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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกจาก

องคก์ารแตกต่างกนั 2) เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างาน ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยุตธิรรม 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิคุณภาพ 3) ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล  
4) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 5) ด้านดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ และ 6) ด้านการ
เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม ที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทย และ             
3) ปจัจัยด้านความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบไปด้วย 1) ด้านความผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจ 2) ด้านความผูกพนั           
ต่อองคก์รดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร และ 3) ดา้นความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกจาก
องคก์ารของพนกังานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทย โดยงานวจิยัในครัง้นี้ไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎคีุณภาพชวีติในการท างาน 
และทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ านวน                  
400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง                  
แบบเจาะจง วธิสีุ่มตวัอย่างแบบโควต้า และวธิสีุ่มตวัอย่างตามสะดวก สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ไดแ้ก่  
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าทอีสิระ 
(Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคณูดว้ยวธิ ีEnter (Multiple Regression Analysis by Enter Method)  

ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทยทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
อายุ อายุงานในการเป็นพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสายการบนิ ที่แตกต่างกนั มคีวามตั ้งใจ 
ลาออกจากองค์การแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ปจัจยัด้านคุณภาพชวีติในการท างาน ประกอบด้วย 1) ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม 2) ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 3) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คง               
ในงาน 4) ด้านดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ และ 5) ด้านการเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม และปจัจยั 
ด้านความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การของพนักงานต้อนรบั              
บนเครื่องบนิชาวไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
 
ค าส าคญั: ความตัง้ใจลาออก คุณภาพชวีติในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์าร พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ  
__________________________  
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Abstract 
 

The objectives of this research had the following objectives:  1)  to study the differences between people 
who intend to resign for different reasons and; 2)  to study the quality of working life and model factors regarding 
the following 1) adequate and fair compensation; 2) a safe and healthy environment; 3) the development of human 
capacities; 4) growth and security; 5) total life space; 6) social relevance that influenced the intention to resign 
among Thai flight attendants; 3)  to study the organizational commitment model factors regarding 1) affective 
commitment; 2) continuance commitment; 3) normative commitment that influenced intention to resign among Thai 
flight attendants. This research used the quality of the working life theory and the organizational commitment theory. 
The examples used in this research included full-service airline flight attendants chosen from ten airlines and use 
questionnaire to collect the information. The random sampling used purposive random sampling and convenience 
random sampling methods.  A descriptive statistical analysis was used in this research and included percentage, 
means and standard deviation.  An inferential statistical analysis was used in this research and included an 
independent sample t-test, a One-Way Anova and multiple regression analysis by the enter method. 

The hypothesis results found that different personal factors, such as age, duration of employment, average 
income per month and organization had different intentions for resigning at a statistically significant. The adequate 
and fair compensation factor, the factor of human development of human capacity factor, the growth and security 
factor, the total life space factor, the social relevance factor and the organizational commitment factor were 
influenced by the intention to resign by Thai flight attendants at a statistically significant. The total life space factor 
influenced their intention to resign as the first factor (beta =  -0.220) .  The social relevance factor influenced their 
intention to resign as the second factor (beta = -0.185). The development of the human capacities factor influenced 
their intention to resign at the third factor (beta =  0. 175) .  The organizational commitment factor influenced their 
intention to resign as the fourth factor (beta = -0.164) . The growth and security factor influenced their intention to 
resign as the fifth factor (beta =  -0.120) . Finally, the factor of adequate and fair compensation, which influenced 
their intention to resign as the sixth factor (beta = -0.109). 

 
Keyword: Turnover, Quality of Working Life, Organizational Commitment, Flight Attendants 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัการโดยสารทางอากาศเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย เพราะมคีวามสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั              
เมื่อเทยีบกบัการขนสง่ในแบบอื่น จงึเป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วและนกัธุรกจิ  โดยทางภาครฐัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัในจดุนี้
จึงได้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศขึ้น โดยการผลักดันให้การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ                    
ได้แล้วเสรจ็ในปีพุทธศกัราช 2549 เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของการบนิภูมภิาคเอเชยีอาคเนย์ และการสนับสนุนให้ เอกชน              
เข้ามามีบทบาทในการลงทุนเปิดเส้นทางการบนิ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสายการบินที่ให้บริการเส้นทางการบนิ                  
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศในประเทศไทย และการลงทุนก่อตัง้สายการบนิต้นทุนต ่าทัง้จากทัง้สายการบนิของไทย
และต่างประเทศเป็นอกีปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบนิในไทยอย่างรวดเรว็ 
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การเพิม่ขึน้ของจ านวนเทีย่วบนินัน้จ าเป็นต้องมกีารเพิม่ขึน้ของพนักงานสายปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอ ซึ่งพนักงาน

ต้องรบับนเครื่องบนิกเ็ป็นหน่ึงในพนักงานฝ่ายปฏบิตักิารทีจ่ าเป็นทีส่ายการบนิจะต้องมกีารบรหิารจดัการการเพิม่จ านวน

และรกัษาไวใ้หม้จี านวนเพยีงพอต่อเทีย่วบนิทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี โดยความส าคญัของต าแหน่งพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ

จะมีหน้าที่หลกัเป็นผู้ดูแลรกัษาความปลอดภัยในห้องโดยสารและชวีิตของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง อีกหน้าที่คอื               

การใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสารใหเ้กดิความประทบัใจในการเดนิทางสงูสุด ฉนัน้ยิง่พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิอยู่กบัองคก์าร              

ได้นานเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีในเรื่องการเพิ่มพูนประสบการณ์การบริการ การแก้ปญัหา และความช านาญในการดูแล               

ความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารระหว่างการเดนิทางมากขึน้ตามไปดว้ย 

ในแต่ละปีหลายสายการบนิจะมกีารเปิดรบัพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิรุ่นใหม่ ซึง่ใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้มาสมคัรและ

กเ็ป็นโอกาสใหพ้นกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิไดม้โีอกาสยา้ยไปสูอ่งคก์ารใหม่ทีต่วัเองคดิว่าเหมาะสมและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของตวัเองได ้หรอืการลาออกเพื่อไปประกอบอาชพีอื่นทีต่วัเองคดิว่าดกีว่า ซึง่การยา้ยหรอืลาออกจากของค์

การของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาสัน้นัน้อาจท าใหส้ายการบนิประสบปญัหาพนกังานตอ้นรบั

