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บทคัดยอ 
 
 

 การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัท   เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย)  จํากัด โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน
ท้ังหมดท่ีทํางานในพนักงานบริษัท   เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย)  จํากัด จํากัด จํานวน 400 คน   
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี 
รอยละ คาเฉล่ีย  และใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics)  ไดแก ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของ
สองกลุมประชากร  (Independent Sample T-test)  และการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียมากกวา
สองกลุมประชากร (Analysis of Variance: ANOVA)   และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรโดยสมการถดถอย ( Linear Regression Analysis) 
 จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 
23 - 27 ป ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปท่ี 3  มีสถานภาพโสด สวนใหญตําแหนงงานเปน 
พนักงานรายวันฝายผลิต (DL) ในฝายผลิต มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 7,501-9,000 บาท และมี
ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียระหวาง 4-6 ป 
 ผลการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับผูกพัน 
(Engaged)  โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
เห็นดวยมาก  โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตอองคการจากมากไปหานอยไดดังนี้  ดาน
องคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ดานภาวะผูนํา และดานงาน   โดยปจจัยท่ีสงผลตอระดับ



 จ 

ความผูกพันตององคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และดานภาวะผูนํา  ขณะท่ีปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับ
ความผูกพันตอองคการในภาพรวม ไดแก อายุ ปจจัยสวนบุคคลท่ีไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติตอระดับความผูกพันตอองคไดแก เพศ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  รายไดตอเดือน และ
ระยะเวลาการทํางาน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to examine the employee engagement towards 
Western Digital (Thailand)  Company Limited. Data collection was conducted through a set of 
self-administered questionnaire distributed to 400 employees of the Western Digital (Thailand)  
Company Limited. Then, the collected data were analyzed by the use of frequency, percentage 
and mean. The researcher, additionally, applied the inferential statistics namely the Independent 
Sample T-test, the Analysis of Variance: ANOVA, and Linear Regression to analyze the research 
data as well. 

According to the survey results, most of the respondents were female, between 23-27 
years old, Single and graduated in primary level, worked as daily labor (DL) in the Production 
department. Their monthly income ranged averagely between 7,501-9,000 Baht and had been 
working for the company for 4-6 years averagely. 

 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: organization, human resource 
development, Leadership and job.  The factors that effected to employee engagement significantly 
were human resource development and leadership.  For personal factors, the factor that had been 
significantly influential on engagement of organization were age of employee.  While the factors 



 ช 

that had not been influential significantly on engagement of organization were sexual, educational 
level, marital status, income level and working experience. 


