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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ในการท างานกบั 

ความผูกพนัต่อองค์กร และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างานกับ             
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .780 กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลเิวอรี่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ จ านวน 205 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที One-way Anova และทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรดว้ยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 

ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร                  
มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏบิตังิานทีม่ี
ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัความผูกพนัต่อองค์กร ม ี7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 
2) ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน 3) ดา้นความรบัผดิชอบ 4) ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ5) ดา้นความกา้วหน้าในการ
ท างาน 6) ด้านเงนิเดอืน และ 7) ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ และตวัแปรประสบการณ์ท างานที่มคีวามสมัพนัธ์           
ในระดับปานกลางกบัความผูกพันต่อองค์กร มี 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านทศันคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร                
2) ด้านความรู้สกึว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร 3) ด้านความคาดหวงัที่ได้รบัจากการตอบสนอง               
จากองคก์ร และ 4) ดา้นความสามารถในการพึง่พาไดข้ององคก์ร โดยทุกตวัแปรมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ความผกูพนัต่อองคก์ร พนกังานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 



2 

 

ABSTRACT 
 
 The objective of this study was to find out the degree of job motivation work experience with the 
organization. And the relationship between the incentive to work. Experience in working with the 
engagement of employees in the food delivery business in Pathumwan, Bangkok. The tool used in this 
study was a questionnaire. The confidence of the whole issue. Reliability of the questionnaire is equal to 
.780, with 5 level rating scales that are arranged in ascending order. The samples consisted of two 
hundred and five five of food delivery employees in Pathumwan, Bangkok. The data analysis included             
t-test, the difference synthase with One-way Anova and test relationships between variables with 
Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research found that job motivation, work experience with the organization. There is a 
moderate positive relationship statistically significant level of .05. Variable incentive to work is positively 
correlated moderately with strong ties to the organization with seven variables: 1) the success of the 
work, 2) relationships with supervisors, 3) Responsibility 4) the nature of the practice. 5) the progress of 
work 6) salary and 7) have been respected. And variable experience that correlates moderately with 
strong ties to the organization, there are 4 variables: 1) the attitude towards colleagues and the 
organization, 2) feel that their role and importance to the organization, 3) a. expect to receive a response 
from the organization, and 4) the ability to rely on the organization. All variables are statistically 
significant level of .05 
 
