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หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย จํานวน 4 ขอ คือ 1. เพ่ือศึกษาแนว

ทางการบริหาร และจัดการนักบิน ในดานการคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผล การจาย
คาตอบแทน และการสรางแรงจูงใจของสายการบินภายในประเทศ 2. เพ่ือศึกษากระบวนการตลาด
ภายในองคกรเพ่ือสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบินของสายการบินภายในประเทศ
3. เพ่ือสํารวจทัศนคติของนักบินที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการนักบินในปจจุบัน 4. เพ่ือจัดทํา
โมเดลตนแบบและกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน ใน
ธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชเทคนิค การวิจัยทั้ง 2 แบบ คือ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคสโนวบอล (Snowball Sampling
Technique) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One-Short Study) กับนักบินของสายการบินภายในประเทศ
จํานวน 550 คน ของ สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอรเวย สายการบินไทยแอรเอเชีย
สายการบินนกแอร และ สายการบินโอเรียนทไทย การทดสอบการหาความเที่ยงตรง และคุณภาพ
ของเคร่ืองมือใหสอดคลองกับเนื้อหา (Content Validity) และทําการตามเทคนิค Item Objective
Congruent (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณการบิน จํานวน 8 คน ซึ่งไดคา ดัชนีความ
สอดคลองกับเนื้อหา ได มากกวา .05 ทุกขอ และ คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ การวิจัยได
(Reliability) ซึ่งไดคา Alpha Coefficient เทากับ 0.945 ซึ่งอยูในระดับที่สูง และมี ความเที่ยงตรง
ที่อยูในเกณฑยอมรับได

รายงานวิจัยฉบับนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค จํานวน 4 ขอ โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดตามวัตถุประสงค คือ วัตถุประสงคที่ 1 โดยไดทําการวิจัยยอย ซึ่งกําหนด
วัตถุประสงคในการวิจัยยอย จํานวน 2 ขอ คือ 1.1 เพ่ือทําการศึกษาสถานการณปจจุบัน และ
ความสําคัญของธุรกิจบริการดานการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 1.2 เพ่ือทําการศึกษาความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันในการบริการธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
โดยการใชเคร่ืองมือตามวัตถุประสงคยอย จํานวน 2 ขอ คือ 1.1 การใชแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม
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การเขารวมการสัมมนา และ เอกสารประกอบการอบรม สัมมนาเก่ียวกับเร่ืองการมุงสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 1.2 การประยุกตใชของกลยุทธความไดเปรียบเชิงการแขงขันในการ
บริการธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ (Diamond Model) วัตถุประสงคที่ 2 โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหโดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและนํามาประยุกตใชหลักการวิเคราะหจากหลักแนวคิดทฤษฎี
(7 S) วัตถุประสงคที่ 3 โดยใชเทคนิค โดยการใชสถิติการวิเคราะห คือ คารอยละ (Percentage)
การหาคาความถ่ี (Frequency) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ตามแตละสวนของเครื่องมือแบบสอบถาม และ วัตถุประสงคที่ 4 โดยการกําหนด
การวิเคราะห แบงเปน 2 สวน คือ 4.1 สวนการจัดทําโมเดลตนแบบของกลยุทธการตลาดภายใน
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ 4.2 จัดทํา
แนวทางการนําเสนอ กลยุทธที่เหมาะสมของกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความจงรักภักดี
และการธํารงรักษานักบิน ในธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดคนพบ กลยุทธที่เหมาะสม กับ กลยุทธการตลาดภายในสําหรับการ
สงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ และ
สามารถนําเสนอกลยุทธ คือ กลยุทธ พาร (PAR Strategy) สวนของกลุมสายการบินแบบทั่วไป
(Legacy Airline) และ สวนของสายการบินแบบตนทุนต่ํา (LowCost Airline) นั้นมีแนวทางการ
ดําเนินกลยุทธเหมือนกัน แตมุงเนน การใหความสําคัญของกลยุทธแตละดานแตกตางกัน ซึ่งแนวทาง
การดําเนินกลยุทธ โดยเรียงลําดับความสําคัญของการดําเนินกลยุทธ ประกอบดวย 1. กลยุทธ P
ประกอบดวย 1.1 กลยุทธการสรางความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน (Pilot Career Path) และ
1.2 กลยุทธการสรางการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) 2. กลยุทธ A
ประกอบดวย 2.1 กลยุทธการสรางความสามารถในการแขงขันของการมุงสูประชาคมอาเซียน
(ASEAN Competitiveness) 2.2 กลยุทธการสรางความสามารถในการจัดการระบบบริหารจัดการ
งานของสายการบิน (Flexibility of Airline System) 2.3 กลยุทธการกําหนดนโยบายทางดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน (Airline’s Safety Policy) และ 2.4 กลยุทธการสราง
ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s Career Image) 3. กลยุทธ P ประกอบดวย
กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน (Management and Staff
Rapport) ตามลําดับ