บนเครื่องบนิไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงานได้เนื่องจากต าแหน่งพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิเมื่อรบัสมคัรคนเขา้มาแลว้              

ไม่สามารถที่จะปฏบิตังิานไดเ้ลยทนัท ีจ าเป็นต้องไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องการปฏบิตังิานและความปลอดภยัอย่างน้อย              

1-2 เดือนขึ้นไป และอีกทัง้การจะให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เหลือท างานมากขึ้นเพื่อทดแทนคนที่ลาออกนัน้                   

ก็ไม่สามารถกระท าได้ เพราะเป็นต าแหน่งงานที่ต้องมีการพักผ่อนและวันหยุดเพียงพอไปตามกฏความปลอดภัย                    

ด้านการบิน โดย บทความของกระทรวงแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (US Department of Labor. 2004 – 2005 : 2 - 3)                

ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพีของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ ไดใ้หค้วามหมายของสภาพการท างานของพนักงานต้อนรบั

บนเครื่องบนิไวด้งันี้ คอื พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิจะตอ้งพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดท้ัง้กลางวนั กลางคนื ในวนัหยุดตาม

เทศกาลต่าง ๆ และวันหยุดสุดสปัดาห์ หรือคิดเป็นประมาณ 65 ถึง 85 ชัว่โมงต่อเดือนที่ต้องท างานอยู่บนเครื่องบิน 

นอกจากนัน้ยงัต้องใชเ้วลาอกีประมาณ 50 ชัว่โมงในการเตรยีมตวัภาคพื้นดนิเพื่อทีจ่ะใหพ้รอ้มก่อนทีจ่ะขึน้ไปปฏบิตัหิน้าที่

บนเครื่องบนิ โดยต้องรอเครื่องบนิเดนิทางกลบัมา และดว้ยสาเหตุนี้ ตารางบนิของพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิจงึมคีวาม

หลากหลายและมขีอ้จ ากดัในเรื่องของจ านวนชัว่โมงทีส่ามารถท าการบนิได้ 

 และแมว้่าแต่ละสายการบนิจะพยายามสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิเป็นอย่างด ีมกีารดแูล
ให้ความส าคญัในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักต้อนรบับนเครื่องบิน อีกทัง้ให้ค่าตอบแทนในเรื่องรายได้และ
สวสัดกิารอย่างดเีมื่อเทยีบกบัต าแหน่งงานอื่นในสายการบนิ เพื่อก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดแีละความผกูพนัระหว่างพนกังาน
ต้อนรบับนเครื่องบนิกบัองค์การ แต่ก็ยงัมกีารลาออกพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิเพื่อย้ายองค์การไปยงัองค์การใหม่              
อยู่ตลอดเวลา 
 ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ใจลาออกของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ
ชาวไทย” ผลที่ได้จากการศกึษาจะท าใหส้ายการบนิได้ทราบถงึปจัจยัด้านความพงึพอใจต่อคุณภาพชวีติการท างาน และ
ความผกูพนัธต่์อองคก์ารดา้นไหนบา้งทีส่ง่ผลต่อการลาออกของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ข
สาเหตุที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ เพื่อรกัษาพนักงานที่มคีวามรู้และประสบการณ์ อีกทัง้               
ลดค่าใชจ้่ายในการรบัสมคัรการอบรมฝึกฝนพนกังานใหม่อกีดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความแตกต่างของลกัษณะดา้นประชากรศาสตรก์บัความตัง้ใจลาออก  
2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ารต่อความตัง้ใจลาออก จากองคก์ารของ

พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทยทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อายุงานในการเป็นพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สายการบนิทีท่ างานอยู่ 
และต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปจัจยัด้านคุณภาพชวีติการท างาน 1) ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิคุณภาพ 3) ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 4) ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง  
ในงาน 5) ด้านดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ และ 6) ด้านการเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม มอีทิธพิล             
ต่อความตัง้ใจลาออกจากองคก์ารของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย 

3. ปจัจยัด้านความผูกพนัต่อองค์การ 1) ด้านความผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจ 2) ด้านความผูกพนัต่อองค์กร              
ดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร และ 3) ดา้นความผูกพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน
ตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548) กล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์ารต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ 

เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกแตกต่างกนัน้ี

มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์าร  

วอลตนั (Walton. 1973: 11-21) ไดก้ าหนดเกณฑค์ุณภาพชวีติในการท างานทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ดา้น 

ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม (Adequate and fair compensation) ไดร้บัค่าจา้ง เพยีงพอทีจ่ะด ารงชวีติ

ตามมาตรฐานของสงัคมทัว่ไป ค่าจา้งทีไ่ดร้บัยุตธริรมเมื่อเปรยีบเทยีบกบั ต าแหน่งของตนและต าแหน่งอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะ

งานคลา้ยคลงึกนั  

2. สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ (Safe and healthy working conditions) 

ผูป้ฏบิตังิานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและสิง่แวดลอ้มของ การท างานซึง่จะก่อใหเ้กดิสุขภาพทีไ่ม่ด ีและ

ควรก าหนดมาตรฐานทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มที ่ส่งเสรมิสุขภาพซึง่รวมถงึการควบคุมเกีย่วกบัเสยีง กลิน่ และการรบกวน

ทางสายตา  

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) ควรให้ โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงาน               

ได้ใช้ฝีมอื พฒันาทกัษะและความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏบิตัิงานม ีความรู้สกึว่าตนมคี่า และมคีวามรู้สกึทา้ทาย 

จากการท างานของตนเอง 
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4. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน (Growth and security) ควรให้ความสนใจต่องานที่ผู้ปฏิบัติงาน                  

ได้รบัมอบหมายจะมผีลต่อการด ารงไว้และการเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง ความรู้และทกัษะใหม่ๆ ที่จะน าไปใช้

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในอนาคต ควรใหโ้อกาสในการพฒันาทกัษะและความสามารถในแขนงของตน 

5. บูรณาการทางสงัคม (Social integration) การทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึว่าตนประสบ ความส าเรจ็และมคีุณค่า 

จะมีผลต่อบุคคลนัน้ในด้านความเป็นอิสระจากอคติ ความรู้สึกต่อชุมชน การเปิดเผยของตนเอง ความรู้สึกว่าไม่มี                  

การแบ่งชัน้วรรณะในหน่วยงาน และมคีวามรูส้กึว่ามกีาร เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ  

