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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจยัดา้น
ประชากร 2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนั 3) เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร จ าแนกตามดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ความเสียสละเพื่อองคก์ร 4) เพื่อศึกษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนักบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผสมผสานกนั การวิจยัเชิงปริมาณสุ่ม
ตวัอยา่งโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นพนกังานจ านวน 133 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามโดยใช ้SD 
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scale (คะแนน 0-10) และการวิจยัเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 
ท่าน ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยค่าสถิติท่ีใชคื้อค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ Independent Sample Test (T- test) One way ANOVA (F-test) และ 
Pearson Coefficient Correlation 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัสูงมาก (Mean = 9..8 SD = 
.908) พนกังานอาย ุ25-35 ปี มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์รมากสุด (Mean = 9.25 SD =  .000) อาย ุ36-45 ปี 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (Mean = 8.29 SD = .871) กลุ่มหยา่ร้าง /หมา้ย /แยกกนัอยู ่มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์ร
มากสุด (Mean = 9.17 SD = .696) สถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (Mean = 8.53 SD = .690) รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 –25,000  บาท  มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์รมากสุด (Mean = 8.84 SD = .797) รายไดน้อ้ย
กว่า 15,000 บาท  มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (Mean = 8.27 SD = .652) ต าแหน่ง Sr. Officer มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อ
องคก์รมากสุด (Mean = 8.76 SD = .855) ต าแหน่ง Officer มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (Mean = 8.56 SD = .658) 
การศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์รมากสุด (Mean = 8.80 SD = .848) การศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (Mean = 7.63 SD =  .530) พบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั และอายุ รายได ้แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี แอลฟ่า เท่ากบั .05 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r ) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นปฏิบติังาน
ร่วมกนักบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยู่ในระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี แอลฟ่า เท่ากบั .05 และความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการระดมความคิดเห็น กบั ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร มีค่ามากสุด เท่ากบั .371 และปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน กบั ความผกูพนัต่อองคก์ร 
เท่ากบั .277 มีค่านอ้ยสุด 

ขอ้เสนอแนะ พนกังานกลุ่มท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยสุดคือกลุ่มอาย ุ36-45 ปี สถานภาพโสด 
กลุ่มรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท ต าแหน่ง Officer การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี องคก์รควรจะตอ้งสร้าง
ความผูกพนัต่อองค์กรในเร่ืองฐานเงินเดือน รายไดต่้อเดือน ความกา้วหน้าในอาชีพให้เหมาะสม และดา้น
ความส าเร็จในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร ผูบ้ริหารควรให้โอกาสให้
พนกังานเสนอแนะและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในการวางแผนปฏิบติังาน ฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนั เพื่อให้การท างานส าเร็จ และองค์กรตอ้งมุ่งเน้นให้บุคคลากรการท างานดว้ยความเสียสละมี
คุณธรรม ส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งระดบับุคคลและทีมงาน 
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Abstract 
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Public Company Limited                                                         
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Advisor                                                        Dr. Kasem Swasdee                                                     

              The objectives of this research were 1) to study the level of organizational engagement of Baggage 

Service Division employees of Thai Airways International Public Company Limited, classified by 
demographics, 2) to compare the important of work-related factors 3) to study the engagement level, 

classified by organizational engagement factors, and 4) to study the level of relation between the work–
related factors and the organizational engagement of employees, with a quantitative and qualitative 

research methodology combined. For the quantitative research, 133 samples were selected by probability 

sampling and using questionnaire, and SD scale (score 0-10). For the qualitative research, 6 experts were 
selected and using in-depth interview. The statistics were Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson’ 

r Coefficient Correlation.  

The research found as follows: the level of organizational engagement of Baggage Service 
Division employees of Thai Airways International Public Company Limited were very high (Mean = 869 
SD = .809), and aged between 25-35 had the highest mean (Mean= 9.45 SD = .0007), aged between 36-45, 
single status, income less than 15,000 Baht/month, officer, and the post graduate employee groups had the 
lowest mean. And found that there is no different in level of engagement among different in sex, status, 
education level, and position factors.  
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             Considering Pearson Correlation’s r Coefficient, the relation between work-related factors 

and organizational engagement of Baggage Service Division employees of Thai Airways International 

Public Company Limited were positive related at very low to low level, significantly at alpha (α) .05. The 

relation between the technique of brainstorming factor and the level of employee engagement was the 
highest (r=.371), the lowest factor was the achievements of work (r =.277). 