Keywords: Job Motivation, Organizational Commitment, Employees in the Food Delivery Business 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรีเ่ป็นอกีช่องทางหน่ึงที่ยงัได้รบัความนิยมอย่างสม ่าเสมอ และมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ เนื่องจากยงัคงมสีนิค้าบางประเภทที่เหมาะกบัการขนส่งแบบเดลเิวอรี ่จากขอ้มูลสถติิรวบรวมโดย ในปี 
พ.ศ. 2559 มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.4 โดยมมีูลค่า 1.828 แสนล้านบาท เป็นปรากฏการณ์ทีส่ าคญัในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา (ศรวีภิา สริปิญัญาวทิย์. 2559) ธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ในประเทศไทยมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง               
ในหลายปีที่ผ่านมาซึง่โดยเฉลีย่จะมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7-10 ต่อปี แต่บางธุรกจิ มสีาเหตุหลกัจากภาวะ
เศรษฐกจิทีถ่ดถอยภายในประเทศ และสภาพการเมอืงทีไ่ม่แน่นอน ซึง่สง่ผลใหม้กีารสง่เสรมิการขายทีล่ดลง อกีทัง้
ประชาชนสว่นใหญ่มกีารชะลอการใชจ้่ายออกไปอกีดว้ย ซึง่ยอดขายในปีทีแ่ลว้ของธุรกจิขายอาหารเบอรห์นึ่งของ
ประเทศไทยอย่างแมคโดนัลล์ (McDonald’s) มียอดขายลดลงร้อยละ 3.27 โดยมีมูลค่า 1.62 หมื่นล้านบาท 
เนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลง เหตุผลหลัก คือ ผู้บริโภคในทุกวันนี้ ต่างให้ความสนใจในสุขภาพ และ
ภาพลกัษณ์ของตนเองมากขึ้น (ปวณีา โชตมณีวงศ์. 2550) ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกบัผู้บรโิภคทัว่โลกในปจัจุบนั 
กระแสเดลิเวอรี่ ก าลังมาแรง และเป็นที่น่าจบัตามองของธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะหลายธุรกิจ หลายกลุ่มสนิค้า                
ต่างเริ่มปรับตัวสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นิยมเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย                   
หรอื รบัประทานอาหารนอกบา้น แต่ผูบ้รโิภคยุคปจัจุบนักลบัหนัมาใชบ้รกิารเดลเิวอรีม่ากขึน้ เพราะขอ้จ ากดัเรื่อง
ของเวลาความเหน่ือยล้ากับการจราจรติดขัด และน ้ ามันแพงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ปจัจัยดังกล่าวกลาย                 
เป็นช่องว่างของบรกิารรูปแบบใหม่ที่เรยีกว่า “เดลเิวอรี่” ปจัจุบนั ธุรกจิเอสเอม็อทีี่เปิดบรกิารเดลเิวอรีส่ามารถ          
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แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื ธุรกจิอาหาร และธุรกจิบรกิารในประเทศไทยธุรกจิเดลเิวอรีป่ระเภทสนิคา้อาหาร
เป็นกลุ่มทีผู่ป้ระกอบการเอสเอม็อมีคีวามสนใจท าธุรกจิมากที่สุด ปจัจุบนัธุรกจิเดลเิวอรีส่นิค้าอาหารในภาพรวม            
มมีลูค่าประมาณ 8,000-10,000 ลา้นบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15-20 ของทุกปี (อรศิรา พลายชไูชย. 2558)  
 ดงันัน้ การที่ธุรกิจ ฟู้ด เดลเิวอรี่จะประสบความส าเร็จได้นัน้ นอกจากคุณภาพสนิค้า และบรกิารแล้ว 
บริษัทควรค านึงถึงพนักงานด้วย ต้องแสวงหากลยุทธ์ในการจูงใจเพื่อผลักดันพนักงานเกิดความพึงพอใจ                      
มคีวามสุขในการท างานเกดิแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน มคีวามคดิรเิริม่ ซึ่งส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รได ้หากมกีารละเลยในการสรา้งแรงจงูใจในการท างานของพนกังาน ย่อมท าใหพ้นกังานขาดแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงาน และอาจท าให้เกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การขาดงานบ่อย การท างานไม่เต็มที ่                   
สรา้งผลงานไดน้้อย หรอื ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่ย่อมก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อองคก์ร ทัง้น้ี องคก์ร 
จงึมีหน้าที่ส าคญัในการที่จะต้องสร้างให้พนักงานมคีวามรูส้กึที่ดีมคีวามพึงพอใจจนพฒันาเป็นความผูกพนัต่อ
องคก์รในทีส่ดุ ซึง่ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นคุณลกัษณะส าคญัทีทุ่กองคก์รตอ้งการ (ชเูกยีรต ิยิม้พวง. 2554) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิยัจึงสนใจที่จะศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ             
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ เพราะธุรกจิขนส่งแบบเดลเิวอรี่
เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่น่าสนใจในภาวะช่วงเกิดปญัหาทางเศรษฐกจิ มกีารแข่งขนัสูงในปจัจุบนั ยงัเป็น
ช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถมีความคิดริเริ่ม กล้าเสี่ยงในการแสวงหาความส าเร็จ และ               
การเติบโตของกลุ่มธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี่งานวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรีใ่ห้เกดิความ            
พงึพอใจสงูสุดส าหรบัพนักงานทีป่ฏบิตัิงานในกลุ่มธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี่เพื่อใหเ้กดิความจงรกัภกัด ีและท างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ประสบการณ์ในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
  2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประสบการณ์ในการท างานกบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ ด้านความ
รบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืดา้นเงนิเดอืน และดา้นความสมัพนัธ์
กับหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 
  2. ประสบการณ์ ในการท างานด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท และความส าคัญ ต่อองค์กร                  
ความคาดหวงัที่ได้รบัการตอบสนองขององค์กร ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร ทศันคติที่มต่ีอเพื่อน
ร่วมงาน และทศันคติที่มต่ีอองคก์รมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
  เฟรดเดอริก เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg. 1959) อธิบายความหมาย การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน                
เป็นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ขอ้สมมตฐิานของแนวคดินี้เชื่อว่าคน หรอื ผูป้ฏบิตังิานจะปฏบิตังิานไดผ้ลดี              
มีประสิทธิภาพได้นัน้ ย่อมขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพิ่ม                
ความสนใจในงานมากขึน้ เพิม่ความกระตอืรอืรน้ในการท างานมากขึน้ และเพิม่ผลงานในการผลติใหส้งูขึน้ ในทาง 
ตรงกนัข้าม หากเกิดความไม่พึงพอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสยีต่างๆ เช่น ท าให้ลดความสนใจในงาน   
เกดิความทอ้ถอยในการท างานยิง่ขึน้ ท าใหผ้ลงานในการผลติตกต ่าลง เป็นตน้ หน้าทีข่องผูบ้รหิาร คอื จะตอ้งรูจ้กั 
วธิทีีจ่ะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจทีส่ดุ อนัจะเป็นผลต่อผลติผลทีส่งูสดุดว้ย   