6. ธรรมนูญในองคก์าร (Consultationalism) วฒันธรรมขององค์การมคีวามเคารพในสทิธ ิส่วนตวัของพนักงาน 

ยอมรบัในความขดัแยง้ทางความคดิ รวมทัง้วางมาตรฐานการใหผ้ลตอบแทน ทียุ่ตธิรรมแก่ผูป้ฏบิตังิาน  

7. ดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ (The total life space)  การท างาน ของบุคคลหนึ่งควรมี

ความสมดุลกบับทบาทชวีติของบุคคลนัน้ บทบาทนี้เกีย่วกบัการแบ่งเวลา อาชพี การเดนิทาง ซึง่ควรมสีดัส่วนทีเ่หมาะสม

ระหว่างการใชเ้วลาว่างของบุคคลและเวลาของ ครอบครวั รวมทัง้ความกา้วหน้าและการไดร้บัความดคีวามชอบ  

8. การเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม (Social relevance) กจิกรรมของหน่วยงานที่ไม่มคีวาม รบัผดิชอบต่อสงัคม             

จะท าให้เกิดการลดคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน ตัวอย่าง เช่น ความรู้สกึของผู้ปฏิบตัิงาน                 

ที่รบัรู้ว่าหน่วยงานของตนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมใน ด้านการผลติ การก าจดัของเสยี วธิกีารด้านการตลาด การฝึก             

การปฏบิตังิาน และการมสีว่นร่วมใน การรณรงคด์า้นการเมอืงและอื่นๆ 

 อลัเลน และเมเยอร์ (Allen; & Meyer. 1990) ได้กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ คือความรู้สกึผูกพนัระหว่าง
พนักงานกบัองคก์าร ซึง่ความรูส้กึนี้จะบ่งชีว้่าพนักงานกบัองคก์ารจะมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใด และน าไปสู่การตดัสนิใจ
ของพนักงานว่าจะเป็นสมาชกิขององค์การต่อไปหรอืไม่  ตามแนวคดินี้ได้แบ่งความผูกพนัต่อองค์การ ออกเป็น 2 ด้าน              
คือ ด้านจิตใจ (Affective) ที่สะท้อนความเชื่ออย่างแรงกล้าในเป้าหมายขององค์การ การมีส่วนร่วม และด้านการคงอยู่             
กับองค์การ (Continuance) ที่เป็นการพิจารณาความคุ้มค่า ในระยะต่อมาก็ได้เพิ่มเติมองค์ประกอบด้ านบรรทัดฐาน 
(Normative) เป็นด้านที่ 3 โดยมีแนวคิดว่าบุคคลมคีวามผูกพนัต่อองค์การเนื่องจากความรู้สกึด้านจรยิธรรมและหน้าที่
ศลีธรรม (เปรมจติร คลา้ยเพช็ร.์ 2548) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory 
Research), งานวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) และเทคนิคการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยท าการ
ส ารวจผ่านแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสาม  ขัน้ตอน (Three State Sampling) จาก                
กลุ่มตวัอย่างคอื ขัน้ตอนแรกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทย               
ที่ท างานอยู่ในสายการบนิฟูลเซอร์วสิจ านวน 10 สายการบิน ขัน้ตอนที่สองสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)             
โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างท าการส ารวจตามสายการบนิต่างๆ จ านวนสายการบนิละ 40 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ สายการบนิไทย
จ ากดั สายการบนิบางกอกแอรเ์วย์ส สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก สายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ สายการบนิกาตาร์แอรเ์วยส์ 
สายการบินเอมิเรตส์ สายการบินอีวีเอแอร์ สายการบินคูเวตแอร์เวย์ส สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ และสายการบิน                 
นิวเจนแอร์เวย์ส ส่วนขัน้ตอนที่สามสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก               
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามสายการบินต่างๆ  ตามที่เลือกมา                  
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ในขัน้ตอนทีส่อง โดยทีก่ลุ่มตวัอย่างต้องเตม็ใจและสะดวกจะใหข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม  เมื่อไดข้อ้มูลแลว้น าขอ้มูล                
ทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถติอินุมาน
ในการทดสอบ สมมุติฐาน ได้แก่ t-test เพื่อท าการทดสอบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มตวัอย่าง, F-test 
เพื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มตวัอย่างขึน้ไป, LSD เป็นการตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างคู่ และใช้วธิกีารวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysisแบบ Enter เพื่อหาความสมัพนัธ์             
ของตัวแปรที่มีมากกว่า 1 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple Factor) โดยจะได้ออกมาเป็นการสร้างสมการเส้นตรงที่จะแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัด้านคุณภาพชวีติการท างาน และปจัจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์การทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ลาออกจากองคก์ารของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ                  
25–30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมีอายุงานในการเป็นพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิระหว่าง 3–5  ปี              
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 70,000 บาทขึน้ไป และมตี าแหน่งงานเป็นพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ 
 2. การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็คุณภาพชวีติในการท างาน และ ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานต้อนรบั

บนเครื่องบนิ พบว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพชวีติในการท างาน อยู่ในระดบั ปานกลาง                

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยปานกลาง ยกเว้นด้านการเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ ์             

กับสังคม มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยเรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม                       

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิคุณภาพ ด้านดุลยภาพ

ระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติดา้นอื่นๆ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล และดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง  

ในงาน การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ พบว่า พนักงานต้อนรบั

บนเครื่องบนิมคีวามคดิเหน็ต่อความผูกพนัต่อองคก์าร อยู่ในระดบั ปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นจติใจ 

และด้านบรรทัดฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ส่วนด้านการคงอยู่กับองค์การ มีความคิดเห็น                    

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยเรยีงล าดบัไดแ้ก่ ดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร ดา้นจติใจ และดา้นบรรทดัฐาน  

 3. ความตัง้ใจลาออกจากองคก์ารของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ด้านประชากรศาสตร ์จากสมมตฐิานทีว่่า ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุงานในการเป็นพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายการบิน และ
ต าแหน่งงาน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย ประกอบไปด้วย อายุ อายุงานในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่อบิน                   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายการบินที่ท างาน ส่วนใหญ่มีอิทธพิลต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรบั                 
บนเครื่องบนิชาวไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ
ชาวไทย ประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ กรรณิการ์ เหมอืนประเสรฐิ 
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(2548: 10) กล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์ารต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคน
จะมพีฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกนัน้ีมสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ             
ซึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์าร  