               Suggestion: the organization must focus on employee aged 36-45 years, single status, 

income/salary less than 15,000 bath, officer, postgraduate, to improve monthly incomes by benchmarking 
with the same business, and brainstorm, share ideas on operational planning, training to had good 

relationship, morally, integrity, and accountability.    

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจการบินทวีความรุนแรงมากข้ึนท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การท่ีองคก์ารจะสามารถเตรียมตวัเพื่อท่ีจะรองรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีการวางแผนในการด าเนินธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะรับมือกบัการ
แข่งขนั ทรัพยากรมนุษยมี์บทบาทส าคญัท่ีสุดในการสร้างความส าเร็จใหแ้ก่องคก์ร  
วตัถุประสงค์การวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนั 
 3. เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร จ าแนกตามดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร  ความจงรักภกัดีต่อองค์กร ความเสียสละเพื่อ
องคก์ร 

     4. เพื่อศึกษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนั กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
สมมติฐานการวจิัย 
1. เพศต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
2. อายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
3. สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
4. รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
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5. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
6. ต าแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
7. การท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
8. การระดมความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
9. การวางบรรทดัฐาน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
10. ความส าเร็จในการท างาน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการท างานในการปฏิบติังานร่วมกนัทั้งดา้นการจดัตั้งทีมการ ระดม
ความคิดเห็น การวางบรรทดัฐาน ความส าเร็จในการท างาน 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงในการจดัฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนกระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนั 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนักงานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย 

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200  คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนด

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณท่ีทราบจ านวนประชากรไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณได ้133 ดงันั้นขนาดของ
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 133 ตวัอยา่ง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ าท่ีปฏิบัติงานกับ บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) แผนก
กระเป๋าผูโ้ดยสารซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ ยก-ขนกระเป๋าผูโ้ดยสาร 
 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือนระดบั
ต าแหน่งระยะเวลาการท างานและสงักดั 
 ต าแหน่งงาน หมายถึง ต าแหน่งงานในองค์การท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยู่โดยพนักงานระดับ
ปฏิบติังานแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ต าแหน่ง Supervisor ข้ึนไป, Sr. Officer, Officer, Foreman 
 ความความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ทศันะคติท่ีสะทอ้นความเก่ียวขอ้งระหว่างบุคคลกบัองค์กร 
ซ่ึงพนกังานยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและไม่เตม็ใจท่ีจะจากองคก์รไป 

 การปฏิบติังานร่วมกนั หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดีท่ีสุดโดยพิจารณาคุณภาพ
ของพนกังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีร่วมกนัในการปฏิบติังาน และมนุษยส์ัมพนัธ์
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รวมถึงการมีระเบียบวินยัและความประพฤติอยา่งเหมาะสม เช่น การจดัตั้งทีม (Forming) การระดมความคิด
(Storming) การวางบรรทดัฐาน(Norming) ความส าเร็จในการท างาน (Performing)   
5. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  ประนอม ละอองนวล ( 2542 ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และผลการ
ปฏิบติังาน: ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยรติ ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลยั 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกติมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีความพึงพอใจและสามารถ
จดัล าดบัความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆ จากความพึงพอใจมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุดได ้คือการไดรั้บการยอมรับ
นับถือมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคลากรกบัเพื่อนรวมงานระบบในการประเมินผลการปฏิบติังานการติดต่อส่ือสารในหน่วยงาน 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้งัคบับญัชาการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน นโยบายในการบริหารงาน
ลกัษณะงานเงินเดือน/ผลตอบแทน/สวสัดิการ ความมนัคงในหนา้ท่ีการงาน และบุคลากรมีความทุ่มเทให้กบั
งาน 
  อรอุมา ศรีสว่าง ( 2544 ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของบุคลากรในมหาวิทยาลยั เอกชน 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และระยะเวลาในการท างานไม่พบวามีความสัมพนัธ์กบ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ส่วนปัจจยัคา้จุนและ ปัจจยัจูงใจ พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
  กานต์รวี จันทร์เจือมาศ  (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
กรณีศึกษา:บริษทัอุตสาหกรรม แอคมิ จ ากดั ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัทั้ง . ปัจจัย ได้แก่ความสัมพนัธ์กับ 
ผูบ้ ังคับบัญชา ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน เงินเดือนผลตอบแทน ความมั่นคงในงาน ลักษณะงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอิทธิพลกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง 
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                                                    กรอบแนวความคดิ 
            ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวิจยัเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้หรือมี

