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บทคัดย่อ 
  

กำรศึกษำวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษำระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ศึกษำปัจจัย
ที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล  ประชำกร คือ
พนักงำนของสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์   จ ำนวน 
200  คน  เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ กษำ  เป็ น
แบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ  Rating 
Scale สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำควำมถี่ ค่ำ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและ
ทดสอบสมมติฐำนด้วยค่ำ t-test, One-Way 
ANOVA, LSD และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  แบบ
เพียร์สัน  
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ  

1.  ระดับขวัญก ำลั ง ใจในกำรท ำงำน  
โดยรวมอยู่ในระดับมำก  เรียงจำกมำกไปน้อย                 
3 ล ำดับ ได้แก่ ด้ำนควำมสำมัคคี  ด้ำนทัศนคติใน
กำรท ำงำน  และด้ำนควำมผูกพันกับองค์กร 
ตำมล ำดับ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์                       
มีควำมสัมพันธ์ในแง่บวกในระดับปำนกลำง  อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงจำกมำกไปน้อย 
3 ล ำดับ ได้แก่  ปัจจัยด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ  
(r = 0.705)  ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับนับถือ (r = 0.429)  
และปัจจัยด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  (r = 
0.424)  ตำมล ำดับ 

3. กำรเปรียบเทียบระดับขวัญก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน พบว่ำ พนักงำนที่มีสถำนภำพสมรส 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงกัน มีระดับ
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย บริษัทควร
ปรับปรุงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำน  รวมทั้งควรมีกำรยกย่อง
ชมเชยให้รำงวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้มีกำร
ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม และควรปรับปรุงกำร
บริหำรด้ำนบุคลำกรในสำยกำรบินให้เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนและปริมำณของงำนที่ท ำ เพ่ือส่งผล
ท ำให้พนักงำนรักองค์กรและมีขวัญและก ำลังใจใน
กำรท ำงำนมำกขึ้น 
 

Abstract 
  

The purpose of this study was to 
investigate the morale of the employees 
of the airline, study of factors affecting the 
morale of the airline employees, and to 
compare the level of morale of the 
employees of the airline, classified by 
personal factors. Sample Employees of R 
Airlines are 200 employees. Rating scale 
the statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA, LSD and 
Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient 

The study indicated that 
1. The level morale employees 

airline, overall, it was at a high level, the 
first harmony, work attitude and the 
organizational commitment. 

2. Factors affecting morale in 
employees of R Airlines have a positive 
relationship in the medium level, 
statistically significant at the 0.05 level of 



significance, the rationale (r = 0.705), the 
acceptability factor (r = 0.429), and the 
success factor in the job were (r=0.424) 

3. Comparison of work morale 
found that airline employees of R Airlines 
has a marital status different operating 
time there were statistically significant 
differences at 0.05 level. 

Research recommendations the 
company should improve the working 

environment to facilitate the work, there 
should be praise, and incentives to 
encourage proper work, it should improve 
the management of the personnel 
function in the airline to suit the operation 
and the amount of work done, the result 
is that employees love the organization 
and have more morale in more work. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา
   
  ปัจจุบันกำรแข่งขันทำงธุรกิจมำจำกกำร
ใช้นวัตกรรมในกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและกำรบริกำร  
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ธุรกิจได้  
ดังนั้นองค์กรธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีระบบ
กำรจัดกำรภำยในองค์กร  ระบบกำรบริหำรองค์กร 
และภำพลักษณ์ขององค์กรที่ดีสำมำรถสร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขันได้ และปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด
ในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบคู่แข่งขันนั้นคือให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำพนักงำนผู้ปฏิบัติ 
ให้มีควำมรู้เพ่ือน ำมำสร้ำงนวัตกรรมให้กับองค์กร 
เพ่ือให้พร้อมในกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
องค์กรต้องมีกำรพัฒนำพนักงำนที่ปฏิบัติ ให้มี
ศักยภำพเหนือคู่แข่งขันและสำมำรถด ำเนินกลยุทธ์
ทำงธุรกิจให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ (อนุตร์  
พูลพัฒนำ, 2554 : 1-2) 
 ธุรกิจสำยกำรบิน บริบทธุรกิจกำรบินเป็น
สินค้ำและบริกำรที่มีนวัตกรรมกำรบิน  กำรบริกำร
บิน และกำรขนส่งทำงอำกำศที่ให้ควำมสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย จึงท ำให้มีควำมนิยมในกำร
ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ดังนั้นธุรกิจสำยกำรบิน
ต้องเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้เพียงพอ  
รวมทั้งมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร กลยุทธ์
ทำงกำรตลำด กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือ
รองรับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ  และกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำรดังกล่ำวพนักงำนที่ปฏิบัติงำน

จึงมีบทบำทส ำคัญต่อองค์กร ดังนั้น กำรรักษำ
พนักงำนที่ศักยภำพสูงไว้จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจสำย
กำรบินต้องให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำและจูงใจ
โดยกำรเพ่ิมควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร  
และกำรพัฒนำระบบที่สำมำรถสนับสนุนกำร
ท ำงำนของพนักงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
(หทัยรัตน์  เจียมกีรติกำนนท์, 2552 : 4) 
 ทั้งนี้กำรพัฒนำให้พนักงำนในองค์กร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพนั้นจะต้องมีกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของพนักงำนที่ เ กื้ อกูล ในกำร
ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงแรงจูงใจ 
สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
พนักงำนมีควำมรู้สึกมั่นคงในกำรท ำงำน มีควำม
ผูกพันต่อองค์กร มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ท ำงำนร่วมกัน อยู่ในระเบียบวินัยและพร้อมทุ่มเท
และเต็มใจที่จะท ำตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ รวมทั้งมี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคคล  ดังที่ ปรียำพร  วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2553:134-135) กล่ ำ วว่ ำ  ถ้ ำพนั กงำนได้ รั บ
แรงจูงใจในกำรท ำงำนที่ดีและเหมำะสมจะส่งผล
ท ำให้พนักงำนมีขวัญก ำลั งในกำรปฏิบัติ งำน 
รวมทั้ งสำมำรถกระตุ้นให้กำรปฏิบัติ งำนที่มี
ประสิทธิภำพ  มีควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนให้
อยู่กับองค์กรได้นำน  
  กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจจึงมีควำมส ำคัญ
และส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเป็นอย่ำง



มำก เพรำะว่ำขวัญก ำลังใจ คือควำมรู้สึกของ
บุ ค ค ล ที่ เ ป็ น พฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร แ ส ด ง ออก ต่ อ
สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนที่ท ำให้เห็น
ถึงควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน   โดยคุณสมบัติที่
ส ำคัญคือควำมสำมำรถที่ท ำให้พนักงำนปฏิบัติงำน
ด้วยควำมยินดี  ไม่ ใช่ กำรบั งคับ ให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนด้วยกำรจ ำใจ  รวมถึงระดับหัวหน้ำงำน
ที่ไม่ใช่แต่เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
เท่ำนั้น แต่ต้องเป็นผู้สำมำรถท ำให้พนักงำนในกำร
ควบคุมของตนเองท ำงำนได้ด้วยควำมยินยอม
พร้อมใจในกำรปฏิบัติงำน  ขวัญก ำลังใจเป็น
องค์ประกอบส ำคัญของพฤติกรรมของบุคคล เป็น
กำรกระตุ้น ชักจูงให้พนักงำนร่วมมือกันปฏิบัติงำน
ให้ประสบผลส ำเร็จ  และกำรเสริมสร้ำงขวัญและ
ก ำลั งใจเป็นวิธีกำรกระตุ้นให้ เกิดพลังในกำร
ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถสร้ำงสรรค์
ผลงำนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ผู้บริหำร
จะต้องเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่เสมอเพรำะถ้ำ
กำรบ ำรุงขวัญที่ดีจะท ำให้มีผลงำนที่มีคุณภำพ
ให้แก่หน่วยงำน จึงต้องมีกำรเสริมสร้ำงขวัญและ
บ ำรุงขวัญของพนักงำนเพ่ือรักษำเสถียรภำพของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับสูงตำมควำมต้องกำร    
 สำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ ก่อตั้งในปี 2012 
ได้รับกำรรับรองจำกกรมกำรบินพลเรือนในกำรท ำ
กำรบินเชิงพำณิชย์ แบบเส้นทำงบินประจ ำและท ำ
กำรบินในรูปแบบเช่ำเหมำล ำ มีฐำนกำรบินอยู่ที่ท่ำ
อำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ใช้
เครื่องบินที่มีล ำตัวแคบแบบ AIRBUS A321 และ 
A319 ให้บริกำรรับส่งผู้ โดยสำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีหลำยสำยกำรบินให้บริกำร
ประเภทเดียวกันท ำให้สำยกำรบินต้องเผชิญกับ
กำรแข่งขันสูง ประกอบกับสำยกำรบินเป็นองค์กำร
ที่แตกต่ำงจำกองค์กำรอ่ืนเพรำะควำมปลอดภัยถือ
เป็นหัวใจและพ้ืนฐำนที่ส ำคัญมำกในกำรด ำเนิน
ธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน 
พนักงำนทุกคนจึงมีบทบำทส ำคัญและมีส่วน
รับผิดชอบต่อมำตรฐำนควำมปลอดภัย ดังนั้น