ABSTRACT
The 4 objectives of research were 1. to study management policy and pilot

management in selection, training, evaluation, compensation and motivation for
domestic airlines, 2. to study the corporate internal marketing process, to enhance
employee loyalty and employee retention for the domestic airlines, 3. to explore
attitudes of pilots on current pilot management processes, and 4. to make an original
model and internal marketing strategy to enhance employee loyalty and employee
retention in Thailand’s aviation business for entering in to the ASEAN community.
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The 2 types of research technique, which were qualitative and quantitative were
carried out by using snowball sampling technique and One-Short Study Survey with
550 pilots of domestic airlines, including, Thai Airways International, Thai Air Asia,
Bangkok Airways, Nok Air, and Orient Thai. The test for accuracy and quality of tools
according to content (Content Validity) and Item Objective Congruent (IOC) by 8
experienced aviation professionals, show that the Content Validity index was over .05
and the average reliability of the research tool, Alpha Coefficient was 0.945, which
was at a high level and acceptable accuracy.

This research analyzed data according to 4 objectives, they can be described
as Objective 1, Sub-research by determining 2 objectives; 1.1 to study the current
situation and importance of international air transport business, 1.2 to study a
competitive advantage in service of international airlines by analytical techniques
according to 2 sub-objectives which were 1.1 concept, theory, literary, seminar and
seminar documentation on the commitment to the ASEAN community, and
1.2 application of the international competitive advantage strategy (Diamond Model).
Objective 2, was analyzed by interviewing professionals and applying analytic
concept from theoretical concept (7S). Objective 3, statistical analysis was
percentage, frequency, mean, and standard deviation, according to each section of
questionnaire. Objective 4, the analysis was divided into 2 parts consisting of
4.1 making the original model of internal marketing strategy to enhance employee
loyalty and employee retention in Thailand’s aviation business for entering in to the
ASEAN community by using Exploratory Factor Analysis: EFA and 4.2 Confirmatory
Factor Analysis: CFA and preparing a proper presentation guideline to enhance
employee loyalty and employee retention in Thailand’s aviation business for
entering in to the ASEAN Community.

This research discovered an appropriate strategy for an internal marketing
strategy to enhance employee loyalty and employee retention in international air
transport business and could present PAR Strategy. Legacy Airlines and Lowcost
Airlines, also had the same strategy. Focusing on each area, there were different.
The priority of the strategy approach composed of 1. P Strategy consisting of 1.1 pilot
career path and 1.2 pilot’s facility, 2. A Strategy consisting of 2.1 ASEAN
competitiveness, 2.2 airline system flexibility, 2.3 airline’s safety policy, and
2.4 airline’s career image, and 3. R strategy consisting of rapport of management and
Staff.
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คําสําคัญ
กลยุทธการตลาดภายใน กลยุทธการตลาดบริการ การสงเสริมความจงรักภักดี การธํารงรักษา

นักบิน ธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศธุรกิจการบิน การบริหารสายการบิน ประชาคม
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปดนานฟาเสรีอาเซียน

ความสําคัญของปญหา
การบริการขนสงทางอากาศ เปนภาคบริการประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรม

บริการโดยมุงเนนการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ประกอบกับการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย ประเทศ ไทย บรูไน ดารุสซาลาม
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร และ เวียดนาม ซึ่งกรอบความตกลง
การเปดเสรีอาเซียนนั้นมีกรอบแผนการดําเนินงาน(ASEAN Road Map) ซึ่งในขอตกลงจะสงผล
กระทบตอภาคสวนแรงงานของอุตสาหกรรมการบินโดยตรงเนื่องจาก ภาคแรงงานของอุตสาหกรรม
การบินนั้น อาชีพบางสวนตองใชทักษะความสามารถสูง และบุคลิกภาพ เพ่ือสรางภาพลักษณตอธุรกิจ
สายการบิน อาทิเชน นักบิน ผูควบคุมจราจรทางอากาศ ชางซอมเครื่องบิน พนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน พนักงานภาคพ้ืน ซึ่งบางตําแหนงสายงานไมสามารถทดแทนกันได หรือ ตองใชเวลาใน
การเรียนรู สงอบรม และฝกฝนทักษะอยางมาก อาชีพสวนนี้จะเปนกลุมอาชีพที่ตองใชทักษะ
ความสามารถสูง (Talent Occupations) เพ่ือสายการบินสามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธและสราง
ความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน ในองคกรธุรกิจสายการบินอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. รูปแบบลักษณะของการบริหาร การจัดสรรนักบิน การสรางแรงจูงใจของสายการบิน