ประสบการณ์ในการก ากบัดูแลแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร จ านวน . ท่าน  
การวิจยัเชิงปริมาณสุ่มตวัอยา่งโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นพนกังานจ านวน 133 คน รวบรวมขอ้มูลโดย

ใช ้แบบสอบถามโดยใช ้SD scale (คะแนน 0-10 โดยค่าสถิติท่ีใช้คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ Independent Sample Test (T- test) One way 
ANOVA (F-test) และ Pearson Coefficient Correlation 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1. ดา้นความภาคภูมิใจในกรเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร 
2. ความตอ้งการด ารงความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์ร 
3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
4. ความเสียสละเพื่อองคก์ร 
   
   
   ปัจจัยด้านการปฏบิัติงานร่วมกนั 

1. การท างานเป็นทีม (Forming) 
2. การะดมความคิดเห็น (Storming)  
3. การวางบรรทดัฐาน (Norming) 
4. ความส าเร็จในการท างาน      
(Performing) 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. สถานภาพ 
 5. รายได ้
 .. ต  าแหน่งงาน 
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วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจากการกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม เกบ็รวมรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 133 ตวัอยา่ง 
โดยการขอความร่วมมือจากพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสารบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูมี้ประสบการณ์ ในแผนกบริการกระเป๋า
ผูโ้ดยสารจ านวน 6 คน 
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยะภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอ้มูลจากวารสาร รวมถึง งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เน็ต 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจ าแนก เปรียบเทียบ ตีความ สร้างขอ้สรุป  
2. วิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชร้ะดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีแอลฟา (α) 
ระดบั .05 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชวิ้เคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละขอ้ดงัน้ี  
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัองคก์ร ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ประกอบดว้ยเพศ 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์สถิติแบบ Independent samples t-test อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา สภาพสมรส รายได ้
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานใชวิ้ธีการวิเคราะห์สถิติแบบ One-Way ANOVA  

ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานใชวิ้ธีการ
วิเคราะห์สถิติ Pearson’ r Coefficient Correlation.   
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรจ าแนกตามลกัษณะประชากร 
พบวา่ 

1. เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (97.7%) ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกบริการ
กระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เพศชายสูงกว่าเพศหญิง และระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์รมีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก คือเพศชาย มีค่าเฉล่ียระดบัสูงเท่ากบั 8.70 (SD =.805)และอนัดบัสุดทา้ย 
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.17 (SD เท่ากบั 1.010) มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัสูงมาก 

2. อาย ุพบวา่ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มอายมุากกว่า45ปี (93.2%) ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
แผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอาย ุ25-35 ปีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบั
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แรก มีค่าเฉล่ียระดบัสูงท่ีสุดเท่ากบั 9.25 (SD เท่ากบั .000) และ อนัดบัสุดทา้ย กลุ่มอาย ุ 36-45 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.29 (SD เท่ากบั .871) มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัสูงมาก 

3. สถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสถานภาพสมรส (80.5%) ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มหยา่ร้าง /หมา้ย /แยกกนัอยู ่
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.17 อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (SD เท่ากบั .696) และ อนัดบัสุดทา้ย 
กลุ่มโสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.53 อยูใ่นระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั .690)  

4. รายได ้พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมากกว่า 35,000 บาท (48.9%) ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่ม15, 000 – 25,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.84 อยูใ่นระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั .797) และ อนัดบัสุดทา้ย กลุ่ม 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.27 อยูใ่นระดบัสูงมาก (SDเท่ากบั .652) 

5. ต  าแหน่งงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Foreman (64.1%) ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่ม SR.Officer มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
อนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.76 อยูใ่นระดบัสูง (SDเท่ากบั .855) และ อนัดบัสุดทา้ย กลุ่ม นอ้ยกว่า 15,000 
บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.56 อยูใ่นระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั .658)  

6. ระดบัการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต ่ากว่าปริญญาตรี (66.2%) ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่ม ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียอยู่
ในอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.80 อยู่ในระดบัสูง (SD เท่ากบั .848) และ อนัดบัสุดทา้ย กลุ่ม สูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.63 อยูใ่นระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั .530)  
ข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนั 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนัของพนกังานของพนกังานแผนกบริการกระเป๋า
ผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ความส าคญัโดยรวมระหวา่งดา้นปฏิบติังานร่วมกนัทั้ง 4 ดา้นมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.89 สูงมาก (SD เท่ากบั 1.090)  อยูใ่นระดบัสูงมาก รองลงมาคือ ดา้นการท างานเป็นทีม  
ดา้นการวางบรรทดัฐาน  ดา้นความส าเร็จในการท างาน  โดยเรียงล าดบัตามความส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นการระดมความคิดเห็น พบว่าพนักงานให้ความส าคญักบัการระดมสมองเป็นอนัดบัแรกโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.89 สูงมาก (SD เท่ากบั 1.090)  