ควำมปลอดภัยของพนักงำนและผู้โดยสำรเป็นสิ่งที่
ทุกสำยกำรบินต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงเพรำะ
เป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรประสบควำมส ำเร็จทำง
ธุรกิจและสำมำรถท ำให้สำยกำรบินนั้นเป็นสำยกำร
บินชั้นแนวหน้ำได้ และลักษณะงำนของพนักงำน
ในสำยกำรบินนั้นมีหลำยแผนกหลำยหน้ำที่ มีทั้ง
หน่วยงำนในส่วนหน้ำ (Front office) ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงำนกับผู้โดยสำรโดยตรง เช่น พนักงำน
จ ำหน่ำยตั๋วโดยสำร พนักงำนต้อนรับภำคพ้ืน และ 
พนักงำนต้องรับบนเครื่องบินเป็นต้น  และ
หน่วยงำนฝ่ำยสนับสนุน (Back office) ซึ่ง
สนับสนุนงำนในส่วนหน้ำ เช่น พนักงำนฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน พนักงำนฝ่ำยกฎหมำย เป็นต้น ซึ่ง
พนักงำนที่มีลักษณะงำนที่ต่ ำงกันนั้นมีควำม
ต้องกำรที่ต่ำงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องศึกษำถึงควำม
ต้องกำรที่ต่ำงกันของพนักงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทำงในกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจที่เหมำะสม ซึ่งจะ
ท ำให้สำยกำรบินมีศักยภำพและอยู่รอดท่ำมกลำง
กำรแข่งขันจนสำมำรถเป็นผู้น ำทำงธุรกิจได้  ทั้งนี้
สำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ เป็นสำยกำรบินเช่ำเหมำ
ล ำขนำดเล็กซึ่งอำจเกิดปัญหำกำรขำดสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินในบำงครั้งท ำให้มีปัญหำในกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนจ่ำยเงินล่ำช้ำมีผลกระทบต่อขวัญ
ก ำลังใจและควำมพึงพอใจของพนักงำนรวมถึงกำร
ปฏิบัติงำน และจำกข้อมูลอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน พบว่ำ ในปี 2560  มีจ ำนวนอัตรำกำรลำ
ของพนักงำนสูงกว่ำปี 2559 อัตรำกำรลำออกของ
พนักงำนซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ (ฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลบริษัทสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์, 
2560) 
 จำกปัญหำดังกล่ำวผู้ศึกษำจึงสนใจศึกษำ
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของ
พนักงำน ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพนักงำน
ผู้ปฏิบัติ สำยกำรบินและปรับปรุงวำงแผนในกำร
สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่พนักงำน เพ่ือให้พนักงำนมี
ขวัญและก ำลั ง ใจ ในกำรท ำงำนและ น ำ ไปสู่
ประสิทธิภำพที่ดีในกำรท ำงำนของพนักงำนต่อไป 



1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษำระดับขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของพนักงำน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำน 
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญก ำลังใจ
ในกำรท ำงำนของพนักงำน จ ำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 1.3 .1 พนักงำนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
งำน สถำนภำพสมรส ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ที่ แ ตกต่ ำ งกั น  มี ร ะดั บขวัญก ำ ลั ง ใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน                      แตกต่ำงกัน 

1.3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนมีควำมสัมพันธ์ในแง่บวก 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา  
 กำรวิจัยครั้ งนี้ มุ่ งที่จะศึกษำถึ งปัจจัย
ทำงด้ำนขวัญก ำลังใจที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนโดยมีประชำกร ตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตำมดังนี ้
 1.4.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ พนักงำนของสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
 1 . 4 . 2   ตั ว แ ป ร ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร วิ จั ย
ประกอบด้วย   
  1.4.2.1 ตัวแปรอิสระคือ 
   1.4 .2 .1 .1  ปัจจัยส่ วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำที่งำน  
สถำนภำพสมรส และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  
 
  1.4.2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำน  ประกอบด้วย 
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนควำมส ำเร็จในกำร
ท ำงำน  ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับนับถือ  ปัจจัยด้ำน
ลักษะของกำรท ำงำน ปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบ  
ปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน  และ

ปัจจัยค้ ำจุน ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเงินเดือน  ปัจจัยด้ำน
นโยบำยและกำรบริหำร  ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพนักงำน และปัจจัยด้ำนกำรปกครอง
บังคับบัญชำ 
  1.4.2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำน ได้แก่  ด้ำน
ควำมผูกพันกับองค์กร ด้ำนทัศนคติในกำรท ำงำน 
และด้ำนควำมสำมัคคี  
 1.4.3  ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่  สำยกำรบิน
อำร์แอร์ไลน์ที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 1.4.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ  ช่วงระยะเวลำ
ในกำรวิจัยตั้งแต่เดือน เมษำยน พ.ศ. 2560 ถึง
เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลำ 6 
เดือน 
 
1.5  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1.5.1 ข้อมูลระดับขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ เป็น
ประโยชน์ต่อสำยกำรบิน สำมำรถน ำข้อมูลไปเป็น
แนวทำงในกำรเพ่ิมระดับขวัญและก ำลังใจที่มีผล
ต่อกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนสำยกำรบิน อำร์
แอร์ไลน์ 
 1.5.2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจ
ในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
สำมำรถ น ำข้อมูลไปเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
ทำงด้ำนขวัญและก ำลังใจของพนักงำนสำยกำรบิน                   
อำร์แอร์ไลน์ 
 1.5.3 ข้อมูลกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำร
บิน                           อำร์แอร์ไลน์  สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพได ้
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 พนักงำน หมำยถึง พนักงำนสำย
กำรบินอำร์แอร์ไลน์ซึ่งก ำลังปฏิบัติงำนในขณะ
ท ำกำรศึกษำวิจัยนี้ 



 1 . 62  ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อขวัญก ำ ลั ง ใ จ 
หมำยถึง  ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของพนักงำน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 
ได้แก่ ปัจจัยด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  ปัจจัย
ด้ำนกำรยอมรับนับถือ  ปัจจัยด้ำนลักษะของกำร
ท ำงำน ปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบ  ปัจจัยด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน  และปัจจัยค้ ำจุน 
ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเงินเดือน  ปัจจัยด้ำนนโยบำยและ
กำรบริหำร  ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พนักงำน และปัจจัยด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ  
  1.6.2.1 ปัจจัยด้ำนควำมส ำเร็จในกำร
ท ำงำน  หมำยถึง กำรที่พนักงำนสำมำรถแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนได้ด้วยตนเอง 
มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็น  ควำมคิดริ เริ่ม
สร้ำงสรรค์และแสดงศักยภำพในกำรท ำงำน ได้รับ
ควำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่  ได้รับ
กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมขั้นตอน
อ ย่ ำ ง เ ค ร่ ง ค รั ด แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น   ร ว ม ทั้ ง
สภำพแวดล้อมในองค์กรช่วยส่ง เสริมให้ เกิด
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 
  1.6.2.2 ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับนับถือ 
หมำยถึง หน่วยงำนของเห็นคุณค่ำและให้
ควำมส ำคัญต่อพนักงำนผู้ปฏิบัติ ทุกระดับ  กำร
ได้รับกำรยอมรับจำกเพ่ือนร่วมงำน  กำรได้รับกำร
ยกย่องชมเชยให้รำงวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุน
ให้มี กำรท ำงำนอย่ ำง เหมำะสม   กำรได้ รั บ
มอบหมำยงำนให้เป็นตัวแทนองค์กรไปปฏิบัติ
หน้ำที่หรือเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนอ่ืน  และ
ได้รับกำรยอมรับนับถือจำกผู้ร่วมงำนและผู้บริหำร 
  1.6.2.3 ปัจจัยด้ำนลักษะของกำร
ท ำงำน หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติอยู่มีลักษณะท้ำทำย
ควำมรู้และควำมสำมำรถ  กำรได้ใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำน มีอิสระ
ในกำรวำงแผนกำรท ำงำนได้ด้วยตนเอง  ปริมำณ
งำนสอดคล้องกับชั่วโมงกำรท ำงำนในแต่ละวัน  
และจ ำนวนพนักงำนผู้ปฏิบัติ  ในสำยกำรบิน
เหมำะสมกับปริมำณงำน 

  1.6.2.4 ปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบ  
หมำยถึง พนักงำนมีโอกำสรับผิดชอบงำนที่ส ำคัญๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย  มีอิสระในกำรท ำงำนและ
ตัดสินใจในงำนที่รับผิดชอบ  ได้รับควำมยุติธรรม
ในกำรมอบหมำยหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ  งำนที่
รับผิดชอบมีลักษณะท้ำทำยและจูงใจให้อยำกท ำ  
และขอบเขตและหน้ำที่ที่รับผิดชอบถูกระบุไว้อย่ำง
ชัดเจน  
  1.6.2.5 ปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน หมำยถึงได้รับกำรพัฒนำทักษะและ
ควำมสำมำรถเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำว
ไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นเสมอ มีโอกำสได้ใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำน   ได้รับกำร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เข้ำร่วมประชุม อบรม 
สัมมนำและศึกษำดูงำน  องค์กรมีกำรวำงแผนที่จะ
ส่งเสริมให้พนักงำนผู้ปฏิบัติ ทุกระดับสำมำรถก้ำว
ไปสู่ต ำแหน่งที่สูงกว่ำได้ตำมล ำดับ  และได้รับกำร
ประเมินเพื่อเลื่อนต ำแหน่งอย่ำงเป็นธรรม 
  1 . 6 . 2 . 6  ปั จ จั ย ด้ ำ น เ งิ น เ ดื อ น  
หมำยถึง  กำรได้รับเงินเดือนเหมำะสมกับงำนที่ท ำ  
ได้รับเงินเดือนเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ 
เงินเดือนที่ ได้รับเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตใน
ปัจจุบัน กำรเบิกจ่ำยเงิน ประกันสังคม เงินทดรอง
จ่ำยมีควำมสะดวกรวดเร็ว  และเงินตอบแทนใน
กำรท ำงำน เช่นเงินเพ่ิมพิเศษ เงินค่ำต ำแหน่ง เบี้ย
เลี้ยงเป็นต้น เป็นที่น่ำพอใจ 
  1.6.2.7 ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำร
บริหำร  หมำยถึง  นโยบำยในกำรบริหำรองค์กรมี
ควำมเหมำะสมและง่ ำยต่อกำรน ำไปปฏิบัติ 
ผู้บริหำรมีกำรประชุมปรึกษำเพ่ือหำแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ผู้บริหำรมีกำรพิจำรณำ
ผลงำนและผลประโยชน์ต่ำงๆด้วยควำมเป็นธรรม 
กำรบริหำรงำนขององค์กรเป็นไปตำมนโยบำยที่
วำงไว้  และผู้บริหำรได้ท ำกำรชี้แจงเกี่ยวกับ
เป้ ำหมำย ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนกั บพนั ก ง ำนที่
รับผิดชอบเป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภำรกิจของหน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จหรือสร้ำง
ชื่อเสียง สร้ำงคุณค่ำให้กับหน่วยงำน 



