํางานใหความสําคัญ และจัดอยูในระดับตนๆ ของ
การพิจารณาการคงอยูในองคกร เพราะคนเห็นวาการมี
คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนการทํางานภายใน
องคกรอยางมีความสุข มีความพึงพอใจในงานที่ได
ปฏิบัติ  รวมถึงสิ่ งแวดลอมที่มีความเหมาะสม ซึ่ ง
กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน จึงทําใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็รูสึกวาตนมีคุณคา
ตอองคกรและถาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานผสมผสาน
การทํางานกับชีวิตสวนตัวไดอยางเหมาะสม จะทําให
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข (สุเนตร, 2553: 5) 

นักบิน เปนบุคคลที่มีวินัย มีความรู มีทักษะ มี
ทัศนคติที่ ดี มีความรับผิดชอบ จะตองปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบขอบังคับที่เ ก่ียวของกับการบิน เชน กฎ
การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Rules & 
Regulations) กฎขอบังคับองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) คูมือปฏิบัติการบิน (Operation 
Manual: OM) คูมือมาตรฐานการบิน (Standard 
Operation Procedure: SOP) กฎนิรภัยการบิน 
(Flight Safety Rules) และระเบียบหรือขอกําหนด
ตามนโยบายของแตละบริษัท (Company Policy)         

สภาพการทํางานของนักบิน ยังมีขอจํากัดดวย
เ ง่ือนไขตางๆ เชน การทํางานภายในหองนักบิน 
(Cockpit) ซึ่ ง อยู ในสภาวะความกดดันภายใต
ความเครียดและความเสี่ยงอันตรายจากสภาพอากาศ
เลวราย การจราจรทางอากาศที่หนาแนน และการ
ตัดสินใจภายในระยะเวลาที่จํากัด สิ่งที่กลาวมาทั้งหมด
น้ี ชี้ใหเห็นวานักบินตองเผชิญกับปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอทั้งรางกายและจิตใจจํานวนมาก การปรับตัวให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยสภาพ



จิตใจที่เขมแขง็ โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานนาจะชวย
ใหสามารถปรับตัวตอความเครียดไดมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุขสงผลตอทั้งบุคคล และ
องคกร ดังน้ันปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเสริมสราง
คุณภาพชีวติในการทาํงาน จึงมีความสําคัญตอการสราง
ผลลัพธทางบวกตอองคกรและวิชาชีพ การบริหารงาน
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนปจจัยในการสราง
แรงผลักดันเพ่ือใหงานบริการมีคุณภาพ การสรา ง
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนปจจัยที่สงผลกระตุนให
การบริหารองคกรเกิดความราบรื่น 

ผูบริหารของแตละสายการบิน จะกําหนด
นโยบายในการสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ ดี
สําหรับนักบนิ  เพ่ือพยายามที่จะหาหนทางลดคาใชจาย
ในการดําเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของนักบิน จากแนวโนมทางปจจัยดานสังคม ดาน
กฎหมาย ดานจริยธ รรม ด านการเ งิน และดาน
มนุษยธรรม ทําใหพนักงานในอุตสาหกรรมการบินเพ่ิม
ความคาดหวังเก่ียวกับความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ 
โดยเฉพาะบทบาทของนักบิน เห็นไดชัดวานักบินมีสวน
สําคัญในอุตสาหกรรมการบินเน่ืองจากเปนผูรับผิดชอบ
ตอชีวิตคนบนเครื่องบิน ประสิทธิภาพของนักบินอาจมี
ผลตอการปฏิบัติการบินที่ทําใหเกิดความปลอดภัย 
นอกจากน้ีนักบินยังตองเผชิญกับความทาทายในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องบินที่ทันสมัยที่ มีความ
ซับซอนมากขึ้น ขอมูลขาวสารและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบินได เ พ่ิมมากขึ้นอยางตอ เน่ือง 
การศึกษาตางๆ ไดระบุถึงปจจัยหลายอยางที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักบิน เชน ทักษะความ
ชํานาญดานการบิน สุขภาพทางรางกายและจิตใจ และ
ประเด็นดานสวัสดิการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน อาจ
กลายเปนกลยุทธที่ทรงคุณคาสําหรับองคกรที่จะ
สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน เพ่ือเปนแรงจูงใจ 
และรักษาพนักงานที่มีทักษะและความชํานาญดานการ
บินใหอยูในองคกรอยางมีความสุขตอไป (ไอยรัชรชา, 
2561: 1-2)  