ด้านอายุของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกจากองค์การแตกต่างกนั พบว่า 
พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนใหญ่ มอีายุ 26 – 30 ปี โดยมคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์าร มากกว่าพนักงานต้อนรบั 
บนเครื่องบนิที่มอีายุ 31-35 ปี อกีทัง้ พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิทีม่อีายุ 21-25 ปี ยงัมคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์าร 
มากกว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินที่มีอายุ 26-30 ปี พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินที่มีอายุ 31-35 ปี และพนักงาน
ตอ้นรบับนเครื่องบนิทีม่อีายุ มากกว่า 40 ปีขึน้ไป   

จากผลวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนใหญ่ มอีายุ 26 – 30 ปี แต่ช่วงอายุทีพ่นักงานต้อนรบั 
บนเครื่องบนิมคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารมากทีสุ่ด คอื อายุ 21-25 ปี เนื่องดว้ยพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิช่วงอายุ 
21-25 ปี ยงัสามารถยา้ยงานหรอืเปลีย่นองคก์ารใหม่ได ้จงึมคีวามต้องการคน้หาองคก์ารใหม่ๆ ทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง ดงันัน้ ทางองค์การควรจะใส่ใจดูแลพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิกลุ่มนี้ คอยจดัประชุมหรือท าแบบส ารวจ               
ใหพ้นักงานต้อนรบับนเครื่องบนิไดอ้อกความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างาน ว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ
รูส้กึไม่พงึพอใจในดา้นไหน และปรบัปรุงตอบสนองตามความคดิเหน็ของพนกังานใหเ้กดิความพงึพอใจในองคก์าร เป็นตน้ 

ดา้นอายุงานในการเป็นพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจ
ลาออกจากองค์การแตกต่างกัน พบว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินส่วนใหญ่มีอายุงานในการเป็นพนักงานต้อนรับ           
บนเครื่องบนิคอื ระหว่าง 3 – 5 ปี โดยมคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์าร มากกว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิทีม่อีายุงาน 
ในการเป็นพนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน ระหว่าง  6-8 ปี และ ตัง้แต่ 9 ปีขึ้นไป ส่วนพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินที่มี              
อายุงานในการเป็นพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ ระหว่าง 0-2 ปี มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์าร มากกว่าพนกังานตอ้นรบั
บนเครื่องบนิทีม่อีายุงานในการเป็นพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ ระหว่าง 3-5 ปีและ ตัง้แต่ 9 ปีขึน้ไป และพนกังานตอ้นรบั
บนเครื่องบนิทีม่อีายุงานในการเป็นพนกังานต้อนรบับนเครื่องบนิ ระหว่าง 6-8 ปี มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์าร มากกว่า
พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิทีม่อีายุงานในการเป็นพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิตัง้แต่ 9 ปีขึน้ไป  

จากผลวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนใหญ่มอีายุงานในการเป็นพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ 
ระหว่าง 3 – 5 ปี และพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่มอีายุงานในการเป็นพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิระหว่า ง 0-2 ปี               
มีความตัง้ใจลาออกจากองค์การมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพนักงานต้อนรบัเครื่องบนิในช่วงอายุการท างานเริม่ต้น               
ยงัไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ หรืออาจเข้ามาปฏิบตัิงานในต าแหน่งงานนี้แล้วรู้สกึไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบ                
ในองค์การที่ตวัเองเขา้มาท างานด้วย ดงันัน้ หากผู้บรหิารต้องการรกัษาพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่มปีระสบการไว้  
ควรมกีารสรา้งความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ารใหแ้ก่พนกังานต้อนรบับนเครื่องบนิ อาจมกีารปรบัเพิม่เงนิเดอืนทุกปีใหพ้นักงาน
รูส้กึว่ายิง่อยู่กบัองคก์ารนานเท่าไหร่กย็ิง่ดขีึน้ เป็นตน้ 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจลาออกจากองค์การ         
แตกต่างกนั พบว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 70,000 บาทขึน้ไป มคีวามตัง้ใจ
ลาออกจากองค์การ น้อยกว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท 
ระหว่าง 40,001-50,000 บาท และ ระหว่าง 60,001-70,000 บาท พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน              
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาท มคีวามตัง้ใจลาออกจากองค์การมากกว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่มรีายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดอืน ระหว่าง 40,001-50,000 บาท และ ระหว่าง 50,001-60,000 บาท รวมถงึพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน ระหว่าง 60,001-70,000 บาท ยงัม ีความตัง้ใจลาออกจากองค์การมากกว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ            
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระหว่าง 50,001-60,000 บาท 
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จากผลวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 70,000 บาทขึน้ไป 
และมคีวามตัง้ใจลาออกจากองค์การน้อยกว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่มรีายได้น้อยกว่า ดงันัน้ รายได้กเ็ป็นปจัจยั             
ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค านึงถึงในการคงอยู่กับองค์การ หากองค์การต้องการลดการลาออกจากงานและ                   
รกัษาพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิใหค้งอยู่กบัองคก์าร จ าเป็นต้องใหร้ายไดแ้ก่พนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิใหเ้หมาะสม
เพยีงพอและเกดิความพงึพอใจ 

ด้านสายการบินของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจลาออกจากองค์การแตกต่างกนั 
พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ มีความตัง้ใจลาออกจากองค์การมากที่สุด และ 
พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิของสายการบนิเอมเิรตส ์มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารน้อยทีส่ดุ 

จากผลวจิยัชี้ให้เหน็ว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ มคีวามตัง้ใจลาออกจาก
องค์การมากที่สุด และ พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิของสายการบนิเอมเิรตส ์มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารน้อยทีสุ่ด 
ดงันัน้ หากทางผู้บรหิารของสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ต้องการรกัษาพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทยให้คงอยู่กบั
องค์การ ผู้บรหิารต้องส ารวจความคดิเหน็ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิเพื่อปรบัปรุ งคุณภาพชวีติในการท างานและ
ความจงรกัภกัดกีบัองคก์ารของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิใหด้ขีึน้ 

ส าหรบัในดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารไมแ่ตกต่างกนั เน่ืองจากปจัจุบนัองคก์ารสว่นมาก

ล้วนให้ความส าคญัในความเท่าเทยีมระหว่างเพศชายและหญงิ ซึ่งท าใหทุ้กเพศท างานไดทุ้กอย่างเหมอืนกนั รบัผดิชอบ             