  1.6.2.8 ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพนักงำน หมำยถึง ทุกคนในองค์กรให้
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี เพ่ือน
ร่วมงำนสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน
เรื่องของกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นกันเอง จะ
ได้รับควำมช่วยเหลือจำกเพ่ือนร่วมงำนเวลำ
ประสบปัญหำในกำรท ำงำน  กำรพึงพอใจกับ
อัธยำศัยไมตรีของเพ่ือนในองค์กร และในองค์กร
ทุกคนมีควำมเคำรพนับถือกันด้วยควำมจริงใจ 
  1.6.2.9 ปัจจัยด้ำนกำรปกครองบังคับ
บัญชำ หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำรับฟังควำมคิดเห็น
และพร้อมให้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  กำร
ตัดสินใจของผู้บั งคับบัญชำขึ้นอยู่ กับ เหตุผล
มำกกว่ำอำรมณ์  ผู้บังคับบัญชำมีควำมยุติธรรมใน
กำรตัดสินควำมผิดพร้อมร่วมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนได้เป็น
อย่ำงดี และกำรมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำ
เข้ำใจง่ำยและเป็นขั้นตอนชัดเจน 
 1.6.3 ขวัญและก ำลังใจ หมำยถึง สภำพ
จิตใจของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ ไลน์ที่
ก่อให้เกิดก ำลังใจ และควำมพึงพอใจที่มีผลต่อกำร
ท ำงำน  ได้แก่  ด้ำนควำมผูกพันกับองค์กร ด้ำน
ทัศนคติในกำรท ำงำน และด้ำนควำมสำมัคคี  
  1.6.3.1 ด้ำนควำมผูกพันกับองค์กร 
หมำยถึง  พนักงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำนตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  มีควำมกระตือรือร้นใน

กำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน  มีควำมมำนะอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน  มีควำมรู้สึกว่ำมีส่วน
ช่วยให้งำนต่ำงๆขององค์กรประสบควำมส ำเร็จ มี
ควำมรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรและเ พ่ือน
ร่วมงำน 
  1.6.3.2 ด้ำนทัศนคติในกำรท ำงำน  
หมำยถึง  พนักงำนมีควำมเชื่อว่ำควำมมุ่งมั่นใน
กำรท ำงำนท ำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร  
กำรเชื่อว่ำกำรไว้วำงใจและเชื่อว่ำกำรไว้วำงใจและ
เชื่อมั่นในผู้บริหำรขององค์กรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  เชื่อ
ว่ำกำรมีอิสระที่จะแสดงควำมคิดเห็นในกำรท ำงำน
จะท ำให้ผลงำนออกมำดี    กำรเชื่อว่ำควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำนจะท ำให้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี   และกำรเชื่อว่ำกำรสนองนโยบำยกำร
บริหำรของผู้บริหำรจะท ำให้กำรพัฒนำองค์กร
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 
  1.6.3.3 ด้ำนควำมสำมัคคี หมำยถึง  
พนักงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับเพ่ือนร่วมงำนได้
อย่ำงมีควำมสุข กำรท ำงำนร่วมกับเพ่ือนร่วมงำน
ในกำรพัฒนำองค์กร  กำรได้เสียสละประโยชน์
ส่วนตัว เ พ่ือองค์กรสม่ ำเสมอ  กำรได้รับกำร
สนับสนุนจำกเพ่ือร่วมงำมในกำรท ำงำน  และมี
ควำมตั้งในช่วยกันแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน 

 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจ
ของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ ผู้วิจัยได้
ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับขวัญและก ำลังใจ 
  2.1.1.1 ควำมหมำยของขวัญและ
ก ำลังใจ 

  ขวัญก ำลังใจ เป็นสภำพจิตใจที่น ำมำ
สู่กำรท ำงำนอย่ำงมีระเบียบวินัยมีควำมเชื่อมั่นและ
ควำมตั้งใจที่จะท ำงำนให้เป็นที่เชื่อถือไว้ใจได้ ซึ่ง
กำรศึกษำเรื่องขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนนั้น 
มีผู้ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 
 ธวัชชัย  ฟักเทพ (2551 : 10)  ได้ให้
ควำมหมำยของขวัญและก ำลังใจ คือสภำพทำง
จิตใจของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ปฏิบัติงำนร่วมกัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรแสดงออกในพฤติกรรมต่ำง ๆ
เช่น ควำมกระตือรือร้น  ควำมสำมัคคี  ควำม
รับผิดชอบ ควำมตั้งใจ และควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำน 



   เรวัต  อุบลรัตน์  (2551 : 13)  ให้
ควำมหมำยว่ำ ขวัญและก ำลังใจ หมำยถึง สภำพ
จิตใจ ควำมรู้สึกนึกคิดเป็นทัศนคติ หรืออำรมณ์ที่มี
ลักษณะเป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถสัมผัสและ
มองเห็นได้                แต่สำมำรถสังเกตได้จำก
กำรแสดออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อ
องค์กรในกำรปฏิบัติงำน 
 วรรณภำ  กลับคง  (2552 : 8) ให้
ควำมหมำยว่ำ ขวัญและก ำลังใจ หมำยถึง สภำวะ
ทำงด้ำนจิตใจ ควำมรู้สึก อำรมณ์ของบุคคลที่
ก่อให้เกิดก ำลังใจ เจตคติและควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำน ซึ่ งจะเป็นผลให้มีควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน 
 ผดุง  วุฒิเอ้ย (2552 : 10)  ได้ให้
ควำมหมำยของขวัญและก ำลังใจว่ำหมำยถึง กำร
แสดงออกทำงภำวะจิตใจหรือควำมรู้สึก ทัศรนคติ
ของคนในองค์กรที่มีต่องำน  ต่อบุคล  ต่อเพ่ือน
ร่วมงำน                          ต่อองค์กรที่ตน
ปฏิบัติอยู่  ต่อควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของ
องค์กร  และควำมตั้งใจของคนที่จะอุทิศเวลำและ
แรงกำยเพ่ือสนองควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
 พนิดำ  วรรณเวียง (2553 : 9)  ได้ให้
ควำมหมำยว่ำขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
หมำยถึง สภำพทำงจิตใจ ควำมรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เกิดขึ้นจำก 
สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน ทั้งด้ำน
บวกและด้ำนลบ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  พิชิต เทพวรรณ์ (2555 : 9) ขวัญและ
ก ำลังใจ หมำยถึง สภำพทำงจิตใจ ควำมรู้สึก นึก
คิด  ควำมกระตือรือร้น ควำมตั้งใจที่จะร่วมมือร่วม
ใจในกำรท ำงำน ควำมพึงพอใจ และควำมตั้งใจใน
กำรปฏิบัติงำน  
  สุรเชษฐ์ สุวพร (2553 : 14-15) ขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง  ควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำนอุทิศกำยและใจในกำร
ท ำงำนให้แก่องค์กร กำรทุ่มเทควำมสำมำรถ 

ปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงร่วมแรงแข็งขันมีพลัง
สัมฤทธิ์ในกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมมีพันธะผูกพัน 
ต่อหน้ำที่ งำนที่ปฏิบัติอย่ำงสูง กำรได้รับกำร
ยอมรับจำกสังคม   
  ณัฎฐรัฐ จันทะโลก (2553 : 16) ขวัญ
และก ำลั งใจ  หมำยถึง  ภำวะของจิตใจ หรือ 
ทัศนคต ิหรอืแรงผลักดันของบุคคล หรือบุคคลต่ำง 
ๆ ในกลุ่มที่จะท ำงำนตำมวัตถุประสงค์แห่งกำร
ท ำงำนร่วมกันของกลุ่มเ พ่ือจะต่อสู้กับปัญหำ
อุปสรรคต่ำง ๆ อันที่จะไปให้ถึงจุดหมำยปลำยทำง 
ที่ก ำหนดไว้ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมใน
กำรที่จะแสดงให้เห็นถึงควำมกระตือรือร้น ควำม
มุ่งม่ัน ควำมรักหมู่คณะ หรือควำมเฉื่อยของกลุ่ม 
 จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำอำจสรุปได้
ว่ำ ขวัญก ำลังใจหมำยถึง สภำพจิตใจและทัศนคติ
ของพนั ก งำนที่ มี ต่ อสภำพแวดล้ อม ในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นสิ่งที่บอกถึงควำมพอใจและควำม
เต็มใจในกำรท ำงำน พนักงำนที่มีขวัญก ำลังใจดีนั้น 
จะรู้สึกอยำกและเต็มใจที่จะท ำงำน มีควำม
กระตือรือร้น ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกลุ่ม 
ตั้งใจท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ผลงำนก็จะมี
ประสิทธิ ภำพท ำ ให้ องค์ กำรมีควำมมีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำพนักงำนมี
ขวัญก ำลังใจต่ ำ พฤติกรรมที่แสดงออกในกำร
ท ำงำน ก็จะเป็นไปในทำงตรงกันข้ำม มีควำมเบื่อ
หน่ำย ท้อแท้ ไม่มีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำร 
ผลงำนก็จะลดลงไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งควำมหมำย
นี้ผู้วิจัยจะใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
  2.1.1.2 ควำมส ำคัญของขวัญก ำลังใจ 
  ขวัญก ำลังใจมีควำมส ำคัญ  ขวัญ
ก ำลังใจเป็นสิ่งจ ำเป็นที่ผู้บริหำรจะต้องเอำใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่เสมอเพรำะถ้ำกำรบ ำรุงขวัญที่
ดีจะท ำให้มีกำรสร้ำงผลงำนที่มีคุณภำพให้แก่
หน่วยงำน  จึงต้องมีกำรเสริมสร้ำงขวัญและบ ำรุง
ขวัญของพนักงำน  เพ่ือรักษำเสถียรภำพของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง ต ำ ม ค ว ำ ม