ผู ศึ กษาจึ งมีความจํ า เปนที่ จะตองศึกษา
องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบิน เพ่ือ
จะไดขอ มูลอันเปนประโยชนตอการสง เสริมและ
พัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
และเพ่ือที่จะใหผูบริหารของสายการบิน ไดเสริมสราง
คุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับนักบินของสายการบิน
ของตน ใหสามารถทํางานอยางมีความสุข และพัฒนา
องคกรใหไดรับผลกําไร มีความม่ันคงในกิจการตอไป      

                                                      
วัตถุประสงคของการศึกษา  
                                                                                              

1. เพื่อศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของนักบินพาณิชยไทย 

2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของนักบินพาณิชยไทย 

3. เ พ่ือนํา เสนอแนวทา งที่ เหมาะสมเพ่ือ
เสริมสรางคณุภาพชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชย
ไทย 

 
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา   
                                                                                                                             

1. องคประกอบคณุภาพชีวิตในการทํางานของ
นักบินพาณิชยไทย จะสามารถนําไปเปนแนวทางสราง
กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยของสายการบิน 

2.  เปนขอ มูลใหผูบริหารของสายการบิน  
นําไปใชในการวางแผน พัฒนาการบริหารในองคกร ให
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดียิ่งขึ้นไป 

3. นักวิจัย สามารถนําองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทย ไปใชในการ
พัฒนางานวิจัยอ่ืนๆ ตอไปได 
ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                                      

ประชากรของการศึกษา ในครั้ ง น้ีคือ  คือ 
นักบินที่ 1 และ นักบินที่ 2 จากสายการบินดังตอไปนี้ 
คือ สายการบินไทย จํานวน 1,550 คน สายการบินไทย
สมายล จํานวน 215 คน สายการบินบางกอกแอรเวยส 
จํานวน 363 คน สายการบินไทยแอรเอเชีย จํานวน 



659 คน สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ จํานวน 85 
คน สายการบินไทยไลออนแอร จํานวน 430 คน สาย
การบินไทยเวียตเจ็ท จํานวน 38 คน สายการบินนก
แอร จํานวน 290 คน และ สายการบินนกสกูต จํานวน 
57 คน ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูในป พ.ศ.2561 มีจํานวน
ทั้งหมดประมาณ 3,687 คน 

ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมี
จํานวน 361 คน และเพ่ือปองกันความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ ผูศึกษาจึงสํารอง
กลุมตัวอยางเพ่ิมไว 10% = (361 x 10/100) = 36 คน 
ฉะน้ัน ผูศึกษาจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไวที่ 
400 คน และไดรับแบบสอบถามกลับมา 400 ชุด 

 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
 
          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่
ผูศึกษาไดพัฒนาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดมีการนําแบบสอบถามมาปรับใช 
ซึ่งประกอบไปดวยคําถามประเภทตางๆ โดยแบง
ออกเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยเปนแบบ
ใหเลือกตอบ (Check List) มี 6 ขอคําถาม ที่ถามขอมูล
เก่ียวกับ สถานภาพสมรส ตําแหนง ประเภทสายการบนิ 
อัตราคาตอบแทนตอเดือน  ชั่วโมงบินรวม และ แบบ
ของเครื่องบินที่ทําการบิน ของนักบินที่ 1 และ นักบินที่ 
2 จากสายการบินดังตอไปน้ี คือ สายการบินไทย สาย
การบินไทยสมายล สายการบินบางกอกแอรเวยส สาย
การบินไทยแอรเอเชีย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ 
สายการบินไทยไลออนแอร สายการบินไทยเวียตเจ็ท 
สายการบินนกแอร และสายการบินนกสกูต                                                                                                                                                         

สวนที่ 2 แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเก่ียวกับ
องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ไดแก  
สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติอยางเทาเทียม การ
ปฏิสัมพันธทางสังคม ความสมดุลระหวางชีวิตการ