ภายในประเทศ ทัศนคติของนักบิน และ กระบวนการตลาดภายในขององคกรธุรกิจสายการบิน
มีรูปแบบความสัมพันธอยางไร

2. การทํากลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษา
นักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน
ในธุรกิจการบินประเทศไทย ภายหลังการมุงสูประชาคมอาเซียนไดอยางไร และควรมีข้ันตอน
กระบวนการดําเนินกลยุทธอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร และจัดการนักบิน ในดานการคัดเลือก การฝกอบรม

การประเมินผล การจายคาตอบแทน และการสรางแรงจูงใจของสายการบินภายในประเทศ
2. เพ่ือศึกษากระบวนการตลาดภายในองคกรเพ่ือสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษา

นักบินของสายการบินภายในประเทศ
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3. เพ่ือสํารวจทัศนคติของนักบินที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการนักบินในปจจุบัน
โดยเฉพาะในดานการคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผล การจายคาตอบแทน และการสราง
แรงจูงใจของสายการบินภายในประเทศ

4. เพ่ือจัดทําโมเดลตนแบบและกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความจงรักภักดี และ
การธํารงรักษานักบิน ในธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียนวิธีดําเนินการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสํารวจวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ

สโนวบอลกับผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูบริหารที่มีประสบการณเก่ียวของกับสายการบินที่มีประสบการณ
ตั้งแต 5 ปข้ึนไป และนักบันที่ไดชั่วโมงบินตั้งแต 200 ชั่วโมง และไดรับใบอนุญาตพาณิชยชั้นตรีข้ึนไป
จากกรมการบินพลเรือนประเทศไทย (Snow Ball Technique) โดยกําหนดผูที่ใหสัมภาษณ จํานวน
7 คน

2. กลุมตัวอยางที่ทําการตอบแบบสํารวจวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช
วิธีการนําขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาปรับและออกเปนแบบสอบถามกลับไปถามผูตอบ
แบบสอบถามทั่วไปจากกลุมผูประกอบการสายการบิน และ นักบินของสายการบินภายในประเทศ
จํานวน 550 คน โดยกําหนดการแบงกลุมสายการบิน ได จํานวน 2 กลุมสายการบิน คือ สายการบิน
แบบทั่วไป (Legacy Airline) ประกอบดวย สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอรเวย และ
สายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) ประกอบดวย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบิน
นกแอร และ สายการบินโอเรียนทไทย

3. กลุมตัวอยางที่ทําการใหสัมภาษณแบบกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือทําการหา
องคประกอบกลุมและองคประกอบปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
โดยไดทําการกําหนดผูใหสัมภาษณแบบกลุมยอย จํานวน 7 คน

เคร่ืองมือที่ใชการวิจัย
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงค จํานวน 4 ขอ โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย

ตามแตละวัตถุประสงค คือ วัตถุประสงคที่ 1 ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคยอยจํานวน 2 ขอ โดยไดทํา
การรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณสโนวบอล (Snow Ball Technique) และ ทําการ
วิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณ เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบการนําเสนอกลยุทธการตลาดภายใน
สําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ วัตถุประสงคยอยที่ 1.1 ใชการปรับใชดัชนี คือ 1. ตัวชี้วัดความพัฒนาการพัฒนาและ
คุณภาพของมนุษย (Human Development Index: HDI) 2. ความเปนอิสระเสรีทางดานนโยบาย
(Political Freedom) และ 3. ความเปนอิสระเสรีทางดานเศรษฐกิจ (Economic Freedom)
วัตถุประสงคยอยที่ 1.2 ใชการปรับใชหลักทฤษฎี Michael E. Porter (Diamond Model)
มาวิเคราะหเพ่ือทราบถึงความไดเปรียบเชิงการแขงขันในการบริการธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ
วัตถุประสงคที่ 2 โดยไดทําการรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณแบบสโนวบอล
(Snow Ball Technique) และ ทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณ โดยใชหลักทฤษฎี
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McKinsey (7S) ในการวิเคราะหผลของการวิจัยและเรียงตามความสําคัญ วัตถุประสงคที่ 3
โดยใชประเด็นรายดานที่สําคัญ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารและวรรณกรรมที่เก่ียวของใน
การบริหารบุคลากรขององคกร ทําการวิเคราะหโดยการใชเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) และ การวิเคราะหสถิติการวิเคราะห คือ คารอยละ (Percentage)
การหาคาความถ่ี (Frequency) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ตามแตละสวนของเคร่ืองมือแบบสอบถาม วัตถุประสงคที่ 4 ไดประยุกตใชโดยแบง
หลักการวิ เคราะหออกเปน 2  ส วน  ดั งนี้  การวิ เคราะห ในสวนของ 4 .1  โดยใช เทคนิค
4.1.1 การวิเคราะหองคประกอบ องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
4.1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ
การวิเคราะหในสวนของ การวิเคราะหในสวนของ 4.2 ไดใชการสรุประดับความสําคัญที่ไดจากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ นําผลจากการวิจัยที่
ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก นํามาประมวลผล รวมกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ และ
จัดทําแนวทางการนําเสนอกลยุทธที่เหมาะสมของกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความ
จงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน ในธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดกําหนดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค จํานวน 4 ขอ

ไดดังตอไปนี้
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 ผลสรุปสถานการณปจจุบันของธุรกิจสายการบิน พบวา

ตัวชี้วัดความพัฒนาการพัฒนาและคุณภาพของมนุษย (Human Development Index (HDI)) ที่อยู
ในระดับสูง 1.1 กลุมประเทศ สิงคโปร และ บรูไน ดารุสซาลาม ตามลําดับ 2. ตัวชี้วัดกลุมที่มีความ
เปนอิสระทางดานนโยบายแตละประเทศ (Political Freedom) คือ ประเทศ อินโดนีเซีย
เพียงประเทศเดียว 3. ตัวชี้วัดความเปนอิสระเสรีทางดานเศรษฐกิจ (Economic Freedom)
3.1 กลุมประเทศที่มีความเปนเสรีและเปนอิสระทางดานเศรษฐกิจ คือ ประเทศสิงคโปร เพียงประเทศเดียว
2. ผลสรุปความไดเปรียบเชิงการแขงขันของธุรกิจสายการบิน โดย 2.1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ผลิตและบริการ (Factor Conditions) พบวา ประเทศไทย มีศักยภาพของบุคลากรทางดานการบิน
และโดดเดนในกลุมประเทศอาเซียน 2.2 ปจจัยดานเงื่อนไขความตองการสินคาและบริการ
(Demand Conditions) พบวา ประเทศไทยมีการสงเสริมเก่ียวกับการคาและการบริการทางดาน
การขนสงทางอากาศจากนโยบายของทางรัฐบาลและผูประกอบการสายการบินมีการปรับตัวตาม
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม อยูตลอดเวลา 2.3 ปจจัยดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุนของสาย
การบิน (Related and Supporting Industries)  2.4 ปจจัยดาน โครงสราง      กลยุทธ สายการ
บิน และ คูแขงขันของสายการบิน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) พบวา มีความ
สะดวกสบาย และผอนปรนการกํากับดูแลของกฎระเบียบและขอบังคับ รวมถึงมีการสงเสริมทางดาน
นโยบายจากรัฐบาล ซึ่งสนับสนุนประเทศไทยใหเปนตลาดการบินเดียวกัน (Single Air Transport
Market) เพ่ือใหสามารถรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยางมี
ประสิทธิภาพ
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 กลยุทธของสายการบิน (Strategy of Airlines) สายการ
บินแบบทั่วไป เนนถึงการใหเปนผูใหบริการสายการบินแบบคุณภาพ และเนนภาพลักษณเปนหลัก
และเนนบริการใหเปนเลิศ สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนถึงการที่สายการบริการแบบไมมีการบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน หรือบางสายการบินในกลุมนี้มีบริการอาหารและเคร่ืองมือโดยเนน
เปนของทานเลนและน้ําดื่มไมมาก แตจะมีการเสนอขายสินคาระหวางทําการบิน 2. โครงสรางของ
สายการบิน (Structure of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนไปในทางการบริหารแบบ
Tall Structure มาก และประกอบดวยการบริหารสายการบินทั้ง 2 ลักษณะ คือ แบบอํานาจอยู
ศูนยกลาง Centralization และ การสรางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) สายการบิน
แบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารสายการบินซึ่งโดยมีโครงสรางแบบไมยุงยากซับซอน เนนโครงสรางแบบ
เรียบงาย มีการปรึกษาระหวางผูบริหารกับหัวหนานักบิน 3. ระบบของสายการบิน (System of
Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารสายการบินใหมีระบบในการบริหารอยางชัดเจน และ
มีระเบียบในการบริหารงานเนนเปนแบบสากล สายการบินแบบตนทุนต่ําไมเนนระบบการบริหารงาน
ใหมีความยุงยากซับซอน เนนการวางระบบใหดี เนนเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ 4. คานิยมของ
สายการบิน (Shared Values of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารงานซึ่งกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจในองคกรสายการบิน สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารงานของสายการบินให
เกิดความเปนกันเองระหวาง ผูบริหารสายการบิน กัปตัน และนักบิน 5. สไตลของสายการบิน (Style
of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารงานโดย  มีระบบ ระเบียบ แบบแผนในการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารงานของสายการบินใหมีความสําคัญ
ของผูบริหารโดยเนนผูบริหารที่มีประสบการณโดยตรงมาบริหารงาน 6. บุคลากรของสายการบิน
(Staff of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารบุคลากรโดยเนนการรับบุคลากรในแตละ
สายงานอยางมีระเบียบและคุณภาพสูง รับสมัครนักเรียนการบิน (Student Pilot) และ นักบินที่มี
ประสบการณ (Qualified Pilot) สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารบุคลากรโดยเนนการรับ
บุคลากรเปนแบบ นักบินที่มีประสบการณ (Qualified Pilot) 7. ทักษะของสายการบิน (Skill of
Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารสายการบินที่มีบุคลากรในหนวยงานทั้งหมดซึ่งรวมถึง
นักบินของสายการบินในกลุมนี้มีทักษะและความสามารถสูงซึ่งเปนที่ยอมรับ สายการบินแบบตนทุน
ต่ํา ไมเนนทักษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) มาก แตก็
ยังคงมาตรฐานตามที่กรมการบิน  พลเรือนไดกําหนดไวในคุณสมบัติที่นักบินสามารถทําการบินได