ต้องกำร และส่งผลไปถึงประสิทธิภำพของงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร ดังนั้นจึงมีผู้ให้
ค ำนิยำมเกี่ยวกับควำมส ำคัญของขวัญและก ำลังใจ
ไว้มำกมำยดังนี้   
 
 
 
 จิรชำติ เชื้อภักดี (2550 : 15) ได้กล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของขวัญในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 1. ก่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
 2. เกิดควำมจงรักภักดี  ซื่อสัตย์ต่อหมู่
คณะและองค์กำร    
 3. กำรปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย
และศีลธรรมอันดีงำม  
 4. เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะและ
ก่อให้เกิดพลังร่วม (Group Effort) และฝ่ำฟัน
อุปสรรคท้ังหลำยขององค์กรได้  
 5. เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกิจกำร
ต่ำง  ๆ  ขององค์กร  
 6. เกิดควำมเชื่อม่ันและศรัทธำในองค์กรที่
ตนปฏิบัติอยู ่
 เดวิส (Davis, 1967 : 362-367)  ได้สรุป
ควำมส ำคัญของขวัญต่อกำรปฏิบัติงำนไว้ดังต่อไปนี้
ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร 
 1. สร้ำงควำมซื่อสัตย์จงรักภักดีให้มีต่อ
องค์กร 
 2. เสริมสร้ำงวินัยอันท ำให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับและระเบียบแบบแผน 
 3. ท ำให้องค์กำรเป็นองค์กำรที่แข็งแรง
สำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคในยำมคับขัน 
 4.  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจใน
องค์กำรมำกขึ้น 
 5. ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมคิดริเริ่มต่ำงๆ 
 6. ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเชื่อมั่นใน
องค์กรของตนเอง 

  ปรียำพร  วงศ์อนุตรำโรจน์  (2553 
:  134-135)  ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของขวัญใน
กำรปฏิบัติงำนว่ำ  ผู้ที่มีขวัญดี  มักเป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  ให้เป็นไปตำมควำม
มุ่งหมำยของกำรจัดกำร  จะสร้ำงผลงำนที่คุณภำพ
ให้กับหน่วยงำน   บุคคลที่มีขวัญจะมี
พฤติกรรม  ต่อไปนี้ 
 1.  มีควำมกระตือรือร้นที่จะท ำงำน
ร่วมกัน เพ่ือให้จุดมุ่งหมำยขององค์กำรบรรลุผล 

2.  มีควำมผูกพันต่อองค์กร 
3.  อยู่ในระเบียบวินัยและเต็มใจที่จะท ำ
ตำมกฎข้อบังคับต่ำง ๆ  

  4.  แม้องค์กำรจะมีปัญหำอย่ำงไร ก็จะใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหำนั้นๆ ให้
ลุล่วง  
           5.  มีแรงจูงใจและควำมสนใจในงำน
อย่ำงมำกมำย 
           6.  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
  7.  มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล 
 สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (2554 : 112) ให้
ควำมหมำยว่ำขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
ห ม ำ ย ถึ ง  ค ว ำ ม รู สึ ก ข อ ง บุ ค ค ล  ที่ มี ต่ อ
สภำพแวดล้อม คนที่มีขวัญดีจึงสังเกตไดจำกควำม 
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน เต็มใจที่จะท ำตำมกฎข
อบังคับของหน วยงำน พยำยำมปฏิบัติงำนให  
บรรลุจุดมุงหมำยและอ่ืนๆ ซึ่งเปน      พฤติกรรม
ที่มีผลดีตอบริษัท ขวัญไมดีก็พบจำกควำมทอแท 
เบื่อหนำยขำดควำมเต็มใจที่จะท ำงำน ขำดงำน ไม
อยำกรับผิดชอบงำน 
           ฟลิปโป  (Flippo,1967: 364-369 )  ให้
ควำมส ำคัญแก่ขวัญในกำรท ำงำนว่ำเป็นภำวะทำง
จิตใจที่จะท ำกำรอุทิศตัวเพ่ืองำนนั้น  นอกจำก
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำของผู้บริหำรแล้ว
ควำมพึงพอใจในลักษณะและสภำพของงำนที่
ปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำย  หรือสมัครใจเข้ำไป
ท ำนั้นก็เป็นองค์ประกอบส ำคัญต่อกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจและกำรปฏิบัติงำนด้วย  



           จำกควำมส ำคัญของขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน  สรุปได้ว่ำ ควำมส ำคัญของขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  คือ ควำมเป็น
นำมธรรมที่ไม่มีรูปร่ำง  ไม่สำมำรถมองเห็นได้  แต่
เป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำนซึ่งแสดงออกมำใน
รูปของควำมรู้สึกที่มีต่อผู้บังคับบัญชำ  ผู้ร่วมงำน
ผู้ใต้บังคับบัญชำ                 ซึ่งพลังรวมกลุ่มที่
จะท ำงำนให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร
ด้วยดี  หำกองค์กรใดมีบุคลำกรที่มีขวัญก ำลังใจดี 
จะช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิผล ผู้บริหำร
จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญในเรื่องขวัญก ำลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน  และหำแนวทำงในกำร
เสริมสร้ำงและบ ำรุงขวัญก ำลังใจของพนักงำนใน
องค์กำรให้อยู่ในสภำพที่เป็นขวัญก ำลังใจดี  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร 
  2.1.1.3 องค์ประกอบและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจ 
  ขวัญและก ำลังใจมีควำมส ำคัญในกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร กำรมีขวัญและ
ก ำลังใจส่งผลให้เกิดควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจ
กันท ำงำน แต่ขวัญและก ำลังใจของพนักงำน
สำมำรถเปลี่ยนแปลงไปได้ จึงเป็นสิ่งที่น่ำศึกษำถึง
สิ่งที่ท ำให้เกิดขวัญและก ำลังใจ ซึ่งมีนักวิชำกำร
หลำยท่ำนดังนี้ 
 พนมวัน ชุ ่มใจ  (2554 : 8) ได้
ก ล ่ำ ว ว ่ำ  ข ว ัญ แ ล ะ ก ำ ล ัง ใ จ ด ีนั ้น เ ก ิด จ ำ ก
องค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ 
 1.  ลักษณะท่ำทำงและบทบำท
ของผู้น ำหรือหัวหน้ำงำนที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
สัมพันธภำพระหว่ำงกันของผู้บังคับบัญชำ 
 2.  ควำมพึงพอใจในหน้ำที่กำร
งำนที่ปฏิบัติอยู่ เพรำะกำรปฏิบัติงำนถ้ำได้ท ำงำน
ที่ตนพึงพอใจย่อมได้ผลกว่ำกำรปฏิบัติงำนที่ตนไม่
พึงพอใจ 
 3.  ควำมพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมำย
หลักและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ทั้งของเพ่ือนร่วมงำนและผู้บริหำรตลอดจนกำร

จัดระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพช่วยให้เกิด
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนได้ดียิ่งข้ึน 
 4.  กำรให้บ ำเหน็จรำงวัล  กำร
เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง แก่ผู้ปฏิบัติงำนดีย่อมเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมขยันขันแข็งใน
กำรท ำงำนมั่นใจและขวัญก ำลังใจดี 
 5.  สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำน
ควรจะให้ถูกต้องตำมลักษณะ มีอำกำศถ่ำยเท มีแสง
สว่ ำ ง เ พีย งพอ  มี เ ครื่ องมื อ เครื่ อ ง ใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอต่อกำรท ำงำน 
 6.  สุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนรวมทั้ง
สภำพร่ำงกำยและสภำพจิตใจมีผลอย่ำงมำกต่อ
กำรท ำงำนเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติงำนมีปัญหำเกี่ยวกับ
สุขภำพย่อมไม่สำมำรถท ำงำนให้เกิดผลดีได้ 
 กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล (2557 : 
25) ได้กล่ำวว่ำ ขวัญและก ำลังใจดีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนและองค์กร ดังนี้ 
 1.  ท ำให้เกิดควำมร่วมมือมือใจใน
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 2.  สร้ำงควำมซื่อสัตย์ จงรักภักดี
ให้มีต่อองค์กร 
 3.  เสริมสร้ำงวินัยอันจะท ำให้มี
กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ และแบบแผน 
 4.  ท ำ ให้ อ งค์ กร เป็ นองค์ กรที่
แข็งแกร่งสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคในยำมคับขันได ้
 5.  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจ
ในองค์กรมำกข้ึน 
 6.  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมคิด
ริเริ่มในกิจกรรมต่ำงๆ 
 7.  ท ำ ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ นมี ค ว ำม
เชื่อมั่นในองค์กรของตนเอง 
 พรนพ พุกกะพันธุ์ (2552 : 235-
237) ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจ
ทีด่ีซึ่งมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึกของบุคคล เช่น สภำพ
กำรท ำงำน ลักษณะของงำน ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำนและท่ำทีของผู้บังคับบัญชำตลอดจนฐำนะของ
องค์กำร ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจที่ ดี
ประกอบด้วยปัจจัยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ คือ 