ในส่วนงานไม่ต่างกนั ไม่ไดม้กีารแบ่งแยกความยากง่ายของเพศชายหรอืหญงิ จงึไม่ส่งผลต่อความรูส้กึในการเปรยีบเทยีบ 

หรอืความแตกต่างในบรรยากาศการท างานของพนกังานตอ้นรบัเพศชายและหญงิ 

ส าหรบัในดา้นสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกจากองคก์ารไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก ชวีติในการ

ท างานของพนกังานต้อนรบับนเครื่องบนินัน้ค่อนขา้งมคีวามยดืหยุ่น ในเรื่องของเวลาส่วนตวั และเวลาใหค้รอบครวั ถงึแม้

พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินจะท างานไม่เป็นเวลา แต่พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินยงัมีเวลาพักและวนัหยุดเพียงพอ            

ตามกฏการบนิ ท าใหไ้ม่กระทบกบัการแบ่งเวลาใหก้บัครอบครวัส าหรบัพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิทีม่สีถานภาพสมรส

และสถานภาพโสด 

ส าหรบัในด้านระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจลาออกจากองค์การไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก 

การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและผูว้จิยัจงึเหน็ว่าพนักงานตอ้นรบั

บนเครื่องบินที่มีระดบัการศกึษาสูงสุดที่แตกต่างกนัมีความตัง้ใจลาออกจากองค์การไม่แตกต่างกนั เพราะเมื่อองค์การ              

รบัพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิเขา้มาใหม่ ไม่ว่าจะจบการศกึษาระดบัใดมา พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิทุกคนตอ้งผ่าน

การอบรมฝึกฝนพรอ้มกนัและเหมอืนกนั ท าใหพ้นักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมมีุมมองในการท างานเหมอืนกนั มเีป้าหมาย

และมองภาพลกัษณ์ขององคก์ารเหมอืนกนั 

ส าหรบัในด้านต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจลาออกจากองค์การไม่แตกต่างกนั เนื่องจากต าแหน่ง

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและหวัหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องท างานในสภาพการท างานที่เหมือนกนั 

ยกตวัอย่างเช่น การใหบ้รกิารผูโ้ดยสารเหมอืนกนั การท างานอยู่บนเครื่องบนิเหมอืนกนั อกีทัง้การรบัสวสัดกิารการเลีย้งดู

จากองค์การกไ็ม่แตกต่างกนั จงึกล่าวได้ว่าถึงแม้ต าแหน่งงานจะแตกต่างกนั แต่สภาพการท างานของพนักงานต้อนรบั              

บนเครื่องบนิแหละหวัหน้าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิแทบไม่แตกต่างกนั จงึส่งผลใหท้ัง้สองต าแหน่งงานมคีวามตัง้ใจ

ลาออกจากองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน จากสมมตฐิานทีว่่า ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างาน ประกอบดว้ย 

1) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิคุณภาพ 3) ดา้นการ

พฒันาความสามารถของบุคคล 4) ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 5) ดา้นดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบั

ชวีติดา้นอื่นๆ และ 6) ดา้นการเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกจากองคก์ารของพนักงานต้อนรบั

บนเครื่องบนิชาวไทย ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างาน ประกอบดว้ย 1) ดา้นค่าตอบแทน             

ที่เพยีงพอและยุตธิรรม 2) ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 3) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 4) ด้าน

ดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่นๆ และ 5) ด้านการเกี่ยวข้องสมัพันธ์กบัสงัคม เป็นปจัจยัที่มีอิทธิพล             

ต่อความตัง้ใจลาออกจากองคก์าร ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิลบ นัน่หมายความว่า ยิง่พนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ

มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นเหล่านี้น้อยลง พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิกจ็ะมคีวามต้องการลาออกจากองคก์ารมากขึน้ ยกเวน้

ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ที่มีอทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก นัน่หมายความว่า ยิง่พนักงานต้อนรบั               

บนเครื่องบนิมคีวามคดิเหน็ต่อดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงานมากขึน้ พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิกจ็ะมคีวาม

ต้องการลาออกจากองค์การมากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Mowday, Steers; & Porter (1982) ที่กล่าวว่า ความตัง้ใจ             

ที่จะลาออกไว้ว่า เป็นความรู้สกึไม่พงึพอใจที่จะอยู่เป็นพนักงานขององค์การอกีต่อไป โดยความตัง้ใจหรอืความต้องการ              

ของบุคคลน้ีมอีทิธพิลมาจากความรูส้กึทีม่ต่ีองาน และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานซึง่ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง หรอืลาออก

จากงานทีท่ า ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิคุณภาพ เป็นปจัจยัทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ

ลาออกจากองค์การ โดยพนักงานต้อนรับบนท่านได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตาม               

ภาวะเศรษฐกจิการครองชพีเครื่องบนิสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยปานกลาง และดา้นค่าตอบแทน

ทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมมคีะแนนค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.23 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิคุณภาพ 

มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.15 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.13                     

ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน มคีะแนนค่าเฉลีย่รวม เท่ากบั 2.83 ดา้นดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติ

ดา้นอื่นๆ มคีะแนนค่าเฉลีย่รวม เท่ากบั 3.05 และดา้นการเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม มคีะแนนค่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 3.76 

ตามล าดบั  

ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็ว่า ท่านไดร้บัค่าตอบแทน

จากการท างานเพยีงพอส าหรบัการใชจ้่ายตามภาวะเศรษฐกจิการครองชพี  มคีะแนนค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดเท่ากบั 3.41 ทัง้นี้ 

อาจเพราะว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิต้องเดนิทางไปพกั หรอืใชช้วีติอยู่ในประเทศทีม่คี่าครองชพีสงู ซึง่องคก์ารหรอื

สายการบนิมกัจ่ายค่าตอบแทนตามค่าครองชพีของเมอืงที่พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินพกัอาศยัอยู่ และมเีบี้ยเลี้ยงให้               

เมื่อพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิไปพกัยงัต่างประเทศ ส่งผลให้เมื่อความคดิเหน็ต่อค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุตธิรรม

สงูขึน้ ความตอ้งการลาออกจากองคก์ารจะต ่าลง  

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิคุณภาพ พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็ว่า 