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 3 สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
นักบินโดยภาพรวม เพศชาย  จะมีมาก อายุการทํางานของนักบินเฉลี่ยอยูที่ 25-55 ป การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเปนสวนมาก ผูชวยนักบินอาวุโส (Senior Co-Pilot) จะพบมาก
ในสวนของสายการบินแบบทั่วไป และ กัปตันจะพบมากในสวนของสายการบินตนทุน ประสบการณ
ทํางานการบิน ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป และ ประสบการณชั่วโมงบิน ตั้งแต 5,001 ชั่วโมง ข้ึนไป
สถานภาพสมรส และ โสด รวมถึง รายไดเฉลี่ยในหนาที่ตอเดือนอยูในเกณฑ 150,001–200,000 บาท
และ สูงกวา 250,000 บาท สวนที่ 2. ประเทศที่นักบินตองการไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
มากที่สุด คือ ประเทศไทย สิงคโปร มาเลเซีย และ เวียดนาม รวมถึง ความคาดหวังของปจจัยในการ
ปฏิบัติงานของนักบิน ของสายการบินแบบทั่วไป โดยมุมมองของนักบิน เร่ิมจาก เงินเดือนและเบี้ย
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เลี้ยง ความสบายใจในการทํางาน สวัสดิการครอบครัวและคารักษาพยาบาล โบนัส ความกาวหนา
อาชีพ และ ชื่อเสียงบริษัท สวนความคาดหวังของปจจัยในการปฏิบัติงานของนักบิน ของสายการบิน
แบบตนทุนต่ํา เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ความสบายใจในการทํางาน  สวัสดิการครอบครัว และ
คารักษาพยาบาล  ความความกาวหนาอาชีพ ชื่อเสียงบริษัท และโบนัส ซึ่งจะเห็นไดวานักบินของสาย
การบินตนทุนต่ําและสายการบินแบบทั่วไปไดเนนถึงความสบายใจในการทํางานและความกาวหนา
ทางอาชีพนักบิน ซึ่งมุมมองเหมือนกัน โดยตางที่ สายการบินตนทุนต่ํา จะเห็นความสําคัญของโบนัส
ของสายการบินเปนอันดับสุดทาย สวนที่ 3. ความคาดหวังของปจจัยในการปฏิบัติงานของนักบิน
ของสถานการณในองคกร พบวา ปจจัยหรือองคประกอบดานตางๆ ยังขาดความชัดเจนซึ่งนักบิน
ใหความสําคัญสูงแตสถานการณในองคมีอยูในระดับปานกลางและคอนขางนอย