1. ปจัจยัทีก่่อให้เกดิแรงจูงใจ (Motivator Factor) เป็นปจัจยัเมื่อพนักงานในองค์กรไดร้บัการตอบสนอง 
แลว้ จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัพนกังาน และเป็นผลท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีป่จัจยัจ าพวกน้ี ไดแ้ก่ 

1.1 ความส าเรจ็ (Achievement) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถท างานไดเ้สรจ็สิน้ และประสบความส าเรจ็ 
อย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปญัหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิด
ความรูส้กึพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเรจ็ของงานนัน้ๆ  

1.2 การยอมรบันับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รบัการยอมรบันับถือไม่ว่าจากผู้บังคบับัญชา              
จากเพื่อน จากผู้มาขอรบัค าปรกึษา หรอื จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรบันี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่อง 
ชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรอืการแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ               
เมื่อไดท้ างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเรจ็ การยอมรบันบัถอืจะแฝงอยู่กบัความส าเรจ็ในงานดว้ย 

1.3 ลกัษณะของงาน (The Work Itself) หมายถงึ งานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ทา้ทายใหล้งมอืท า หรอื เป็นงานทีม่ลีกัษณะสามารถกระท าไดต้ัง้แต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดยีว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย                
ใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ และมอี านาจในการรบัผดิชอบไดอ้ย่างเตม็ที ่ไม่มกีารตรวจ หรอืควบคุมอย่างใกลช้ดิ 

1.5 ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถงึ ไดร้บัเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งใหส้งูขึน้ของบุคคลในองคก์าร 
การมโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่ หรอืไดร้บัการฝึกอบรม 

2. ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ (Hygiene Factor) เป็นปจัจยัทีเ่มื่อพนกังานในองคก์รไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองแล้ว จะสร้างให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นได้ Hygiene แปลว่า การหลีกเลี่ยง                
ความยากล าบากทางสขุภาพของมนุษยจ์ากสภาพแวดลอ้ม ไม่ไดส้รา้งความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน แมจ้ะเพิม่
ปจัจัยจ าพวกน้ี ไม่เป็นผลท าให้พนักงานมีความพึงพอใจ และกระตือรือร้นที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ              
ในระยะยาวขึน้ได ้มดีงันี้ 

2.1 นโยบายการบรหิาร และองคป์ระกอบ (Company Polity and Administration) หมายถงึ การจดัการ 
และการบรหิารขององคก์าร การตดิต่อสือ่สารภายในองคก์าร 

2.2 สภาวะการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสยีง 
อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้

2.3 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) ความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ด ีอนัเป็นผลทีไ่ดร้บัจากงานในหน้าที ่เช่น 
การที่บุคคลถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครวั ท าให้ไม่มีความสุข และไม่พอใจกับ            
การท างานในทีแ่ห่งใหม่ 

2.4 ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงในการท างาน 
ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงขององคก์าร 
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2.5 วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา (Technical Supervision) หมายถึง ความสามารถของผู้บงัคบับญัชา            
ในการท างาน หรอืความยุตธิรรมในการบรหิาร 

จากทฤษฎีสองปจัจยั สรุปได้ว่า ปจัจยัทัง้ 2 ดา้นนี้ เป็นสิง่ที่บุคคลต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน องคป์ระกอบที่เป็นปจัจยัจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ท าให้คนเกดิความสุขในการท างาน ซึง่จะท าให้
ประสบความส าเรจ็ไดใ้นอนาคต 

ทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์ร 
   นักทฤษฎอีงคก์รทัว่ไปยอมรบัว่าประสทิธภิาพขององคก์รไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่เป็น
ผลมาจากปจัจยัหลายปจัจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมสนับสนุนต่อ เป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นผลจาก             
ความผูกพนัของพนักงานที่มต่ีอองค์กร อกีทัง้ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความผูกพนัต่อองคก์รตลอดจน
ผลการวจิยัต่างๆ ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า (อนนัตช์ยั คงจนัทร.์ 2559) 