ดา้นการท างานเป็นทีม พบว่าพนักงานให้ความส าคญักบัการท างานเป็นทีมเป็นอนัดบัท่ีสอง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.87 สูงมาก (SD เท่ากบั 1.104)  
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ดา้นการวางบรรทดัฐาน พบว่าพนกังานให้ความส าคญักบัการวางบรรทดัฐาน เป็นอนัดบัท่ีสาม โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.70 สูงมาก (SD เท่ากบั 1.190)  

ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบวา่พนกังานใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จในการ ท างานเป็นอนัดบั
สุดทา้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.54 สูงมาก (SD เท่ากบั 1.571)  

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร จ าแนกตาม ดา้นความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ดา้น
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  และดา้นความเสียสละเพื่อองคก์ร  

ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รพบว่า พนักงานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 
ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรอนัดบัแรกโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.15 สูงท่ีสุด  (SD 
เท่ากบั 1.034)  

ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร พบว่า พนักงานมีระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร เป็นอนัดบัสองโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  9.11  
สูงท่ีสุด (SD เท่ากบั 1.186)  

ดา้นความความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร อนัดบัสามโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.35  สูงมาก (SD เท่ากบั 1.725)  
 ดา้นความเสียสละเพื่อองคก์ร พบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความเสียสละเพื่อ
องคก์ร เป็นอนัดบัสุดทา้ยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.80 สูง  (SD เท่ากบั 1.822)  
 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามซ่ึงตัวแปรอิสระคือด้านการ
ปฏิบติังานร่วมกนัประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีม FOR, ปัจจยัดา้นการระดมความคิดเห็น STO, 
ปัจจยัดา้นการวางบรรทดัฐาน NOR, ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน PER  และตวัแปรตามคือความ
ผูกพนัต่อองค์กร ENG โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r ) เพื่อท่ีจะดูว่าความสัมพนัธ์เป็น
แบบใด ในเชิงบวก หรือ ลบ พบวา่ 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง PER กบั ENG เท่ากบั .277 และมี
ค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง NOR กบั ENG เท่ากบั .298 และมี
ค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r )  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง FOR กบั ENG เท่ากบั .345 
และมีค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่า 
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ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง STO กบั ENG เท่ากบั .371 และมีค่า
เป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่า 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r ) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง STO กบั 
ENG มีค่ามากสุด เท่ากบั .371 อยูใ่นระดบัต ่า 

รองลงมาคือความสัมพนัธ์ระหว่าง FOR กบั ENG มีค่าเท่ากบั .345 ความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าน้อยสุดคือ 
PER กบั ENG เท่ากบั .277 ระดบัต ่ามาก 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนักบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตวัแปรตามซ่ึงตวัแปรอิสระคือด้านการ
ปฏิบติังานร่วมกนัประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีม FOR, ปัจจยัดา้นการระดมความคิดเห็น STO, 
ปัจจยัดา้นการวางบรรทดัฐาน NOR, ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน PER  และตวัแปรตามคือความ
ผูกพนัต่อองค์กร ENG โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r ) เพื่อท่ีจะดูว่าความสัมพนัธ์เป็น
แบบใด ในเชิงบวก หรือ ลบ พบวา่ 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง PER กบั ENG เท่ากบั .277 และมี
ค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง NOR กบั ENG เท่ากบั .298 และมี
ค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r )  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง FOR กบั ENG เท่ากบั .345 
และมีค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่า 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง STO กบั ENG เท่ากบั .371 และมีค่า
เป็นบวกอยูใ่นระดบัต ่า 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r ) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง STO 
กบั ENG มีค่ามากสุด เท่ากับ .371 รองลงมาคือความสัมพนัธ์ระหว่าง FOR กับ ENG มีค่าเท่ากบั .345 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีค่านอ้ยสุดคือ PER กบั ENG เท่ากบั .277 
ข้อค้นพบตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจยัดา้นประชากรดา้นเพศต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์ของพนกังานแผนกกระเป๋า
ผูโ้ดยสาร บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)ไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่2 พบวา่ดา้นอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  
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สมมตฐิานที ่3 พบวา่ดา้นสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที4่ พบวา่รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่5 พบวา่ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่6 พบวา่ต าแหน่งงาน แตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
สรุปผลข้อค้นพบตามตามสมมติฐานข้อที่  7 ถึงข้อที่ 10 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานร่วมกนั (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงประกอบดว้ย  FOR, STO, NOR, PER กบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสารบริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน)  ENG   
สมมติฐานที่ 7 พบว่าดา้นการท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร (มหาชน) ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธP์earson’s Correlation เท่ากบั 0.345  
สมมติฐานที่ 8 พบว่าดา้นการระดมความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.371 
สมมติฐานที่ 9 พบว่าด้านการวางบรรทัดฐานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร โดยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธP์earson’s Correlation เท่ากบั .298 
สมมติฐานที่ 10 พบว่าดา้นความส าเร็จในการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดย
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Pearson’s Correlation เท่ากบั .277  

สรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจยัดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสารบริษทัการบินไทย จ ากดั(มหาชน) ใน
ระดบัสูงถึงระดบัสูงมาก  

 
การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากร พบวา่ 

1. เพศ พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 8.69 อยูใ่นระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั 
.809) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่าค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์กรเป็นอนัดบัแรกเป็นเพศชาย
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.70 ในระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั.805)  และอนัดบัสุดทา้ยคือของเพศหญิงค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.17 
อยูใ่นระดบัสูงมาก ( SD เท่ากบั 1.010 ) 

2. อายุ พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์กร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 9..8 อยู่ในระดบัสูงมาก (SD 
เท่ากบั.809) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกคือกลุ่มอาย ุ25-35 ปี มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 9.25 ระดบัสูงท่ีสุด (SD เท่ากบั.000) และอนัดบัสุดทา้ยคือกลุ่มอาย ุ36-45 ปี มีค่าเฉล่ีย 8.29ระดบัสูง
มาก (SD เท่ากบั.871)  

3. สถานภาพ พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์กร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 9..8 อยู่ในระดบัสูงมาก 
(SDเท่ากบั.809) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกคือกลุ่มหย่าร้าง /หมา้ย /
แยกกนัอยู ่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.17 ระดบัสูงท่ีสุด (SD เท่ากบั.827) และอนัดบัสุดทา้ยคือกลุ่มสถานภาพโสด มี
ค่าเฉล่ีย 8.53ระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั.690)  

4. รายไดต่้อเดือน พบวา่ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 9..8 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
(SDเท่ากบั.809) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกคือกลุ่มรายไดต่้อเดือน 
15,000 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.84 ระดบัสูงมาก (SDเท่ากบั.797) และอนัดบัสุดทา้ยคือกลุ่ม นอ้ย
กวา่ 15,000 บาทมีค่าเฉล่ีย 8.27ระดบัสูงมาก (SDเท่ากบั.652)  

5. ต  าแหน่งงาน พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์กร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 9..8 อยู่ในระดบัสูงมาก 
(SDเท่ากบั.809) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกคือกลุ่มForeman มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.69 ระดบัสูงมาก (SDเท่ากบั.839) และอนัดบัสุดทา้ยคือกลุ่ม Officer มีค่าเฉล่ีย 8.56 ระดบัสูงมาก 
(SDเท่ากบั.658)  

6. ระดบัการศึกษา พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 9..8 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
(SDเท่ากบั.809) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกคือกลุ่ม ปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.80 ระดบัสูงมาก (SDเท่ากบั.848) และอนัดบัสุดทา้ยคือกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 
7.63 ระดบัสูง (SDเท่ากบั.530)  
การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นปฏิบติังาน
ร่วมกนั 

ระดบัความส าคัญของปัจจัยด้านปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ความส าคญัโดยรวมระหวา่งดา้นปฏิบติังานร่วมกนัทั้ง 4 ดา้น 

ด้านการระดมความคดิเห็น พบว่าพนกังาน ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.89 
ระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั 1.090) 

ด้านการท างานเป็นทีม พบว่าพนักงาน ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัสองโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.87 
ระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั 1.104) 

ด้านการวางบรรทัดฐาน พบว่าพนักงาน ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัสามโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.70 
ระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั 1.109) 
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ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่าพนกังาน ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
8.54 ระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั 1.571) มีความส าคญัในระดบัมาก  
การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรพบว่า 
พนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูงมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัองคก์รดา้น
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ีย 8.15 ระดบัสูงท่ีสุด (SD เท่ากบั 
1.034) 

ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร พบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัองคก์ร
ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร  เป็นอนัดบัสอง โดยมีค่าเฉล่ีย 9.11ระดบัสูงท่ีสุด 
(SD เท่ากบั 1.186) 