หน่วยงานของท่านพยายามสนับสนุนให้สภาพการท างานของท่านมสีุขอนามยัและมคีวามปลอดภยั มีคะแนนค่าเฉลี่ย              

มากที่สุดเท่ากบั 3.35 ทัง้นี้ อาจเพราะว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมหีน้าที่ส าคญัในการดูแลความปลอดภยัในห้อง

โดยสารใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร ฉนัน้องคก์ารหรอืสายการบนิจ าเป็นต้องปรบัปรุงพฒันาให้สภาพการท างานของพนักงานต้ องรบั 
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บนเครอืงบนิมคีวามปลอดภยัมากที่สุด เมื่อสภาพการท างานตวัพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมคีวามปลอดภยั พนักงาน

ตอ้นรบับนเครื่องบนิกจ็ะสามารถดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูโ้ดยสารได ้ 

ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็ว่า ท่านมโีอกาสไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.30 ทัง้นี้ อาจเพราะว่า พนักงานต้อนรับ                

บนเครื่องบนิมกัตอ้งรบัมอืกบัปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ระหว่างเทีย่วบนิ ทัง้ปญัหาเรื่องบรกิารและความปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องรับมือกับปญัหาที่มากก็อาจท าให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานหรือลาออก                  

จากองคก์ารได ้สง่ผลใหเ้มื่อความคดิเหน็ต่อการพฒันาความสามารถของบุคคลสงูขึน้ ความตอ้งการลาอองคจ์ากองคก์ารจะ

มากขึน้ 

ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิให้ความคิดเหน็ว่า ท่านรู้สกึว่าได้รบั 

ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านในแต่ละปี  มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.04 ทัง้นี้                   

อาจเพราะว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมีความยุติธรรมและโปร่งใส ส่งผลให้เมื่อความคิดเห็นต่อ

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงานสงูขึน้ ความตอ้งการลาอองคจ์ากองคก์ารจะต ่าลง 

ด้านดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็ว่า ท่านมี

ความพงึพอใจกบัจ านวนวนัหยุดทีม่อียู่ในปจัจุบนั มคีะแนนค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.35 ทัง้นี้ อาจเพราะว่าการปฏงิาน 

ของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนินัน้เป็นไปตามกฏการบนิระหว่างประเทศ ซึง่ก าหนดระยะปฏบิตังิาน และวนัหยุดพกัผ่อน

ทีช่ดัเจน เพื่อป้องกนัความเหน่ือยลา้และสง่ผลต่อการรกัษาความปลอดภยัในหอ้งโดยสารของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ 

อีกทัง้การให้วนัหยุดพกัผ่อนที่เพยีงพอมกัท าให้พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมีภาวะอารมที่ดีแจ่มใส พร้อมให้บรกิาร               

แก่ผู้โดยสารด้วย ส่งผลให้เมื่อความคดิเห็นต่อดุลยภาพระหว่างชวีิตการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ สูงขึน้ ความต้องการ             

ลาอองคจ์ากองคก์ารจะต ่าลง 

ดา้นการเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิให้ความคดิเหน็ว่า ท่านมคีวามภูมใิจในอาชพี

ของท่าน มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.03 ทัง้นี้ อาจเพราะว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพ                    

ทีใ่หค่้าตอบแทนใหส้วสัดกิารทีด่ ีมรีูปแบบการท างานทีเ่หมอืนไดท้่องเทีย่วไปในตวั ท าใหห้ลายคนใฝ่ฝนัอยากท าอาชพีน้ี 

และมกีารแขง่ขนัทีส่งูในการสมคัร เมื่อไดเ้ขา้มาปฏบิตังิานจงึเกดิความภูมใิจในอาชพีของตนเอง ส่งผลใหเ้มื่อความคดิเหน็

ต่อการเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคมสงูขึน้ ความตอ้งการลาออกจากองคก์ารจะต ่าลง 

นอกจากนี้ ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มี

อทิธพิลต่อความตัง้ใจจะลาออกจากงานของพนกังานโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมมอีทิธพิลทางลบ

ต่อความตัง้ใจจะลาออกจากงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนความสมดุลของชวีติกบังานมอีทิธพิลทางลบ             

ต่อความความตัง้ใจจะลาออกจากงานอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญามาศ 

ปญัญายิ่ง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาด้านบวก คุณภาพชีวิตในการท างาน  และความผูกพนั                   

ต่อองค์การทีส่่งผลต่อความตัง้ใจลาออกจากงาน ของพนักงานกลุ่มธุรกจิใหค้ าปรกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน

ด้านค่าตอบแทนที่พอเพยีงและเป็นธรรม ด้านการท าประโยชน์เพื่อสงัคม ด้านความสมดุลระหว่างชวีติและการท างาน            
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ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถมนุษย ์และดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน มอีทิธพิลทางลบต่อความตัง้ใจ

ลาออกจากงานของพนกังานกลุ่มธุรกจิใหค้ าปรกึษา อย่างมนียัส าคญัที ่.01  

3. ปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองคก์าร จากสมมติฐานที่ว่า ปจัจยัด้านความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบด้วย             

1) ดา้นจติใจ 2) ดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร และ 3) ดา้นบรรทดัฐาน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกจากองคก์ารของพนกังาน

ตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นจติใจ เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อความตัง้ใจลาออกจากองคก์าร ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิลบ นัน่หมายความว่า ยิ่งพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ

มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นเหล่านี้น้อยลง พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิกจ็ะมคีวามตอ้งการลาออกจากองคก์ารมากขึน้ สว่นดา้น

การคงอยู่กบัองค์การ และด้านบรรทดัฐาน เป็นปจัจยัที่ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ และโดยพนักงาน

ต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยปานกลาง และดา้นจติใจ มคีะแนนค่าเฉลีย่รวม

เท่ากบั 3.07 ด้านการคงอยู่กบัองค์การ มคีะแนนค่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 3.42 และด้านบรรทดัฐาน มคีะแนนค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากบั 2.68 ตามล าดบั โดย 

ดา้นจติใจ พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็ว่า ถา้องคก์ารขอความช่วยเหลอืจากท่าน ท่านเตม็ใจทีจ่ะ

ช่วยเหลอืองค์การอย่างเต็มที่ มคีะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.35 ทัง้นี้ อาจเพราะว่า พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ              

รู้สกึว่าได้รบัค่าตอบแทนในการท างานจากองค์การเพยีงพอและยุติธรรม และตระหนักได้ว่าผลตอบแทนของพนักงาน