สวนที่ 4. ความคาดหวังของปจจัยในการปฏิบัติงานของนักบินของความคาดหวังในองคกร
พบวา โดยนักบินใหความสําคัญกับทุกองคประกอบที่เก่ียวกับการบริหารงานของฝายการบิน เก่ียวกับ
นโยบายการบริหารงานดานการบินของสายการบินมีความชัดเจน การประชาสัมพันธนโยบายที่
เก่ียวของกับนักบินของสายการบิน มีความชัดเจน การวางแผนกําลังคน (นักบิน) สอดคลองกับ
แผนการบินของ สายการบิน ดาน กรอบขอตกลงในกรอบการเปดเสรีการคาและบริการ ทางดานการ
ขนสงทางอากาศ โดยนักบินใหความสําคัญเก่ียวกับ กรอบขอตกลงการเปดเสรีการคาและบริการ
ทางดานการขนสงทางอากาศ สงเสริมการแขงขันใหสายการบินดึงตัวนักบินที่มีความสามารถสูง

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 4 ไดทําการสรุปผลการวิจัยในสวนนี้แบงเปน 4 สวน
ไดดังตอไปนี้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
พบวา องคประกอบที่มีกลุมที่มีความสัมพันธ คือ องคประกอบที่ 1 ความสามารถในการแขงขันของ
การมุงสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) องคประกอบที่ 2 ความสามารถใน
การจัดการระบบบริหารจัดการงานของสายการบิน (Flexibility of Airline System) องคประกอบที่
3 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน (Management and Staff Rapport)
องคประกอบที่ 4 ความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน (Pilot Career Path) องคประกอบที่ 5
นโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน (Airline’s Safety Policy)
องคประกอบที่ 6 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) และ
องคประกอบที่ 7 ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s Career Image)

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
2.1 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบทั่วไป

(Legacy Airline) พบวา องคประกอบที่ 1 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน
(Pilot’s Facilities) องคประกอบที่ 2 นโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน
(Airline’s Safety Policy) องคประกอบที่ 3 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน
(Management and Staff Rapport) องคประกอบที่ 4 ความสามารถในการจัดการระบบบริหาร
จัดการงานของสายการบิน (Flexibility of Airline System) องคประกอบที่ 5 ความกาวหนาทาง
อาชีพของนักบิน (Pilot Career Path) องคประกอบที่ 6 ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

119

(Airline’s Career Image) องคประกอบที่ 7 ความสามารถในการแขงขันของการมุงสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Competitiveness) โดยแสดงรายละเอียดไดดังรูปตอไปนี้

ภาพท่ี 1 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline)

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปผลองคประกอบปจจัยเชิงยืนยันอันดับสอง ไดจํานวน จํานวน
26 องคประกอบปจจัย จากการรวมปจจัยทั้งหมด 7 ดาน และ คาสถิติที่ได คือ ไคสแควร /คาชั้นแหง
ความเปนอิสระ ( / df ) = 2.680 คาสถิติ Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) = 0.067 และ คา Root Mean Square Residual (RMR) = 0.074 คาสถิติ GFI = 0.926,
AGFI = 0.913,  NFI = 0.919,  IFI = 0.948,  TLI = 0.914,  CFI = 0.947 และ คาสถิติ HOELTER
(.05) = 158  ดังนั้นสามารถนําองคประกอบปจจัยไปใชไดจริงและยอมรับตามสมมุติฐานหลัก คือ
โมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบิน
ในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศของกลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline)
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

2.2 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low
Cost Airline) พบวา องคประกอบที่  1 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s
Facilities)องคประกอบที่   2 นโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน
(Airline’s Safety Policy) องคประกอบที่  3 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน
(Management and Staff Rapport) องคประกอบที่  4 ความสามารถในการแขงขันของการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) องคประกอบที่  5 ความกาวหนาทางอาชีพของ
นักบิน (Pilot Career Path) องคประกอบที่  6 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และ
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นักบิน (Management and Staff Rapport) องคประกอบที่  7 ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสาย
การบิน (Airline’s Career Image) โดยแสดงรายละเอียดไดดังรูปตอไปนี้

ภาพท่ี 2 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low
Cost Airline)