ทํางานและชวีติสวนตัว ประกอบดวยคําถามจํานวน 30 
ขอ แบงเปน 5 ดาน คือ สภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัย จํานวน 6 ขอ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 6 ขอ การปฏิบัติอยางเทา
เทียม จํานวน 6 ขอ การปฏิสัมพันธทางสงัคม จํานวน 6 
ขอ ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
จํานวน 6 ขอ โดยมีมาตรการตอบเปนแบบจัดอันดับ 
(Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอรท (Likert’s 
Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
                                                                                                                                 
          ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดสงหนังสือขอความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถามเพ่ือประกอบการจัดทําคนควาอิสระ 
(Independent Study) ไปยังผูอํานวยการฝายบริหาร
นักบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  หัวหนา
นักบินสายการบนิไทยสมายล หัวหนานักบินสายการบิน
บางกอกแอรเวยส หัวหนานักบินสายการบินไทยแอร
เอเชีย หัวหนานักบินสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ 
หัวหนานักบินสายการบินไทยไลออนแอร หัวหนานักบนิ
สายการบินไทยเวียดเจ็ท หัวหนานักบินสายการบินนก
แอร และ หัวหนานักบินสายการบินนกสกูต เพื่อให
นั ก บิ น เ ข า ไ ป ทํ า แ บ บ ส อ บถ า ม อ อ น ไ ล น ผ า น 
https://goo.gl/forms/316aStHlRwQDzDCD2 หรือ 
ส ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ แ น บ ม า ใ ห  ท า ง  E-Mail: 
Jhetraveepon@hotmail.com การเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามออนไลนระหวาง วันที่ 14-31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 โดยสงแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย ซึ่ง
เปนนักบินที่ 1 (CAPTAIN) และ นักบินที่ 2 (FIRST 
OFFICER or CO-PILOT) จากสายการบินดังตอไปนี้ 
คือ สายการบินไทย สายการบนิไทยสมายล สายการบิน
บางกอกแอรเวยส สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการ
บินไทยแอรเอเชียเอ็กซ สายการบนิไทยไลออนแอร สาย



การบินไทยเวียตเจ็ท สายการบินนกแอร และ สายการ
บินนกสกูต โดยวิ ธีกา รสุ มตัวอย า งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เฉพาะนักบินที่ และ นักบินที่ 
2 และวิ ธีการสุม ตัวอย างแบบโควตา  (Quota 
Sampling) แบงเปนสายการบินระดับพรีเม่ียม 50% 
และสายการบินตนทุนตํ่า 50% 
          ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่
ไดจากการศึกษาคนควา และ รวบรวมจากบทความ 
ขาวสารตางๆ จากเว็บไซต ตํารา งานเขียน และ
งานวิจัยตางๆ ทั้งของหนวยงาน และสถานศึกษา ที่มี
เน้ือหาเก่ียวของกับเรื่องที่ทําการศึกษาน้ี แลวนําขอมูล
ที่ไดมา วิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาจน
งานคนควาอิสระออกมาสําเร็จสมบูรณ  
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows 
Version 24.0 ในการประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณและ
หาคาสถิติตางๆ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก 

1. การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ 
โดยใชค าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha)    

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยใชการแจกแจงความถี่  (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คา เฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ทั่วไปของตัวอยาง ปจจัยสวนบุคคล และระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทย 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
              3.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของนักบินพาณิชยไทย โดยใชการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือใชในการศึกษา
โครงสรางหรือมิติของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
นักบินพาณิชยไทย  

              3.2 การทดสอบที (t–test) ใชทดสอบความ
แตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุม ใชสําหรับการทดสอบขอมูลที่มีการแจกแจงแบบ
ปกติ (Normal Distribution) สําหรับตัวอยาง 2 กลุม 
โดยมีลักษณะเปนตัวอยางที่อิสระกัน (Independent 
Samples) วิเคราะหในสวนของการเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทย 
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ของตําแหนงนักบินที่ 1 และ
นักบินที่ 2 รวมทั้ง ประเภทของสายการบินระดับพรี
เม่ียม และสายการบินตนทุนตํ่า  
              3.3  การวิ เคราะหค าความแปรปรวน  
(Analysis  of  Variance: ANOVA) หรือ การทดสอบ
เอฟ (F-test) สําหรับกรณีที่มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป 
วิเคราะหในสวนของการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของนักบินพาณิชยไทย ระหวางปจจัยสวน
บุคคล ระดับอัตราคาตอบแทน และองคประกอบ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบินพาณิชยไทยทั้ง 5 
ดาน  
 
