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บทคัดยอ 
 

การศึกษาการคนควาแบบอิสระเรื่อง  “ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟด
เดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
โดยสะดวกจากพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 226 คน จาก 6 สถานี ไดแก สถานีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สถานีบางนา สถานีหลักสี่ สถานีพระรามสี่ สํานักงานใหญ และสถานีเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห
ความสัมพันธโดยใชสมการถดถอย 

จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 – 30 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000 บาท โดยสวนใหญมีตําแหนง
งานระดับนักปฏิบัติการ มีสัดสวนของพนักงานในสถานีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบางนา 
และสถานีหลักสี่ เปนจํานวนมากที่สุดตามลําดับ และสวนใหญปฏิบัติงานในองคการมาแลวอยู
ในชวง 1 – 5 ป 

ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับมีความผูกพัน 
(Engaged) โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
เห็นดวยมาก โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตอองคการจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดาน
องคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา โดยปจจัยที่สงผลตอระดับความ
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ผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานองคการ และดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอ
องคการในภาพรวม ไดแก อาย ุระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และอายุงาน ปจจัยสวนบุคคลที่
ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก เพศ และระดับรายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ฉ 

Independent Study Title Employee Engagement Towards Federal Express (Thailand) 
     Company Limited 
 
Author                  Miss. Waewwan  La-ongsri 
 
Degree    Master of Business Administration  
 
Independent Study Advisory Committee  
                 Assistant Professor Orapin  Santidhirakul    Chairperson  
                                                       Lecturer Dr. Narumon   Kimpakorn   Member 

 
ABSTRACT 

 
The independent study “Employee Engagement Towards Federal Express (Thailand) 

Company Limited” aims to study employee engagement in Federal Express (Thailand) Company 
Limited. In this study, the data collection process was done by distributing a questionnaire to 226 
randomly selected employees from all 6 branches of the company, namely Suvarnabhumi Airport 
Branch, Nangna Branch, Laksi Branch, Praramsi Branch, Headquarter Office and Chiang Mai 
Branch. Descriptive analysis namely, frequency, percentage, mean, variance and regression were 
used for data analysis. 

According to the survey results, most of the respondents were male, between 26 and 30 
years old, and graduated with Bachelor’s degree. Their monthly income ranged from 10,001 to 
20,000 Baht. Most of them were at operation level and had been working for the company for 1-5 
years. The number of employees was at the highest at Suvarnabhumi Airport Branch, Bangna 
Branch and Laksi Branch respectively. 

The results of the study show that employee engagement of the company was at the level 
of “Engaged” with the respondents’ opinion at the high level. The following engagement 
components were ranked from the highest to the lowest: company, job, human resource 
management and leadership. The components that effected employee engagement significantly 
were organization and human resource management.  For personal characteristic, the factors that 
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had significant influence on engagement were age, educational level, position and period of 
employment. The factors that did not influence any engagement component were sex and income.  
 


