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การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสม
เงินเดือน7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โดยทําการศึกษาจาก
พนักงานฝายขายจํานวนท้ังส้ิน 165 คน เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม คาสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาความเช่ือม่ัน การแจกแจงแบบที การ
วิเคราะหความแปรปรวน และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการ
ถดถอย 

ผลการศึกษาความผูกพันตอองคการ พบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝาย
ขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด อยูในระดบัผูกพัน โดยปจจัยท่ีมีผลตอ
ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตน ดานการบริการที่เนนลูกคา และสุดทายคือดานวฒันธรรมการใหบริการ 
นอกจากนี้ ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอองคประกอบความผูกพันตอ
องคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน และดานการใหเวลากบังาน คือ ระดบัรายได สวน
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการทํางาน ไมมีความสัมพนัธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
องคประกอบความผูกพันตอองคการ ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัย
ดานความม่ันใจในการทํางาน ไดแก อายกุารทํางานและระดับรายได สวนปจจยัดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยท้ังสามดาน 
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ABSTRACT 

 
The independent study “Employee Engagement Towards Muang Thai Life Assurance 

Company Limited at Salary Saving Sales Department 7”, aims at studying the employee 
engagement of Muang Thai Life Assurance Company Limited at Salary Saving Sales Department 7. 
In this study, the data collection process was done by a questionnaire distributed to the total of 
134 employees. The analysis was done through frequency, percentage, mean, reliability, T – test, 
analysis of variance, and correlation and regression. 

The results of the study shows that the employee engagement of Muang Thai Life 
Assurance Company Limited at Salary Saving Sales Department 7 is in level of “engaged.” The 
factors that effected employee engagement significantly were self-efficacy, customer orientation, 
and service climate. The personal factors that significantly affected with vigor and dedication was 
salary, while sex, age, educational background, and work period did not significantly affect with 
employee engagement. The personal factors that significantly affected with self-efficacy were 
salary and work period, while sex, age, and educational background did not significantly affect 
the 3 factors. 
 

 
 


