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บทคดัย่อ  
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ
พนกังานบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานของบริษทัโกลโบ ฟู้ ดส์ 
จ  ากดั จ  านวน 220 ราย  โดยแบ่งเป็นพนกังานท่ีท างานประจ าในโรงงาน จ านวน 170 ราย  พนกังาน
ท่ีท างานในฝ่ายส านกังาน จ านวน 50 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

ผลการศึกษาพบว่า   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพสมรส   มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท  ระดบัการศึกษา ม.6 หรือปวช. ส่วนใหญ่
ท างานเป็นพนกังานประจ าโรงงาน  และมีระยะเวลาการท างานไม่เกิน 5 ปี  

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัทั้ง 4 ดา้น พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ า ส่วนดา้นองคก์าร ดา้นงาน   
และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ มีความคิดเห็นมีผลต่อความผกูพนัในระดบัเฉยๆ  

ดา้นองคก์าร  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ
บริษัทฯมีการจัดระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี  
รองลงมาบริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่ง ชดัเจน  

ด้านงาน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ 
พนักงานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ  
รองลงมาบริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน 



 จ 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก คือบริษทัฯสามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน รองลงมาบริษทัฯมีการ
จดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ บริษทัฯมีการ
ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ  

ดา้นภาวะผูน้ า   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ  
หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังานใหรั้บทราบ รองลงมาหวัหนา้งาน
มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

 
Independent Study Title  Factors Affecting Engagement of Employees at Globo Foods     

   Company Limited 
 
Author     Ms. Sasicha  Khaolumlert 
 
Degree     Master of Business Administration   
 
Independent Study Advisor     Associate Professor Orapin Santidhirakul  
 

ABSTRACT 
 
 

 This independent study aimed at studying factors affecting engagement of employees 
at Globo Foods Company Limited. Samples of this study were identified to 220 employees of the 
studied company: 170 of them were permanent line-staff and 50 of them were permanent office-
staff. Questionnaires were used as the tool to collect data; then, the data collected were analyzed 
by the descriptive statistic, consisting of frequency, percentage and mean. 
 The findings presented that most respondents were female, aged 21-30 years old,  
married, earned monthly income at less than 10,000 baht, and graduated in the upper secondary 
school level (M.6) or vocational certificate. The majority were permanent line-staff and had 
working period at less than 5 years. 
 The results of the study on attitudes towards 4 engagement factors showed that those 
employees ranked the leadership factor at “highly agree” level; but ranked factors namely 
organization, work and human resource development at “neutrally agree” level. 
 In organization factor, the top item being ranked at “highly agree” level was the 
standard arrangement of working system, of which the overall criterions were ranked at good 
level; then, followed by the clear announcement of company’s policies and strategies to all 
departments involved.  
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  In work factor, the top item being ranked at “highly agree” level was the working style 
of employees which were well corresponded to company policy; then, followed by the proper 
tasks to be assigned in according to employee’s ability.  
 In human resource development factor, the top item being ranked at “highly agree” 
level was constructing the sense of work security to employees; then, followed by arranging 
different training programs in according to employee’s responsibilities; and taking care of 
employee’s heath properly.  
 In leadership factor, the top item being ranked at “highly agree” level was the 
communication on work expectation from the head to employees; then, followed by the wide 
vision of the head, which was passed on to all employees to be acknowledged.  
 