ต้อนรบับนเครื่องบนินัน้มาจากความสามารถในการสร้างก าไรขององค์การ หากพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิช่วยเหลอื

องคก์ารของตนเอง กย็่อมเป็นผลดทีีใ่หอ้งคก์ารมผีลก าไรทีด่ขี ึน้สง่ผลใหผ้ลตอบแทนทีพ่นักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิไดด้ขีึน้

ไปดว้ย สง่ผลใหเ้มื่อความคดิเหน็ต่อดา้นจติใจสงูขึน้ ความตอ้งการลาออกจากองคก์ารจะต ่าลง 

ดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็วา่ ท่านมคีวามรูส้กึกลวั หากท่านตอ้งออก

จากงานไปโดยไม่มีงานอื่นรองรับอยู่  มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.96 ทัง้นี้  อาจเพราะว่าพนักงานต้อนรับ                      

บนเครื่องบนิมภีาระค่าใช้จ่ายต่อเดอืนค่อนขา้งสูง อาจมภีาระผ่อนรถผ่อนทีอ่ยู่อาศยัทีต่้องจ่ายทุกเดอืน อกีทัง้อายุเฉลีย่                

ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ที่ระหว่าง 26 – 30 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จะย้ายไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน                   

ในสายการบนิอื่นยากแลว้ พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิจงึรูส้กึเสีย่งหากทีจ่ะตอ้งออกจากงานโดยทีย่งัไม่มงีานอื่นรองรบัอยู่ 

ดา้นบรรทดัฐาน พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิใหค้วามคดิเหน็ว่า ท่านคดิว่าคนเราจ าเป็นต้องมีความจงรกัภกัดี 

กบัองคก์ารของตน มคีะแนนค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.17 ทัง้นี้ อาจเพราะว่าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส่วนมากคดิว่า

ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร เมื่อพนักงานคดิว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งกบัองคก์ารกจ็ะก่อใหเ้กดิความซื่อสตัยท์ีจ่ะปฏบิตัิ

ต่อองคก์ารของของตนและน ามาสู่ความรู้สกึจงรกัภกัดต่ีอองคก์ารของตนเอง มองเหน็ผลดขีองการจงรกัภกัดต่ีอองค์การ              

ทีต่นเองอยู่ 

 นอกจากนี้ ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา พนัธศ์รทีุม (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง อทิธพิลของปจัจยั
ดา้นความยดึมัน่ผกูพนัในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร และความพงึพอใจในงาน ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน
รฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นจติใจ ดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร และดา้นบรรทดั
ฐาน ส่งผลทางลบกับความตัง้ใจลาออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
ปกรณ์  ลิ้มโยธนิ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม               
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ในประเทศไทย พบว่า ปจัจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร มอีทิธพิลทางลบต่อความตัง้ใจจะลาออกจากงานอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสุดท้ายยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ววิรรธณี  วงศาชโย (2558) ได้ศกึษาเรื่อง อทิธพิลของ              
การรบัรูก้ารสนับสนุนจากหวัหน้างานและการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจลาออกผ่านความผูกพนั 
ต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานจ้างเทศบาลนครนครปฐม พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจมีอิทธิพลทางลบ                 
ต่อความตัง้ใจลาออกของพนกังานจา้งเทศบาลนครนครปฐม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศกึษาด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทย โดยรวมแล้วพนักงานต้อนรบั               
บนเครื่องบนิที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาสูงสุดระดบัปรญิญาตร ี            
มอีายุงานในการเป็นพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิระหว่าง 3 – 5 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 70,000 บาทขึน้ไป และ 
มตี าแหน่งงานเป็นพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ ดงันัน้ องคก์ารควรปรบัปรุงวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เปิดโอกาสใหพ้นักงานต้อนรบับนเครื่องบนิได้มโีอกาสแสดงความสามารถพเิศษ เพื่อสร้างความรูส้กึ
ภูมิใจให้แก่พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่ได้อยู่ในองค์การที่มคีวามทนัสมยัและเหน็ความส าคญัของพนักงานต้อนรบั             
บนเครื่องบิน บริเวณตึกส านักงานหรือ Crew center ต้องมีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ทัว่ถึง และมีนโยบายปกป้อง
พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิจากการคุกคามทางเพศระหว่างการปฏบิตัิงานอย่างชดัเจน มกีองทุนให้พนักงานต้อนรบั             
บนเครื่องบนิไดเ้กบ็ออมลงทุน และผูบ้รหิารต้องหมัน่มาพบปะพูดคุยรบัฟงัความคดิเหน็ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ            
ทีม่ต่ีอองคก์ารเสมอืนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานคนนึง  

2. ผลการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างาน ด้านดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติด้านอื่นๆ ที่มอีทิธพิล             
ต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินชาวไทย พบว่า ปจัจยัด้านดุลยภาพระหว่างชวีติ             
การท างานกบัชีวิตด้านอื่นๆ มีอิทธิพลในทางลบต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ              
ชาวไทยมากที่สุด เป็นล าดบัที่ หนึ่ง โดยมีค่า Beta เท่ากบั -0.241 และความคดิเหน็ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ              
ในดา้นดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติดา้นอื่นๆ มผีลรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยปานกลาง 

ดงันัน้ เพื่อให้พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินมีความรู้สกึพึงพอใจกบัดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานกบัชวีติ             

ดา้นอื่นๆ องคก์ารหรอืสายการบนิควรจดัตารางการท างานของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิใหม้วีนัหยุดตดิกนัเป็นช่วงๆ 

เพื่อให้พนักงานต้อนรบับนเครื่องบินได้มีช่วงวนัหยุดกลบับ้านเพื่อไปหาครอบครวั มีโครงการตารางบินระยะสัน้หรือ                 

ระยะยาวใหพ้นักงานต้อนรบับนเครื่องบนิไดส้มคัรเพื่อตอบสนองสภาพชวีติของพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ ยกตวัอย่าง

เช่น โครงการตารางท างานที่มแีต่เที่ยวบนิสัน้บนิไปเช้ากลบัเยน็ เพื่อให้พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิที่ต้องเลี้ยงดูบุตร                

ได้สมคัร หรอื โครงการเที่ยวบนิระยะยาวทีไ่ปทลีะหลายวนั แต่กลบัมาแล้วได้หยุดพกัผ่อนยาว เพื่อให้พนักงานต้อนรบั             

