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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนักงานต่อบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน
บริษทักฤษณะมงคล จาํกดั  จาํนวน 175 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ 21-30 ปี สถานภาพ
สมรส  ระดบัการศึกษาไม่เกินมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 8,000 บาท ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นพนกังานรายวนั  
 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
โดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นความหลากหลายของงาน   ส่วนปัจจยัดา้นความมีอิสระในการ
ทาํงาน   ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น   ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน และด้านผล
ป้อนกลบัของงาน ใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในระดบัปานกลาง  
 สําหรับปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ลาํดบัแรกดงัน้ี    ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน ไดแ้ก่ องคก์รให้โอกาสในการกาํหนดเป้าหมาย
และวิธีการทาํงาน   ดา้นความหลากหลายของงาน  ไดแ้ก่  งานท่ีทาํอยู่ตอ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั   ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน   ไดแ้ก่ การรับรู้หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร   ดา้นผลป้อนกลบัของงาน  ไดแ้ก่ ผลงานท่ีเกิดข้ึน
ไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ไดแ้ก่ งานท่ีทาํมีความ
จาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์ร    
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ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงาน    ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเรียงลาํดบั ได้แก่ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ด้าน
ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองคก์ร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร  
และดา้นความรู้สึกวา่องคก์รพ่ึงพาได ้ 

สําหรับปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ลาํดบัแรกดงัน้ี    ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  ไดแ้ก่  ความสาํเร็จขององคก์ารท่ี
เกิดข้ึนมาจากการท่ีพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์  ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึ่งพาได ้ 
ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน   
ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ไดแ้ก่ องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงานงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้ง
ตรงกบัความรู้ความสามารถ ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  ไดแ้ก่ การไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at studying factors affecting employee engagement at 
Krishna Mongkol Company Limited. In this study, the population was specified to 175 officers of 
the studied company. Questionnaires were used as the tool to collect data; then, all data obtained 
were analyzed by the descriptive statistic, consisting of frequency, percentage and mean. 
 The results of study presented that most of respondents were male, 21-30 years old, 
married, with under secondary level (Matthayomsuksa 3) of education. Their monthly income 
was lower than 8,000 baht and their work period, as daily employee, was less than 5 years. 
 Regarding the study on job characteristics, the results showed that the respondents 
paid high level of concern for variety of tasks; while autonomy, tasks allowed to interact with 
others, task uniqueness, and feedback at were ranked at moderate level of concern, which could 
affect to organizational engagement factor. 
 Hereafter were shown the top sub-factors that the respondents paid their concern at 
the highest level. For autonomy, the top sub-factor was the opportunity provided by the 
organization that allowed employees to set goal and working methods by themselves. For variety 
of tasks, the top sub-factor was the task that different skills were needed to be integrated. For task 
uniqueness, the top sub-factor was the acknowledgement on responsibilities of each position. For 
feedback, the top sub-factor was the attentions from other co-workers to contributions.  For tasks 
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allowed to interact with others, the top sub-factor was the tasks that required them to cooperate 
with other departments. 
 Regarding the study on work experience, the results showed that the respondents 
paid moderate level of concern in orderly to the following aspects: attitudes towards co-workers 
and organization, feeling of personal importance to the organization, responses from the 
organization could be expected, and the organization being dependable.  

Hereafter were shown the top sub-factors that the respondents paid the highest level 
of concern to. For feeling of personal importance to the organization, the top sub-factor was the 
organizational achievement coming from the participation of employees. For the organization 
being dependable, the top sub-factor was the worthwhile benefits as gained from the full effort 
being dedicated to the organization. For responses from the organization could be expected, the 
top sub-factor was the support from the organization to enhance employee’s skills by arranging 
trainings, supporting study activities, and assigning appropriate tasks to employee’s abilities. For 
attitudes towards co-workers and organization, the top sub-factor was the good cooperation from 
the co-workers when being needed.  
 


