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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารและ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑรี์บอคต่อบริษทั ไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากดั โดยท าการศึกษาจากพนกังาน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิตเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเฉล่ียอา้งอิง ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสองกลุ่มประชากรท่ีเป็นอิสระ
ต่อก ัน (Independent Sample t-test) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียมากกวา่สองกลุ่มประชากร 
(Analysis of Variance : ANOVA) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression) 

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต 
จ ากดั ส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 32-38 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุด
มธัยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. มีอายุการท างาน 1-5 ปี และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท ส าหรับปัจจยัที่มี ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ในภาพรวมพนักงานมี
ความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติที่ระดบั 0.05  มากที่สุด คือปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า รองลงมาคือ
ปัจจยัดา้นองค์การ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตามล าดบั ส าหรับ
ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปัจจยั ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ได้แก่ อายุ และระดบัการศึกษา ส่วนปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพ  
อายุการท างาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผล ต่อปัจจัยความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานใน
ภาพรวมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 

 

 This independent study aimed to study the factors affecting employee engagement and 
the level of employee engagement of Reebok salespersons towards Thai Top Sport Co., Ltd. The 
data was collected from 120 employees with the use of questionnaire and was then analyzed by 
statistics analysis including frequency, percentage, mean and reference statistics such as 
Independent Sample T-test, Analysis of Variance (ANOVA) and Linear Regression Analysis.  
 The results of the study indicated that most population were single female, 32-38 years 
old, and graduated with high school/vocational certificate.  They had been working for 1-5 years 
and earned the salary of 10,001-15,000 baht per month.  The results showed that employee 
engagement was at the “engage” level and the factor that affected engagement the most at 0.05 level 
of statistics significance was leadership. The other factors were organization, work, and human 
resource development. The personal factors that affected employee engagement at 0.05 level of 
statistics significance were age and education. Gender, marital status, work period, and salary did 
not significantly affect employee engagement. 
 

 