ด้านความความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นอนัดบัสอง โดยมีค่าเฉล่ีย 8.35 ระดบัสูงมาก (SD เท่ากบั 1.725) 

ด้านความเสียสละเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความเสียสละเพื่อ
องคก์ร เป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 7.80 ระดบัสูง (SD เท่ากบั 1.822) 
อภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นปฏิบติังานร่วมกนักบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
มีระดบัความความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

ด้านการท างานเป็นทีม  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธP์earson’s Correlation เท่ากบั 0.345 และมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .01 แสดงว่า 
ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 อยูใ่นระดบัต ่า 
  ด้านการระดมความคดิเห็น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.371 และมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า.01 แสดงว่า 
ตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 อยูใ่นระดบัต ่า 
    ด้านการวางบรรทัดฐาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ Pearson’s Correlation เท่ากบั .298 และมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า.01 แสดงว่า 
ตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี.01อยูใ่นระดบัต ่ามาก 
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   ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์Pearson’s Correlation เท่ากบั .277 และมีระดบันัยส าคญัท่ีระดบั 0.001ซ่ึงน้อย
กวา่.01 ตวัแปรทั้ง สองตวัมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี.01อยูใ่นระดบัต ่ามาก 
อภิปรายผลข้อค้นพบตามสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1 พบวา่ดา้นประชากรเพศต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่2 พบวา่ดา้นประชากรอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคไ์ม่แตกต่างกนั  
สมมตฐิานที ่3 พบวา่ดา้นประชากรสถานภาพแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่4 พบวา่รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่5 พบวา่ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที ่6 พบวา่ต าแหน่งงาน แตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

สรุปผลข้อค้นพบตามตามสมมติฐานข้อที่  7 ถึงข้อที่ 10 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานร่วมกนั (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงประกอบดว้ย  FOR, STO, NOR, PER กบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสารบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ENG   

สมมติฐานที่ 7 พบว่าดา้นการท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธP์earson’s Correlation เท่ากบั 0.345  

สมมติฐานที่ 8 พบว่าดา้นการระดมความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 
โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Pearson’s Correlation เท่ากบั 0.371 อยูใ่นระดบัต ่า 

สมมติฐานที่ 9 พบว่าดา้นการวางบรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดย
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Pearson’s Correlation เท่ากบั .298 อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานที่ 10 พบว่า ดา้นความส าเร็จในการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Pearson’s Correlation เท่ากบั .277 

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจยัดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ในระดบัสูงถึงระดบัสูงมาก  
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกบริการกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยมุ่งหวงัวา่ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาส าหรับองคก์รจากขอ้คน้พบดงักล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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             1. กลุ่มพนกังานเงินเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท, กลุ่มต าแหน่ง Officer, กลุ่มอายชุ่วงระหว่าง 36-45 ปี 
และกลุ่มเพศหญิง มีความผูกพนัในภาพรวมอยู่ในล าดับทา้ยสุดของกลุ่ม และพบว่ากลุ่มรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร บริษทั
ควรให้ความส าคัญสร้างขวญัก าลังใจ ปรับปรุงรายได้ ให้ทุนศึกษาต่อหาความรู้ ฝึกอบรมทักษะการ
ปฏิบติังานและโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบติังานและเกณฑก์ารวดัผลในการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และเต็มใจปฏิบติังาน ยกระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานใหสู้งข้ึน              

2. กลุ่มจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความผูกพนัในภาพรวมอยูใ่นล าดบัทา้ยสุด อาจส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นองคก์รควรปลูกฝังทศันคติและใหโ้อกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 

3. ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความเสียสละเพื่อองค์กร มีระดบัค่าเฉล่ียสูง โดยอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 
องคก์รตอ้งมุ่งเนน้ใหบุ้คคลากรการท างานดว้ยความเสียสละ มีคุณธรรม ช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิตในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สร้างทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ขจดัปัญหาและความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ทั้ง
ระดบักลุ่มบุคคลและทีมงาน 

4. ปัจจยัปฏิบติังานร่วมกนัดา้นความส าเร็จในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร จากผลการศึกษาพบวา่ อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนดา้นการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของทีมงานอยา่งเตม็ท่ี ควรจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร ท่ีท าให้พนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั ใหค้วามช่วยเหลือร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การท างานเป็นทีมส าเร็จและผลงานท่ี
ออกมาดี เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกถึงความส าคญัในตนเองต่อความส าเร็จของทีมงานและขององคก์ร 
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