บนเครื่องบนิทีม่บีา้นต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3. ผลการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างาน ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ

ลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินชาวไทย พบว่า ปจัจยัด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล                   

มอีทิธพิลในทางบวกต่อความตัง้ใจลาออกจากองคก์าร ของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย เป็นล าดบัทีส่อง โดยมคีา่ 

Beta เท่ากบั 0.190 และความคดิเหน็ของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิในดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล มผีลรวม

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  
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ดงันัน้ ทางองค์การต้องมีระบบการให้รางวลัแก่พนักงานที่มีผลปฏิบตัิงานดีเด่น มีการส ารวจการปฏิบตัิงาน             

ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ และมกีารใหย้้ายต าแหน่งที่เหมาะสมกบัพนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน ทัง้อาจเลื่อน

ต าแหน่งเป็นหวัหน้าพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิส าหรบัพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิทีม่คีวามสามารถในการเป็นผูน้ า 

หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถย้ายไปท างานในต าแหน่งอื่นในออฟฟิศหรืองานภาคพื้นที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของพนกังานตอนรบับนเครื่องบนิได ้

4. ผลการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างาน ด้านการเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม พบว่า ปจัจยัด้านการเกี่ยวขอ้ง

สมัพันธ์กับสงัคม มีอิทธิพลในทางลบต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย            

เป็นล าดบัที่สาม โดยมคี่า Beta เท่ากบั -0.170 และความคดิเหน็ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิในด้านการเกี่ยวขอ้ง

สมัพนัธก์บัสงัคม มผีลรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก 

ดงันัน้ การที่ผู้บริหารพยายามสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์การตวัเองกเ็ป็นสิง่ที่ช่วยให้พนักงานต้อนรบับน

เครื่องบนิมคีวามภาคภูมใิจในองคก์ารของตวัเอง อาจท าไดโ้ดยการท ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม การแสดงตวัว่าเป็นองค์การ

ทีค่ านึงถงึการลดภาวะโลกรอ้น เป็นตน้ และการท าการตลาดทีส่่งเสรมิใหอ้งคก์ารดทูนัสมยัและน่าท างานดว้ย 

5. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน  ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  พบว่า ปจัจัยด้าน

ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน มีอิทธิพลในทางลบต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรับ                   

บนเครื่องบินชาวไทย เป็นล าดบัที่สี่ โดยมีค่า Beta เท่ากบั -0.153 และความคดิเหน็ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ               

ในดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน มผีลรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  

ดงันัน้ หากทางผูบ้รหิารตอ้งการรกัษาพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิทีม่ปีระสบการณ์ จ าเป็นตอ้งมกีารจดัต าแหน่ง

งานใหพ้นักงานต้อนรบับนเครื่องบนิไดเ้ลื่อนต าแหน่ง ตามอายุงาน เพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจใหพ้นักงานมคีวามตัง้ใจทีจ่ะอยู่

กบัองคก์ารตลอดไป และออกแบบหน้าทีก่ารท างานทีล่ดภาวะการใชแ้รงหรอืสภาพร่างกายตามต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ เพื่อให้

พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิมสีภาพร่างกายทีพ่รอ้มปฏบิตังิานไปตลอดอายุการท างาน 

6. ผลการศกึษาความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นจติใจ พบว่า ปจัจยัดา้นจติใจ มอีทิธพิลในทางลบต่อความตัง้ใจลาออก

จากองคก์าร ของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิชาวไทย เป็นล าดบัทีห่า้ โดยมคี่า Beta เท่ากบั -0.152 และความคดิเหน็ของ

พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิในดา้นจติใจ มผีลรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยปานกลาง  

ดงันัน้ การรกัษาพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิใหม้คีวามรูส้กึผูกพนัต่อองค์การนัน้ไม่จ าเป็นต้องใหค้วามรู้สกึพงึ

พอใจเป็นค่าจา้งทีเ่งนิเดอืนทีม่ากอย่างเดยีว แต่องคก์ารต้องมสีรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิกบั

องคก์าร เช่น การใหพ้นักงานต้อนรบับนเครื่องบนิไดร้่วมกจิกรรมต่างๆ กบัพนักงานฝ่ายอื่นๆ การใหพ้นักงานต้อนรบับน

เครื่องบนิไดม้โีอกาสมาเป็นสว่นหน่ึงในการแกป้ญัหาทีอ่งคก์ารเผชญิอยู่ ท าใหพ้นกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิรูส้กึว่าองค์การ

น้ีเหมอืนบา้นหลงัทีส่องของตนเอง และผูบ้รหิารตอ้งวางตวัใหเ้ปรยีบเสมอืนผูท้ีค่อยช่วยแกป้ญัหาระหว่างพนกังานตอ้นรบั

บนเครื่องบนิกบัปญัหาสภาพการท างานทีพ่นกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิเผชญิอยู่ดว้ย 
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7. ผลการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม พบว่า ปจัจยัดา้นค่าตอบแทน

ที่เพยีงพอและยุตธิรรม มอีทิธพิลในทางลบต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์การ ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิชาวไทย 

เป็นล าดบัที่หก โดยมีค่า Beta เท่ากบั -0.150 และความคิดเห็นของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินในด้านค่าตอบแทน               

ทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม มผีลรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  

ดังนัน้ ผู้บริหารควรส ารวจอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ใกล้เคียงกับ                 

อตัราการจ่ายทีส่ายการบนิอื่นจ่ายใหแ้ก่พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ และสอดคลอ้งกบัภาวะค่าครองชพีของแต่ละประเทศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดยีิ่งจาก  อาจารย์             
ดร.กลัยกิตติ ์กีรติองักูร อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริ่มต้นจนเสรจ็เรียบร้อย
สมบรูณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า ช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์                
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล และ อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจติต์ ที่กรุณา             
เป็นกรรมการเพิม่เติมในการสอบสารนิพนธ์และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์             
และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการวจิยั  
ครัง้นี้ดว้ยดเีสมอมา 

ผู้วิจยัขอขอบคุณ เพื่อนๆ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ รุ่นที่ 17 ทัง้สาขาวชิาการจดัการและการตลาด              
และครอบครวัของขา้พเจา้ ทีค่อยช่วยเหลอืเป็นก าลงัใจ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามเมตตาในการตอบ
แบบสอบถามของขา้พเจา้ ท าใหก้ารวจิยัของขา้พเจา้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้
ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
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