สรุปผลการศึกษา 
 

1. ปจจัยสวนบุคคลของนักบินพาณิชยไทย 
ไดแก สถานภาพสมรส ตําแหนง ประเภทสายการบิน 
อัตราคาตอบแทนตอเดือน ชั่วโมงบินรวม และแบบของ
เครื่องบินที่ทําการบิน จากผลการศึกษา พบวา  นักบิน
สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว และสวนใหญมตํีาแหนง
นักบินที่ 1 นักบินสวนใหญมีอัตราคาตอบแทนเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 200,000 บาท และ 300,001-400,000 
บาท  รองลงมามีอัตราคาตอบแทนตอเดือน 200,001-
300,000 บาท และมีอัตราค าตอบแทนตอ เดือน 
มากกวา 400,001 บาท ตามลําดับ นักบินสวนใหญทํา
การบินกับสายการบินระดับพรีเมี่ยม นักบินสวนใหญมี
ชั่วโมงบินรวม 1,001-5,000 ชั่วโมง รองลงมามีชั่วโมง
บินรวม มากกวา 10,001 ชั่วโมง รองลงมามีชั่วโมงบิน
รวม 5,001-10,000 ชั่วโมง และมีชั่วโมงบินรวม ตํ่ากวา 
1,000 ชั่วโมง ตามลําดับ และแบบของเครื่องบินที่ทํา



การบินสวนใหญ นักบินทําการบินกับเครือ่งบนิ AIRBUS 
รองลงมาทําการบินกับเครื่องบิน BOEING และทําการ
บินกับเครื่องบิน ATR ตามลําดับ  

2. ผลการศึกษาโครงสรางหรือมิติที่สําคัญของ
องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบิน
พาณิชยไทย นักบินพาณิชยไทยที่ เปนตัวอยางใน
การศึกษาน้ี สามารถแบงองคประกอบคุณภาพชีวิตใน
การทํางานออกไดเปน 5 ดาน ไดแก ดานสภาพการ
ทํางานที่มีความปลอดภัย ดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม ดาน
การปฏิสัมพันธทางสังคม และดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว   

3. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบิน
พาณิชยไทย ระดับคุณภาพชวีิตในการทํางานของนักบิน
พาณิชยไทย อยูในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา  คุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบิน
พาณิชยไทย อยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม ดานสภาพการทาํงานที่มีความปลอดภัย และ
ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม สวนดานที่มีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล และดานความสมดลุ
ระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

4. เปรียบเทียบองคประกอบคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของนักบินพาณิชยไทยระหวางปจจัยสวน
บุคคล ซึ่งประกอบดวย ตําแหนง ประเภทสายการบิน 
และ อัตราคาตอบแทนตอเดือน ที่แตกตางกัน พบวา
นักบินที่ตําแหนงแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามตําแหนง โดยใช
สถิติทดสอบคา (Independent t-test) พบวา นักบินที่
ตําแหนงแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย และดานความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
สวนนักบินที่ตําแหนงแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม และดานการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระ ดับนัยสําคัญ .05 นักบินที่ประเภทสายการบิน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน 
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน จําแนกตามตําแหนง โดยใชสถิติทดสอบคา 
(Independent t-test) พบวา นักบินที่ประเภทสาย
การบินแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวน
นักบินที่ประเภทสายการบินแตกตาง กัน มีระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม ดาน
การปฏิสัมพันธทางสังคม และดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 นักบินที่มี
อัตราคาตอบแทนตอเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามอัตรา
คาตอบแทนตอเดือน โดยใชสถิติการวิเคราะหคาความ
แปรปรวน  (Analysis  of  Variance: ANOVA) หรือ 
F-test พบวา นักบินที่อัตราคาตอบแทนตอเดือน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํา งานและชีวิตสวนตัวไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักบินที่มีอัตรา
คาตอบแทนตอเดือนแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชวีติใน
การทํางานดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย 
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียม และดานการปฏสิมัพันธทางสังคม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 
          1. ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย 
ผูบริหารควรกํากับดูแลการทํางานอยางใกลชิด มีการ



วางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสามารถแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง เพ่ือเปนการเสริมสรางมีความ
มั่นใจใหนักบินเพ่ิมขึ้น ผูบริหารควรพิจารณาจัดหา
เครื่องบินลําใหม มาประจําฝูงบิน ใหมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจดวยความเรียบรอย และปลอดภัย รวมถึง
ควรมีการอบรมระบบการจัดการดานความปลอดภัย 
หรือ Safety Management System (SMS) และการ
จัดการทรัพยากรบุคคลด านการบิน หรือ Crew 
Resource Management (CRM) อยางตอเนื่อง เพ่ือ
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในดานการบินมากขึ้น 
โดยเพ่ิมมาตรการ หรือกฎระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน
ใหกับนักบิน ในการปฏิบัติหนาที่การบิน เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยสูงสุด สําหรับกําหนดเสนทางการเลื่อน
ตําแหนงจากนักบินที่ 2 เปนนักบินที่ 1 ผูบริหาร ควร
พิจารณานักบินที่มีคุณสมบัติครบถวน ดวยความ
ยุติธรรมและถูกตอง ตามกฎระเบียบของสายการบิน 
ควรพิจารณาเรื่องความจําเปนและความประหยัดใหกับ
สายการบิน รวมถึงความกาวหนาในอาชีพและความ
ปลอดภัยในการบินเปนสําคัญ  
          2. ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ควรมีการพิจารณาปรับปรุงในเรื่องปรับเงินเดือนและ
จายเบี้ยเลี้ยงอยางเหมาะสม  เพราะการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ และการเพ่ิมสูงขึ้นของคาครองชีพใน
ปจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุงและพิจารณาระบบ
บริหารคาตอบแทนใหมีความสอดคลองสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน และควรที่ จะเหมาะสมกับ
ประสบการณ ความสามารถ และภาระหนาที่ งาน 
ผูบริหารควรพิจารณาเปรียบเทียบอัตราคาตอบแทนตอ
เดือนของนักบินของแตละสายการบินในประเทศไทย 
เพ่ือมาปรับใชกับสายการบินตนเอง เปนการปองกัน
ไมใหนักบินลาออกไปสายการบินอื่น เน่ืองจากอัตรา
คาตอบแทนอาจแตกตางกันมากเกินไป และควร
พิจารณาเรื่องสวัสดิการชวยเหลือในดานอ่ืนๆ ใหนักบิน 
และครอบครัว เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานใหกับ
นักบิน 

          3. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหนักบินสามารถ
จัดสรรเวลาการทํางาน และเวลาสวนตัวอยางเหมาะสม 
เพ่ือใหมีการพักผอนที่เพียงพอ จัดมุมพักผอนเพื่อผอน
คลายและลดความเครียดจากการทํางาน และควรมี
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพดานการกีฬาใหกับนักบิน 
เพ่ือใหนักบินไดทํากิจกรรมรวมกันกบัครอบครัว รวมทั้ง
พนักงานหนวยงานอื่นภายในสายการบินเดียวกัน หรือ
ตางสายการบิน  
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 
 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความเครียดใน
การทํางาน อาจมีผลตอระดับคณุภาพชวีิตในการทํางาน
ของนักบิน โดยกําหนดขอบเขตของการศกึษาทีแ่ตกตาง
ไป และ/หรือ ศึกษาระดับคณุภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกร และแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลที่ไดและเปนการรวบรวมขอมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานไดดีย่ิงขึ้น 

2. ควรศึกษาในเรื่องเ ดียวกันแต เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) กับนักบินโดยเปนคําถามปลายเปด 
(Open End) จะไดรายละเอียดเฉพาะกลุมนักบิน 
เ พ่ือใหไดผลการศึกษาที่ สามารถนําไปใชให เ กิด
ประโยชนตรงกับความตองการของสายการบิน แลว
นํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งน้ีวา ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของนักบิน มีความเหมือนและ
แตกตางกันหรือไมอยางไร 
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