สามารถสรุปผลองคประกอบปจจัยเชิงยืนยันอันดับสอง ไดจํานวน จํานวน 26
องคประกอบปจจัย จากการรวมปจจัยทั้งหมด 7 ดาน และ คาสถิติที่ได คือ ไคสแควร /คาชั้นแหง
ความเปนอิสระ ( / df ) = 1.677 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) =
.061 และ คา Root Mean Square Residual (RMR) = .063 คาสถิติ GFI = 0.935,  AGFI =
0.915,  NFI = 0.927,  IFI = 0.955,  TLI = 0.939,  CFI = 0.954 และ คาสถิติ HOELTER (.05) =
121 ดังนั้นสามารถนําองคประกอบปจจัยไปใชไดจริงและยอมรับตามสมมุติฐานหลัก คือ โมเดลตัว
แบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจ
การขนสงทางอากาศระหวางประเทศของกลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) มีความ
กลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษ

2.3 ผลของความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล (Model Invariance test Analysis)
ของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษา
นักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ระหวางกลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy
Airline) กับ กลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) สรุปไดวา มีความแปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษา
นักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ระหวางกลุมสายการบินแบบทั่วไป กับ กลุมสาย
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การบินแบบตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานและยอมรับสมมุติฐานรอง
ที่ไดกําหนดสมมุติฐานไว

อภิปรายผล
จากการอภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคจํานวน 4 ขอ สามารถนําเสนอกลยุทธ

โดยเรียงลําดับความสําคัญของการดําเนินกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี
และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ คือ กลยุทธ พาร
(Par Strategy)

ภาพท่ี 3 การนําเสนอกลยุทธพาร (PAR Strategy)

การนําเสนอกลยุทธพาร (PAR Strategy) การตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความ
จงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ของกลุมสายการบิน
แบบทั่วไป (Legacy Airline) และ กลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)

กลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline)
1. กลยุทธ P ประกอบดวย 1.1 กลยุทธการสรางความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน (Pilot

Career Path) กลยุทธนี้มุงเนนกลุมนักบินที่ยังไมไดเปนกับตัน คือ กลุมผูชวยนักบิน (Junior
Co-Pilot) กลุมผูชวยนักบินอาวุโส (Senior Co-Pilot) และ กลุมพรอมที่จะเปนกับตัน (Captain
Candidate) ซึ่งนักบินตองการความกาวหนาในอาชีพในแตละชวง รวมถึงข้ึนอยูกับระบบการบริหาร
ของสายการบิน ซึ่งในปจจุบันเปนแบบระบบ Seniority 1.2 กลยุทธการสรางการบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) 1.2.1 การจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับนักบิน
สําหรับทําการบิน เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายในการใชอุปกรณเพ่ือทําการบินของนักบิน 1.2.2 การ
บริการหองพักนักบินสวนตัว (เชน Pilot Lounge) เพ่ือใหนักบินเกิดความเปนสวนตัว และสามารถ
ผอนคลายไดจริงกอนทําการบิน

2. กลยุทธ A ประกอบดวย 2.1 กลยุทธการสรางความสามารถในการแขงขันของการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) สายการบินตองมุงเนนความสามารถในเร่ืองของ
ศักยภาพการแขงขันของสายการบินระหวางในกลุมประเทศอาเซียนกันเองไดกอนที่จะไปแขงขันใน
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ตลาดโลก 2.2 กลยุทธการสรางความสามารถในการจัดการระบบบริหารจัดการงานของสายการบิน
(Flexibility of Airline System) โดยผูบริหารสายการบินตองเขาใจระบบธุรกิจสายการบินอยาง
ชัดเจน 2.3 กลยุทธการกําหนดนโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน
(Airline’s Safety Policy) ซึ่งตองกําหนดนโยบายทางดานความปลอดภัยของนักบินและระหวาง
นักบินทําการบินใหสูงสุด 2.4 กลยุทธการสรางภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s
Career Image) ในทางปฏิบัตินักบินตองการทําการบินในองคกรธุรกิจสายการบินที่มีชื่อเสียงระดับ
ตนๆ

3. กลยุทธ R ประกอบดวย 3.1 กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน
และนักบิน (Management and Staff Rapport) สรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน
และนักบิน ใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยอมรับความคิดเห็นของนักบิน และชี้แจง
ขอสงสัยของนักบินที่หัวหนางานไมสามารถปฏิบัติหรืออนุญาตใหทําการได

กลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
การนําเสนอกลยุทธพาร (PAR Strategy) ในการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความ

จงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ของกลุมสายการบิน
แบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)

1. กลยุทธ P ประกอบดวย 1.1 กลยุทธการสรางความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน
(Pilot Career Path) ตองการเก่ียวกับความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน ถือเปนสิ่งสําคัญอยางมาก
ที่จะเปนตัวดึงดูดความสนใจ และ การธํารงรักษานักบินใหคงอยูกับองคกรสายการบินแบบตนทุนต่ําได
1.2 กลยุทธการสรางการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) สายการบิน
ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใหกับนักบิน เพ่ือใหนักบินมีความพรอมในการบินมากที่สุด

2. กลยุทธ A ประกอบดวย 2.1 กลยุทธการสรางความสามารถในการแขงขันของการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) สามารถแขงขันของการมุงสูประชาคมอาเซียนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสงผลโดยตรงกับนักบินที่มีความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 2.2 กลยุทธการสรางความสามารถในการจัดการระบบบริหารจัดการงานของ
สายการบิน (Flexibility of Airline System) สายการบินควรใหความยืดหยุนในการบริหารงาน
2.3 กลยุทธการกําหนดนโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน (Airline’s
Safety Policy) สายการบินควรมีการจัดเตรียมคูมือและเอกสารดานการรักษาสุขภาพ 2.4 กลยุทธ
การสรางภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s Career Image) ภาพลักษณของ
สายการบินนั้นเปนปจจัยหลักปจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักบินใหมีความตองการที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่กับ
สายการบินแบบตนทุน

3. กลยุทธ R ประกอบดวย กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน
และนักบิน (Management and Staff Rapport) สายการบินควรสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน โดยการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางหัวหนางาน และสราง
ความตระหนักใหหัวหนางานยอมรับความคิดเห็นของนักบิน การสรางความตระหนักในการให
คําชมเชยจากหัวหนางานแกนักบิน การสรางความตระหนักของนักบินใหยอมรับคําแนะนําจากบิน
อาวุโส และ การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนักบินกับเพ่ือนนักบิน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้
1. การวิจัยเ ร่ือง กลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ

การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัด
เร่ืองขนาดของกลุมตัวอยางระหวางกลุมประเภทสายการบิน โดยทําการแบงเปนประเภทสายการบิน
คือ สายกาบินแบบทั่วไป (Legacy Airline) และ สายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
เปนสายการบินที่จดทะเบียนสัญชาติไทยที่มีสวนแบงการตลาดในประเทศจัดอันดับอยูในระดับตนๆ
เทานั้น

2. งานวิจัยนี้ไมไดวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมในแตละดานระหวาง ความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานของนักบิน กับ สถานการณของสายการบินที่นักบินทําการปฏิบัติงานของนักบินอยู
ในปจจุบัน เนื่องจากผูวิจัยไดใชเทคนิคสถิติข้ันสูงแทนการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมซึ่งใน
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ในสวนของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลตนแบบกลยุทธ
การตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ นั้นไดทําการทดสอบและทราบถึงความแปรเปลี่ยนระหวางรูปแบบของโมเดล
ระหวางสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline) และ สายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
จากการทดสอบสมมุติฐานแลว

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยในคร้ังตอไปผูวิจัยขอเสนอแนะ ใหผูประกอบการสายการบินจัดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงลึกจากผูประกอบการ และนักบินของสายการบินตางชาติ ในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือทําการเปรียบเทียบระหวางความจงรักภักดีของนักบินและแนวทางการธํารงรักษานักบิน
ของสายการบินตางชาติ ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือทําผูประกอบการสายการบินสามารถ
นําเสนอกลยุทธกับนักบินตางชาติในการธํารงรักษานักบินไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจทําการวิจัย ทําการหาอิทธิพลเชิง
สาเหตุทางตรงและทางออมรายดาน ในการบริหารตามแตละกลุมกลยุทธที่ผูวิจัยไดนําเสนอกลยุทธ
ของโมเดลตนแบบของกลยุทธการตลาดภายใน สําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี  และ
การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศไปแลว

3. การวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจทําการวิจัย ทําการศึกษาเก่ียวการ
วิจัยในสวนแนวทางความสัมพันธเชิงลึกระหวางผูปฏิบัติงานของนักบินกับเพ่ือนนักบิน ซึ่ ง
ผูประกอบการสามารถแนวทางการบริหารการตลาดทางดานความสัมพันธของผูปฏิบัติงานตอไป
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