 1. ลักษณะท่ำทีและบทบำทของ
ผู้บังคับบัญชำที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำผู้ร่วมงำนหำก
ผู้บังคับบัญชำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกน้องและ
เข้ำอกเข้ำใจซึ่งกันและกันย่อมจะท ำให้บรรยำกำศ
กำรท ำงำนร่วมกันมีชีวิตชีวำและลูกน้องจะมีขวัญที่
ดี แต่ถ้ำผู้บังคับบัญชำวำงตัวแบบเจ้ำนำยผู้เรือง
อ ำนำจขำดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขวัญของลูกน้องจะ
ตกต่ ำ 
 2.  กำรมอบหมำยงำนให้บุคคล
ปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น หำกมอบหมำยงำนไม่
เหมำะสมกับบุคคล ซึ่งอำจเป็นในรูปของควำมไม่
เหมำะกับควำมถนัดไม่เหมำะสมกับบุคลิกภำพ
หรือควำมรู้ควำมสำมำรถของเขำจะท ำให้ผู้ปฏิบัติ
เกิดควำมคับข้องใจเกิดควำมไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็น
กำรท ำลำยก ำลังขวัญของเขำด้วย  แต่ถ้ำกำร
มอบหมำยงำนเป็นที่ถูกใจ ถูกกับควำมถนัด ถูกกับ
นิสัยใจคอ เขำย่อมจะพึงพอใจและท ำงำนด้วย
ควำมสุขขวัญก็เกิดขึ้นตำมมำ ควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำนที่ปฏิบัติอยู่ย่อมได้ผลงำนมำกกว่ำกำรที่ต้อง
ปฏิบัติงำนที่ไม่พอใจ 
 3. กำรจัดสภำพกำรท ำงำน สภำพ
กำรท ำงำนมีอิทธิพลต่อร่ำงกำยและจิตใจของ
บุคคลเป็นอันมำกและมีส่วนเสริมสร้ำงขวัญและ
ท ำลำยขวัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจัดสภำพกำรท ำงำนที่
ดีถูกหลักอนำมัย เช่น สถำนที่สะอำด เรียบร้อย มี
แสงสว่ำงเพียงพอ เสียงรบกวนไม่ร้อนอบอ้ำว 
อำกำศถ่ำยเทได้สะดวกจะท ำให้คนงำนบังเกิด
ควำมสบำยใจไม่รู้สึกร ำคำญหรือมีอำรมณ์ขุ่นมัว 
ขวัญของเขำก็จะดีแต่ถ้ำกำรจัดสภำพกำรท ำงำนไร้
ระเบียบ ขำดสิ่งจูงใจ ขำดควำมสะอำด ควำม
สวยงำม คนงำนจะขำดควำมตั้งใจในกำรท ำงำน
และเป็นกำรท ำลำยขวัญให้หมดสิ้นไปด้วยสภำพ
ของกำรปฏิบัติงำน ควรให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะ 
มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก มีเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในกรปฏิบัติงำนครบถ้วน เหมำะสมแก่กำร
ปฏิบัติงำนเพรำะสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยผดุงขวัญในกำร
ปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น 

 4. ระบบกำรวัดผลควำมส ำเร็จใน
กำรท ำงำน ระบบกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อน
เงินเดือน กำรโยกย้ำยสิ่งเหล่ำนี้ถ้ำปฏิบัติอย่ำงไม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์จะมีผลกระทบกระเทือนขวัญ
มำกที่สุด 
 5. ควำมพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์
หลักและนโยบำยด ำเนินงำนขององค์กำรตลอดจน
กำรจัดกำรองค์กำรและระบบงำนที่มีประสิทธิภำพ
ขององค์กำรสิ่งเหล่ำนี้นับว่ำเป็นเรื่องส ำคัญมำก
เพรำะถ้ำทุกคนหรือสมำชิกส่วนใหญ่ขององค์กำรมี
ควำมเข้ำใจซำบซึ้งถึงระบบและกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรแล้วบุคคลเหล่ำนั้นย่อมจะอุทิศเวลำให้แก่
งำน มีก ำลังใจและก ำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำนได้ดี
ขึ้น 
 6. สุขภำพทั้งทำงกำยและทำงจิต
ของผู้ปฏิบั ติ ง ำน  กำรที่ จะมีก ำลั งขวัญดีนั้ น 
นอกจำกจะค ำนึงถึงปัจจัยในกำรท ำงำนแล้วต้อง
พิจำรณำถึงปัจจัยภำยนอกที่ท ำงำนด้วย เช่น 
ปัญหำทำงครอบครัว สุขภำพอนำมัยที่ไม่ดี เป็นต้น 
และยังต้องค ำนึงถึงอำรมณ์โดยทั่วๆ ไปของแต่ละ
บุคคลซึ่งเปลี่ยนไปมำอยู่เสมอไม่เหมือนกัน เมื่อมำ
เปรียบเทียบกันแล้ว ก็จะแสดงให้เห็นว่ำใครจะมี
ควำมพอใจในกำรท ำงำนที่ท ำอยู่มำกน้อยแตกต่ำง
กันอย่ำงไร 
 7. มีควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว 
ญำติมิตร เพ่ือนบ้ำน เพ่ือนร่วมงำน เป็นไปได้ ไม่มี
ปัญหำใดๆ ที่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นเข้ำใจดีกับ
เพ่ือนร่วมงำน หมู่คณะ 
 8. ไม่มีปัญหำหรือข้อขัดแย้งใดๆ 
เกี่ ย วกับศำสนำควำมคิด เห็นทำงกำร เมือ ง 
สิ่งแวดล้อมทำงสังคมเช่น ปัญหำจรำจร แหล่งที่อยู่
อำศัยและอ่ืนๆ 
 9. กำรควบคุมดูแลอย่ำงเพียงพอ
ผู้บริหำรทุกคนควรจะเป็นที่ปรึกษำแก่ลูกน้องได้
อย่ ำงดี เช่น  ช่ วยแนะน ำแก้ ไขปัญหำ  ฉะนั้ น 
สัมพันธภำพระหว่ำงหัวหน้ำงำนและผู้ร่วมงำนจึงมี
ควำมส ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงขวัญและควำมส ำเร็จ
ขององค์กำรอยู่มำก 



 10. ควำมพึงพอใจในผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจและรำงวัลที่ ได้รับ กำรเลื่อนขั้น                          
เลื่อนต ำแหน่งที่ เหมำะสม กำรให้สวัสดิกำร 
บ ำเหน็จ บ ำนำญ 
 11.  โ อกำส ในกำ รแสดงคว ำม
คิดเห็นและกำรยอมรับฟัง ตำมปรกติทุกหน่วยงำน
จะมีเหตุอันก่อให้เกิดควำมคับแค้นใจระหว่ำง
ผู้ร่วมงำนหรือระหว่ำงคนงำนกับฝ่ำยบริหำร เช่น 
สภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนไม่ดี กำรมอบ
งำนให้ท ำไม่เหมำะสม กำรปกครองบังคับบัญชำไม่
ยุติธรรมปัญหำดังกล่ำวนี้ต้องจัดให้มีทำงระบำยขึ้น 
หำกคนงำนไม่มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นหรือมีแต่
ว่ำฝ่ำยผู้บังคับบัญชำไม่ยอมรับฟังก็จะท ำให้คนงำน
เกิดควำมคับข้องใจและท ำลำยขวัญของเขำด้วย 
 12. กำรให้บ ำเหน็จรำงวัลและกำร
ลงโทษ เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนดีต้องรับรู้ในควำมดี
ของเขำโดยให้บ ำเหน็จควำมดี ซึ่งอำจจะเป็นกำร
เลื่อนขั้นหรือต ำแหน่งให้สูงขึ้น เพ่ิมเงินเดือนให้
มำกขึ้นตลอดจนกำรชมเชยให้รำงวัลเป็นพิเศษจะ
เป็นกำรท ำให้เขำมีก ำลังใจจูงใจให้กระตือรือร้นต่อ
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมขยันขันแข็งมีก ำลังขวัญดี 
ส่วนเจ้ำหน้ำที่ท ำผิดวินัยหรือมีข้อบกพร่องประกำร
ใดก็ตำมก็ควรมีกำรลงโทษตำมควรแก่กรณีโดย
เคร่งครัดเสมอหน้ำกันและเป็นธรรมเพ่ือรักษำวินัย
ของกลุ่มและควำมเป็นอันหนึ่งเดียวกันและเป็น
วิถีทำงหนึ่งที่จะสร้ำงขวัญให้เกิดขึ้นและด ำรงอยู่
อย่ำงมั่นคง 
 ในขณะที่ ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2553 : 138-139) ได้สรุปองค์ประกอบของขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในอีก
ลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 1. สภำพกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
บุคคล และภำยในสถำนศึกษำ 
 2.  ควำมเหมำะสมของกำรจัด
ชั่วโมงเวลำในกำรท ำงำน 
 3. กำรแข่งขันที่เป็นกำรแข่งขันกับ
ตัวเอง 

 4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลใน
กำรท ำงำน 
 5. ฐำนะและกำรอบรมจำกเพ่ือน
ร่วมงำนและหัวหน้ำงำน 
 6. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 7. ควำมสัมพันธ์กับหัวหน้ำหรือ
ผู้บริหำร 
 8. วิธีกำรบริหำรงำนของหัวหน้ำ
หรือผู้บริหำร 
 9. ควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำอยู่ 
 ลักษณะอำกำรที่แสดงว่ำขวัญและ
ก ำ ลั ง ใ จดี ห รื อ ขวัญและก ำ ลั ง ใ จสู ง  ต ำมที่
นักวิชำกำรได้อธิบำยไว้นั้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ 
ข้ำรำชกำรต ำรวจที่มีขวัญและก ำลังใจดีหรือขวัญ
และก ำลังใจสูงจะมีลักษณะอำกำรคือ มีควำมพึง
พอใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำมกระตือรือร้น มี
ระเบียบวินัย เสียสละ เชื่อมั่นในตัวผู้บริหำร ซึ่งจะ
ส่ ง ผ ลต่ อป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พของ ง ำนและส ร้ ำ ง
ควำมก้ำวหน้ำให้องค์กรต่อไป 

