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การศึกษาค้นควา้แบบอิสระเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด       
สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานพนกังานบริษทั 
พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเเชียลต้ี จ  ากดั และปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อพนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ 
ฟู้ ด สเเชียลต้ี จ  ากัด  การศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากพนักงาน  บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด            
สเปเชียลต้ี จ  ากดั จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 272 คน และได้ท าการศึกษาโดยน าแนวคิด
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นกรอบในการศึกษา อนัประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการ
พัฒนาท รัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) และด้านภาวะผู ้น า  (Leadership) ซ่ึ ง
เช่ือมโยงไปถึงระดบัความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม  และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า พบว่าพนักงานบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 46.7 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 51.5 จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ ม.6 ร้อยละ 33.5 มีอายุการท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 40.8 และ
เป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ร้อยละ 96.3 
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ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัผูกพนั (Engaged 
Employee) โดยพนกังานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผกูพนัต่อองค์การในดา้นองค์การ ดา้น
งาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน โดย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ ามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร ดา้น
งาน และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตามล าดบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังาน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีนัยส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า 
และดา้นงาน ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
   

 The objective of this independent study was to study the level of and the factors that 
affected employee engagement at Preserved Food Specialty Co. Ltd.  The samples were the 
company’s 272 employees.  The researcher used the 4 concepts of employee engagement which 
consisted of company, job, human resource management, and leadership.  The data used for the 
analysis was primary data collected from self-administered questionnaire.  The data was then 
analysed by frequency, percentage, mean, T-test, ANOVA and Linear Regression.  The results of 
the study showed that most questionnaire respondents were female (58.8%), 26-35 years old 
(46.7%), single (51.5%), with education of lower than high school (33.5%).  They had been working 
at the company for 1-5 years (40.8%) and most were operational employees (96.3%). 
 The results showed that the employees at Preserved Food Specialty Co. Ltd. were 
ranked at the “engaged” level.  They ranked leadership, organisation, job, and human resource 
management, respectively, at the high level.  The factors that affected employee engagement 
positively and showed statistic significance were human resource management and leadership, 
respectively.  However, personal factors namely gender, age, marital status, education, work period, 
job, and position did not statistically relate to the overall level of employee engagement.  