บทท่ี3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในกำรศึกษำวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบิน                                          
อำร์แอร์ไลน์ผู้วิจัยด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำตำม
ขั้นตอนดังนี้ 
       
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชำกรในกำรศึกษำ คือ พนักงำนของ
สำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ในทุกแผนก ทั้งหมด
จ ำนวน 200 คน  (ข้อมูลจำกสำยกำรบินอำร์แอร์
ไลน์, 2560)    
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถำม (Questionaire ) ลักษณะ
เป็นค ำถำมปลำยปิด โดยสร้ำงขึ้นจำกกำรทบทวน



เอกสำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องมำเป็นกรอบในกำร
สร้ำงแบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิ
กำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำที่งำน  สถำนภำพสมรส 
และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ลักษณะค ำถำม
เป็นแบบปลำยปิด มีหลำยค ำตอบให้เลือกโดยให้
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน
ข อ ง พ นั ก ง ำ น ส ำ ย ก ำ ร บิ น อ ำ ร์ แ อ ร์ ไ ล น์  
ประกอบด้วย ปัจจัยจู งใจ ได้แก่  ปัจจัยด้ำน
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับ
นับถือ  ปัจจัยด้ำนลักษะของกำรท ำงำน ปัจจัย
ด้ำนควำมรับผิดชอบ  ปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน  และปัจจัยค้ ำจุน ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
เงินเดือน  ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร
ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำน และ
ปัจจัยด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ เป็นลักษณะ
ค ำถำมปลำยปิดโดย เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ 5 ระดับ(Rating scale)  
 ส่วนที่3 เป็นแบบสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับ
ขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบิน
อำร์แอร์ไลน์ ได้แก่  ด้ำนควำมผูกพันกับองค์กร 
ด้ำนทัศนคติในกำรท ำงำน และด้ำนควำมสำมัคคี     
เป็นลักษณะค ำถำมปลำยปิดโดย  เป็นแบบมำตรำ
ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating scale) และได้
สร้ำงขึ้นมำเพ่ือให้คะแนนตำมหลักของลิเคอร์ท
สเกล (Likert Scale) โดยแบ่งระดับควำมคิดเห็น 
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
  เห็นด้วยมำกที่สุด   ใ ห้
คะแนน  5  คะแนน 
  เห็นด้วยมำก     ใ ห้
คะแนน  4  คะแนน 

  เห็นด้วยปำนกลำง   ใ ห้
คะแนน  3  คะแนน 
  เห็นด้วยน้อย     ใ ห้
คะแนน  2  คะแนน 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด  ใ ห้
คะแนน  1  คะแนน  
  3.2.1 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้สำมำรถ
ตรวจสอบได้ตรงกับแนวคิดของกำรวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้ก ำหนดกำรสร้ำง
เครื่องมือตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  3.2.1.1 ศึกษำหลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผล
ต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรออกแบบสอบถำมที่เหมำะสม 
  3.2.1.2  สร้ำงแบบสอบถำมภำยใต้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
 3.2.2 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.2.2.1 ผู้วิจัยตรวจสอบควำม
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content  Validity) โดยน ำ
แบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ 
จ ำนวน 3  ท่ำน เพ่ือตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหำและภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม โดยกำรหำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item 
Objective  Congruence : IOC)  ของควำม
คิดเห็นผู้เชี่ยวชำญเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเฉพำะข้อ
รำยกำร (Items)                   ที่มีค่ำตั้งแต่ 0.66  
ขึ้นไป ซึ่ งหมำยถึง  รำยกำรนั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำรจะวัด 
  3 . 2 . 2 . 2   น ำ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ที่
ประกอบด้วยค ำถำมที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องแล้ว ไปสร้ำงแบบสอบถำมเสนอ
อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์ เพ่ือพิจำรณำและให้
ข้อเสนอแนะ 
  3.2.2.3 น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคคลที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับประชำกรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงของ



กำรวิจัย โดยกลุ่มบุคคลที่ทดลองใช้แบบสอบถำม
ครั้งนี้เป็นพนักงำนสำยกำรบินที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน  30   คน   เ พ่ือหำค่ ำควำมเชื่ อมั่ น 
(Reliability) ของแบบสอบถำม โดยกำร
ค ำนวณหำค่ำสัมประสัมประสิทธิอัลฟำของครอ
นบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ำ
ควำมเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟำของแบบสอบถำม
ทั้งฉบับเท่ำกับ .917 
 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี้ 
    3.3.1 ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์
ไลน์เป็นประชำกรทั้งหมด 200 คน และรับคืนมำ
ด้วยตัวเอง เมื่อได้แบบสอบถำมมำ จ ำนวน 200 
ฉบับ 
 3.3.2  ผู้วิจัยรับแบบสอบถำมคืนจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงด้วยตนเอง และท ำกำรตรวจสอบควำม
สมบูรณ์และควำมถูกต้องของแบบสอบถำมจนครบ  
เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ทำงสถิติและวิเครำะห์เนื้อหำ
โดยผ่ำนโปรแกรมส ำเร็จรูป   
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เ มื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว ำ ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำทั้งหมดแล้ว  ผู้วิจัย
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
    3.4.1วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้ค่ำควำมถี่
(Frequency)  และร้อยละ (Percentage)  
   3.4.2 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำย
กำรบินอำร์แอร์ไลน์ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( ) และค่ำ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)   
  3.4.3 วิเครำะห์ข้อมูลขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์โดยใช้
ค่ำเฉลี่ย ( ) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
  

   ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ย 
5 ระดับ ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553 : 131)  
 

ควำมกว้ำงของอันตรภำพชั้น = 
ข้อมูลที่มีค่ำสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่ำต่ ำสุด

จ ำนวนช้ัน
    = 0.8  

  
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ก ำหนดมำตรวัด
เป็นอัตรำช่วง โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งระดับคะแนน ดังนี้ 
  ค่ำเฉลี่ย  4.24 – 5.00 หมำยถึง  มี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  ค่ำเฉลี่ย  3.43 – 4.23 หมำยถึง  มี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  
  ค่ำเฉลี่ย     2.62 – 3.42 หมำยถึง  มี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ย  1.81 – 2.61  หมำยถึง มี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่ำเฉลี่ย   1.00 – 1.80  หมำยถึง มี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.4.4 กำรเปรียบเทียบกำรเปรียบเทียบ
ระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำย
กำรบินอำร์แอร์ไลน์ จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
ใช้สถิติ t-test  และกำรวิเครำะห์แปรปรวน                
ทำงเดียว  (One-Way ANOVA)  
 
 
 
 
 3.4.5 กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ ใช้สถิติวิธีหำค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ได้
แล้วน ำเอำค่ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพียร์สัน 
(Pearson’s 1978, อ้ำงถึงใน ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 
2553 : 316) แปลควำมหมำยดังนี้ 
 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์    0.71 – 
1.00 หมำยถึง   มีควำมสัมพันธ์กันสูง 



 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์    0.31 – 
0.70 หมำยถึง   มีควำมสัมพันธ์กันปำน
กลำง 
 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์    0.01 – 
0.30 หมำยถึง   มีควำมสัมพันธ์กันต่ ำ 
 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์           
0.00 หมำยถึง   ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน 
 

บทท่ี  4  
ผลการวิจัย 

 
 ผลกำรวิจัยเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบิน                         
อำร์แอร์ไลน์  น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิจัย 
 
 4.1.1 ข้อ มูลปั จจั ยส่ วนบุคคลของ
พนักงาน 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงำน ประกอบด้วยเพศ อำยุ                           
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำที่งำน  สถำนภำพ
สมรส และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ำควำมถ่ีและค่ำร้อยละ แสดงผล
กำรศึกษำดังตำรำงที่ 4.1 
จำกตำรำงที่ 4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศ  พบว่ำ ประชำกรที่ศึกษำส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 66.00 และเพศชำย คิด
เป็นร้อยละ 34.00 
 อำยุ พบว่ำ ประชำกรที่ศึกษำส่วนใหญ่มี
อำยุระหว่ำง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00  
รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  
34.50 อำยุ  51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  20.00  

และ                     อำยุต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 30  ป ี
คิดเป็นร้อยละ 5.50   
 ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำกรที่ศึกษำ
ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  33.50 รองลงมำคือ อนุปริญญำ / ปวส.  คิด
เป็นร้อยละ 33.00 มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช. 
คิดเป็นร้อยละ 24.50  ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอน
ปลำย คิดเป็นร้อยละ 5.50  และสูงกว่ำปริญญำตรี  
คิดเป็น               ร้อยละ 3.50 
 ต ำแหน่งหน้ำที่งำน พบว่ำ ประชำกรที่
ศึกษำส่วนใหญ่มีต ำแหน่งพนักงำนทั่วไป  คิดเป็น
ร้อยละ  58.50  รองลงมำคือ หัวหน้ำงำน  คิดเป็น
ร้อยละ 41.50 
 สถำนภำพสมรส  พบว่ำ ประชำกรที่ศึกษำ
ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.00 
รองลงมำ คือ สมรส / อยู่ด้วยกัน  คิดเป็นร้อยละ 
42.00  และหย่ำร้ำง / หม้ำย / แยกกันอยู่ คิดเป็น
ร้อยละ  14.00 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  พบว่ำ ประชำกรที่
ศึกษำส่วนใหญ่มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติ งำน 
ระหว่ำง 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมำ 
คือ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำง 6 - 10 ป ี 
คิดเป็นร้อยละ 27.00  ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50  และ 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 16 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 

บทท่ี  5  
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์
แอร์ไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำน  ศึกษำ
ระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำน และ
เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน  
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำง คือ
พนักงำนของสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์   จ ำนวน 
200  คน  เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ กษำ  เป็ น



แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ Rating 
Scale สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำควำมถี่ ค่ำ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและ
ทดสอบสมมติฐำนด้วย                                ค่ำ 
t-test, One-Way ANOVA, LSD และค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ผลกำรวิจัย
สำมำรถสรุปและอภิปรำยผลได้ดังนี้   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย   
 5.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน 
อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พนักงำน  รองลงมำคือ ปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำน  ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำร
บริหำร ปัจจัยด้ำนลักษะของกำรท ำงำน  ปัจจัย
ด้ำนเงินเดือน ปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบ ปัจจัย
ด้ ำนกำรปกครองบั ง คั บบัญชำ  ปั จ จั ยด้ ำน
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  และ ปัจจัยด้ำนกำร
ยอมรับนับถือ   ตำมล ำดับ  และปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำย
กำรบิน                   อำร์แอร์ไลน์มีควำมสัมพันธ์
ในแง่บวกในระดับปำนกลำง  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ 0.05    
 5.1.2  ระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์  โดยรวมอยู่
ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน อันดับแรก 
ได้แก่ ด้ำนควำมสำมัคคี รองลงมำคือ ด้ำนทัศนคติ
ในกำรท ำงำน  และด้ำนควำมผูกพันกับองค์กร 
ตำมล ำดับ 
 5.1.3  พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
สถำนภำพสมรส ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่
แตกต่ำงกัน มีระดับขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ ที่มีเพศ อำยุ  
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งงำนที่แตกต่ำงกันมีระดับ
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไมแ่ตกต่ำงกัน 

 
 
  
 

5.2  อภิปรายผล 
 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยน ำผลกำรวิจัยมำ
อภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 5.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำ ง ำ น ข อ ง พ นั ก ง ำ น ส ำ ย ก ำ ร บิ น                             
อำร์แอร์ไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
รำยด้ำน อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ ำงพนักงำน   รองลงมำคือ ปัจจัยด้ ำน
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน   ปัจจัยด้ำน
นโยบำยและกำรบริหำร ปัจจัยด้ำนลักษะของกำร
ท ำงำน  ปัจจัยด้ำนเงินเดือน ปัจจัยด้ำนควำม
รับผิดชอบ ปัจจัยด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ 
ปัจจัยด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  และ ปัจจัย
ด้ำนกำรยอมรับนับถือ   ตำมล ำดับ  และปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
สำยกำรบิน                   อำร์แอร์ ไลน์มี
ควำมสัมพันธ์ในแง่บวกในระดับปำนกลำง  อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะว่ำปัจจัยในกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำน  ควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำน  นโยบำยในกำรบริกำรงำน 
ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร ท ำ ง ำ น  ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ                        
กำรปกครองบังคับบัญชำ  ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 
และกำรยอมรับนับถือในกำรท ำงำน มีผลต่อขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยงำนกำร
บิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูง
ใจ                         ของ เฮอร์ซ เบอร์ก 
(Herzberg et al., 1959) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ 
ควำมพึงพอใจในกำรท ำ งำนโดยใช้ทฤษฎี  2 
องค์ประกอบเรียกว่ำ ปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factor) ซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำร
ท ำงำนโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบและรัก
งำน เป็นตัวกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้บุคคลใน
องค์กรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ได้แก่  ควำมส ำ เร็จ ในกำรท ำ งำนของบุคคล                    



กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ ลักษณะของงำนที่
ปฏิบัติ ควำมรับผิดชอบ ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่ 
และ ปัจจัยค้ ำจุน (Maintenance Factor) และ
ปัจจัยที่จะค้ ำจุนให้แรงจูงใจในกำรท ำงำนของ
บุคคลอยู่ตลอดเวลำ ถ้ำไม่มีหรือมีลักษณะที่ไม่
สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กรจะ
เกิดควำมไม่ชอบงำนขึ้น ได้แก่ นโยบำยและกำร
บริหำร กำรปกครองบังคับบัญชำ  ควำมสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงำนสอดคล้องกับแนวคิดของพนมวัน 
ชุ่มใจ  (2554 : 8) ได้กล่ำวว่ำ ขวัญและก ำลังใจดี
นั ้นเก ิดจำกองค์ประกอบที ่ส ำคัญ คือลักษณะ
ท่ำทำงและบทบำทของผู้น ำหรือหัวหน้ำงำนที่มีต่อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชำสัมพันธภำพระหว่ำงกันของ
ผู้บังคับบัญชำ  ควำมพึงพอใจในหน้ำที่กำรงำนที่
ปฏิบัติอยู่ เพรำะกำรปฏิบัติงำนถ้ำได้ท ำงำนที่ตน
พึงพอใจย่อมได้ผลกว่ำกำรปฏิบัติงำนที่ตนไม่พึง
พอใจ  และควำมพึงพอใจต่อจุดมุ ่งหมำยหลัก
และนโยบำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำทั้ง
ของเพ่ือนร่วมงำนและผู้บริหำรตลอดจนกำร
จัดระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพช่วยให้เกิด
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น  ซ่ึง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ  ณฐพล  สิ งห์ลอ  
(2553)  ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนและควำมผูกพันต่อองค์กำรของ
พนักงำน ในกลุ่มบริษัทธุรกิจกระดำษเครือซิเมนต์
ไ ทย  โ ร ง ง ำ น วั ง ศ ำล ำ  จั ง ห วั ด ก ำ ญจ นบุ รี 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ พนักงำนในกลุ่มบริษัทธุรกิจ
กระดำษเครือซิเมนต์ไทย โรงงำนวังศำลำ จังหวัด
กำญจนบุรี มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและ
ควำมผูกพันต่อองค์กำรอยู่ในระดับสูง   ปัจจัยที่
ส่งผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 คือ ควำมส ำเร็จใน
งำน ควำมมั่นคงในงำน โอกำสควำมก้ำวหน้ำ 
ควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมใน
กำรปฏิบัติงำนและสถำนภำพและกำรยอมรับ 
 5.2.2  ระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์  โดยรวมอยู่
ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน อันดับแรก 

ได้แก่  ด้ำนควำมสำมัคคี   รองลงมำคือ ด้ำน
ทัศนคติในกำรท ำงำน  และด้ำนควำมผูกพันกับ
องค์กร ตำมล ำดับ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำพนักงำน
มีขวัญก ำลังใจในระดับมำก โดยอำจเกิดจำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนด้วยกันที่ส่งผลท ำให้
มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนมำกขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุ์ (2552 : 235-
237) ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจ
ที่ดีซึ่ งมี อิทธิพลต่อควำมรู้สึกของบุคคล เช่น 
ลักษณะท่ำทีและบทบำทของผู้บังคับบัญชำที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชำผู้ร่วมงำนหำกผู้บังคับบัญชำมี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกน้องและเข้ำอกเข้ำใจซึ่ง
กันและกันย่อมจะท ำให้บรรยำกำศกำรท ำงำน
ร่วมกันมีชีวิตชีวำและลูกน้องจะมีขวัญที่ดี และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของยศวัจน์ พยุงผลชัยสำร 
(2558) ได้ศึกษำเกี่ยวกับขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 
บริษัทกำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ระดับขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้นหนึ่ง อยู่ในระดับ
มำก 
 5.2.3  พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
เปรียบเทียบสถำนภำพสมรส ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงกัน มีระดับขวัญก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงำนสำยกำรบินอำร์
แอร์ไลน์ ที่มเีพศ อำยุ  วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน
ที่แตกต่ำงกันมีระดับขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำพนักงำนที่
สถำนภำพสมรส และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่
แตกต่ำงกัน  มีระดับขวัญและก ำลั งใจในกำร
ปฏิบัติงำนที่ต่ำงกันเพรำะอำจจะมีภำระทำง
ครอบครัวที่ต่ำงกันส่งผลท ำให้มีระดับขวัญก ำลังที่
ต่ำงกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  มำสโลว์ 
(Maslow, 1979) ได้กล่ำวว่ำควำมต้องกำรขั้น
ต่ำงๆของมนุษย์เป็นแนวทำงที่ให้ผู้บังคับบัญชำหำ
สิ่งจูงใจต่ำงๆเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเช่นกำรเพ่ิมเงินเดือนกำรเลื่อน



ต ำแหน่งกำรให้ควำมรับผิดชอบงำนมำกขึ้นเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำจงรักภักดีต่อองค์กำร
แต่สภำพควำมต้องกำรขอผู้ใต้บังคับบัญชำย่อมไม่
เหมือนกันควำมต้องกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำแต่ละ
คนย่อมจะแตกต่ำงกันทั้งนี้ย่อมแล้วแต่สภำพฐำนะ
ของผู้ ใต้ บั งคับบัญชำสิ่ งแวดล้อมฐำนะทำง
เศรษฐกิจทัศนคติค่ำนิยมของผู้ใต้บังคับบัญชำ
ย่อมจะท ำให้ควำมต้องกำรแตกต่ำงกันไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของอนุตร์ พูลพัฒนำ (2554) 
ได้ ศึ กษำ เกี่ ย วกั บขวัญและก ำ ลั ง ใ จ ในกำ ร
ปฏิบัติงำนของบริษัท มำเล่ย์ เอ็นจิ้น คอมโพเน็นท์
(ประเทศไทย) จ ำกัด ผลกำรวิจัยพบว่ำ  ปัจจัยส่วน
บุคคล เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน 
สถำนภำพสมรส ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ที่
แตกต่ำงกัน มีระดับขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติ งำนของพนักงำน แตกต่ำงกันอย่ ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการ
ศึกษาวิจัย 
 จำกผลกำรวิจัยผู้ศึกษำวิจัยมีข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสร้ำงขวัญก ำลังใจ
ในกำรท ำงำนของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์  
ได้ดังนี ้
  5.3.1.1  ผ ลก ำ ร วิ จั ย ปั จ จั ย ด้ ำ น
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน พบว่ำ พนักงำนสำยกำร
บิน           อำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำน
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนมำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับ
แรก คือ สภำพแวดล้อมในองค์กรช่วยส่งเสริมให้
เกิดควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน และได้รับกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมขั้นตอนอย่ำง
เคร่งครัดและครบถ้วน ดังนั้นบริษัทควรปรับปรุง
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรท ำงำน สภำพแวดล้อมที่ดีและสวยงำม 
   5.3.1.2  ผลกำรวิจัยปัจจัยด้ำนกำร
ยอมรับนับถือ  พบว่ ำ  พนักงำนสำยกำรบิน           
อำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำนกำรยอมรับ

นับถือ มำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับแรก คือ บริษัทมี
กำรยกย่องชมเชยให้รำงวัลและสิ่ งจู งใจเ พ่ือ
สนับสนุนให้มีกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม และกำร
ได้รับมอบหมำยงำนให้เป็นตัวแทนองค์กรไปปฏิบัติ
หน้ำที่หรือเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนอ่ืน ดังนั้น
บริษัทควรปรับปรุงโดยกำรเพ่ิมกำรให้รำงวัล  หรือ
อำจะเป็นค ำชมเชยในกำรท ำงำน เพื่อให้พนักงำนมี
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
  5 .3 . 1 . 3  ผลกำรวิ จั ยปั จจั ยด้ ำน
ลักษณะของกำรท ำงำน พบว่ำ พนักงำนสำยกำร
บิน           อำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำน
ลักษณะของกำรท ำงำน มำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับ
แรก คือ จ ำนวนบุคลำกรในสำยกำรบินเหมำะสม
กั บ ป ริ ม ำ ณ ง ำ น   แ ล ะ ก ำ ร ไ ด้ ใ ช้ ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น
บริษัทควรปรับปรุงในกำรบริหำรด้ำนบุคลำกรใน
สำยกำรบินให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนและ
ปริมำณของงำนที่ท ำ  โดยมีกำรวำงแผนทรัพยำกร
บุคคลให้เพียงพอกับปริมำณงำน 
  5.3.1.4 ผลกำรวิจัยปัจจัยด้ำนควำม
รับผิดชอบ พบว่ำ พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์
ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบ 
มำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับแรก คือ กำรได้รับควำม
ยุติธรรมในกำรมอบหมำยหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ  
และกำรมีอิสระในกำรท ำงำนและตัดสินใจในงำนที่
รับผิดชอบ ดังนั้นบริษัทควรให้ควำมส ำคัญในกำร
มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบกับพนักงำนที่ตรงกับ
ควำมสำมำรถของพนักงำน รวมทั้งควรรับควำม
คิดเห็นของพนักงำนในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำน 
  5 .3 . 1 . 5  ผลกำรวิ จั ยปั จจั ยด้ ำน
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน พบว่ำ พนักงำน
สำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน มำกที่สุดเฉพำะ 2 
ล ำดับแรก  คือ กำรได้ มี โอกำสได้ ใช้ ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำน และได้รับกำร
ประเมินเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งอย่ำงเป็นธรรม ดังนั้น
บริษัทควรให้ควำมส ำคัญโดยกำรเปิดโอกำสให้
พนักงำนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองใน



กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำรประเมินกำรเลือน
ต ำแหน่งที่มีควำมเป็นธรรม เพ่ือให้พนักงำนได้มี
ก ำลังใจในกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน 
  5 .3 . 1 . 6  ผลกำรวิ จั ยปั จจั ยด้ ำน
เงินเดือน พบว่ำ พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์            
ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำนเงินเดือน มำกที่สุดเฉพำะ 
2 ล ำดับแรก คือ รับเงินเดือนเหมำะสมกับควำม
รับผิดชอบ และเงินตอบแทนในกำรท ำงำน เช่นเงิน
เพ่ิมพิเศษ เงินค่ำต ำแหน่ง เบี้ยเลี้ยงเป็นต้น เป็นที่
น่ำพอใจ  ดังนั้นบริษัทควรให้ควำมส ำคัญในกำร
ก ำหนดเงินเดือนและเงินตอบแทนในกำรท ำงำนให้
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของพนักงำนมำก
ที่สุด เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
  5 .3 . 1 . 7  ผลกำรวิ จั ยปั จจั ยด้ ำน
นโยบำยและกำรบริหำรพบว่ำ พนักงำนสำยกำร
บิน           อำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำน
นโยบำยและกำรบริหำร มำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับ
แรก คือ ผู้บริหำรได้ท ำกำรชี้แจงเกี่ยวกับเป้ำหมำย
ในกำรปฏิบัติงำนกับพนักงำนที่ท่ำนรับผิดชอบเป็น
งำนที่ ส่ ง เ สริมและสนับสนุน ให้ภ ำรกิจของ
หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จหรือสร้ำงชื่อเสียง 
สร้ำงคุณค่ำให้กับหน่วยงำน  และนโยบำยในกำร
บริหำรองค์กรมีควำมเหมำะสมและง่ำยต่อกำร
น ำไปปฏิบัติ  ดังนั้นบริษัทควรให้ควำมส ำคัญใน
กำรก ำหนดนโยบำยให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนมำกท่ีสุด 
  5 .3 . 1 . 8  ผลกำรวิ จั ยปั จจั ยด้ ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร พบว่ำ พนักงำน
สำยกำรบิน           อำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญ
ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร มำกที่สุด
เฉพำะ 2             ล ำดับแรก คือ กำรได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกเพ่ือนร่วมงำนเวลำประสบปัญหำใน
กำรท ำงำน และเพ่ือนร่วมงำนสำมำรถแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นกันในเรื่องของกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
เป็นกันเอง ดังนั้นบริษัทควรให้ควำมส ำคัญใน
สนับสนุนให้พนักงำนมีกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นกนัในเรื่องกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงำน  และ

ควรมีระบบกำรสอนงำนให้กับพนักงำน พร้อมทั้งมี
ระบบพ่ีเลี้ยงในกำรแนะน ำกำรปฏิบัติงำน 

  5.3.1.9 ผลกำรวิจัยปัจจัยด้ำนกำร
ปกครองบังคับบัญชำ พบว่ำ พนักงำนสำยกำรบิน           
อำร์แอร์ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำนกำรปกครอง
บังคับบัญชำ มำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับแรก คือ 
กำรมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำเข้ำใจง่ำย
และเป็นขั้นตอนชัดเจน และผู้บังคับบัญชำให้
ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี  ดังนั้น
บริษัทควรให้ควำมส ำคัญในกำรมอบหมำยงำนให้
พนักงำน โดยมีกำรให้ค ำปรึกษำกับพนักงำนในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือท ำให้พนักงำนเข้ำใจขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ิมและช ำนำญขึ้น  และมีระบบกำรสรร
หำบุคลำกรเชิงรุก โดยมีนโยบำยเข้ำร่วมมหกรรม
รับสมัครงำนกับสถำบันและองค์กรต่ำงๆ  นโยบำย
กำ ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล ำก ร โ ดย ยึ ดห ลั ก ค ว ำม รู้
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะที่ เหมำะสมกับงำน 
ควบคู่กับควำมเป็นคนดี  

 
  5.3.1.10 ผลกำรวิจัยด้ำนควำมผูกพัน
กับองค์กร พบว่ำ พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ 
ให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมผูกพันกับองค์กร มำก
ที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับแรก คือ มีควำมมำนะอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน  มีควำมรู้สึกว่ำมีส่วน
ช่วยให้งำนต่ำงๆขององค์กรประสบควำมส ำเร็จ 
ดังนั้นบริษัทควรให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจโดยกำรสร้ำงค่ำนิยมให้พนักงำนรัก
บริษัท รักงำนและภูมิ ในงำนที่ท ำ เ พ่ือท ำให้
พนักงำนมีควำมผู้พันกับบริษัทมำกขึ้น 

  5.3.1.11 ผลกำรวิจัย ด้ำนทัศนคติใน
กำรท ำงำน พบว่ำ พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์
ไลน์ ให้ควำมส ำคัญปัจจัยด้ำนทัศนคติในกำร
ท ำงำน มำกที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับแรก คือ พนักงำน
เชื่อว่ำกำรสนองนโยบำยกำรบริหำรของผู้บริหำร
จะท ำให้กำรพัฒนำองค์กรบรรลุตำมเป้ำหมำย  
และเชื่อว่ำควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนจะท ำ
ให้ส ำ เ ร็จลุล่ ว งด้ วยดี    ดั งนั้ นบริษัทควรให้
ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจโดยกำร



ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนมำกขึ้น รวมทั้งควรมีกำรปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีต่อ
องค์กร เพ่ือพนักงำนได้ตั้งใจในกำรท ำงำนและ
ผูกพันกับองค์กรมำกข้ึน 

  5.3 .1 .12 ผลกำรวิจัยด้ ำนควำม
สำมัคคี พบว่ำ พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์                   
กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมัคคี  มำก
ที่สุดเฉพำะ 2 ล ำดับแรก คือ กำรได้เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กรสม่ ำเสมอ  และกำร
ท ำงำนร่วมกับเพ่ือนร่วมงำนในกำรพัฒนำองค์กร  
ดังนั้นบริษัทควรเน้นกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำม
สำมัคคีให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5.3.2.1  ควรศึกษำสภำพแวดล้อม
ภำยในองค์กรทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ
พนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ และควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 
    5.3.2.2  ควรศึกษำระดับสวัสดิกำรที่
เหมำะสมที่ส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำนสำยกำรบินอำร์แอร์ไลน์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดรูปแบบ สวัสดิ กำรที่
เหมำะสม และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับพนักงำน
ต่อไป  
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