1. ความผกูพนัต่อองคก์รอาจจะใชเ้ป็นเครื่องมอืพยากรณ์พฤตกิรรมของสมาชกิขององคก์รได ้โดยเฉพาะ
อย่างยิง่อตัราการเปลี่ยนงาน อตัราการเขา้ออกจากงานของสมาชิกในองค์กรเพราะสมาชกิที่มีความผูกพนัต่อ
องคก์รมแีนวโน้มทีจ่ะอยู่ในองคก์รนานกว่า และเตม็ใจทีจ่ะท างานอย่างเตม็ความสามารถ เมื่อบุคคลมคีวามผกูพนั
ต่อองคก์รจะมกีารแสดงออกในรปูของพฤตกิรรมต่อเนื่อง ไม่โยกยา้ยเปลีย่นแปลงทีท่ างาน 

2. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่อง หรือ พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องความ
จงรกัภกัดขีองสมาชกิในองคก์รซึง่ผูบ้รหิารต้องการใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร เพราะความผกูพนัต่อองคก์รมเีสถยีรภาพ
มากกว่าความพงึพอใจในงานเพราะความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพแวดล้อมที่สมาชิก            
ในองคก์รตอ้งเผชญิในแต่ละวนั แต่ความจงรกัภกัดเีป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ และค่อยๆ พฒันาขึน้อย่างมัน่คง 

3. การท าความเขา้ใจเรื่องความผูกพนัต่อองคก์รช่วยใหผู้้วจิยัเขา้ใจธรรมชาตขิองคนโดยทัว่ไปมากขึน้  
ถึงกระบวนการ หรอืขัน้ตอนที่คนจะสร้างความผูกพนั หรอื เกดิความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมย่อยๆ 
ขึน้มาเพราะพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมมีที่มาเป็นเรื่องของความมุ่งหมาย หรอืเป้าหมายของมนุษย์ มีผลจากการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่มคีวามแตกต่างกนัไปในตามค่านิยม ทศันคต ิบุคลกิภาพ และบทบาท
ความเขา้ใจในกระบวนการนี้จะช่วยใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของตนได้มากขึน้ 
 
วิธีด าเนินวิจยั 
 1. ประชากร เป็นพนักงานปฏิบัติงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยต าแหน่ง พนักงานบรกิารภายในร้าน และพนักงานขนส่ง มีจ านวน 5 บรษิัท ได้แก่ เดอะ พิซซ่า  
คอมปะนี (The Pizza Company) พิซซ่า ฮทั (Pizza Hut) เคเอฟซี (KFC) เอสแอนด์พี (S&P)  และสเวนเซ่นส ์
(Swensen’s) มจี านวน 394 คน (ขอ้มลูจากผูจ้ดัการสาขาทัง้ 5 บรษิทั ในเขตปทุมวนั, 2561) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานปฏิบัติงานใน ธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ จ านวน 5 บริษัท มีจ านวน 394 คน 
ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างใช้สตูรการหาขนาดของการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ (W.G. Cochran. 
1953) กรณีทราบจ านวนประชากรแต่ประชากรไม่มากที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 มีการยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนไม่เกนิรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 205 ตวัอย่าง 
 3. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิีการเลือกตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Proportion Stratified Sampling) โดย
ผูว้จิยัก าหนดสดัส่วนของพนักงานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่ตามจ านวนประชากร ในแต่ละชัน้มคีวามเป็นเอกพนัธ ์
ระหว่างชัน้มคีวามแตกต่างกนั จ านวนสมาชกิในกลุ่มย่อยจะถูกก าหนดใหเ้ป็นสดัส่วน (proportion) ตามสดัส่วน            
ทีป่รากฏในประชากร 
 3.1 ใชว้ธิกีารคดัเลอืกตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
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 4. เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ม ี3 ตอน ได้แก่ ตอนทีห่นึ่ง แรงจูงใจ
ในการท างาน ม ี7 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 2) ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ3) ดา้น
ความรบัผิดชอบ 4) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 5) ด้านการได้การยอมรบันับถือ 6) ด้านเงนิเดือน และ               
7) ด้านความสมัพันธ์กับหัวหน้างาน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)                   
ตามแบบของ Likert's Scale ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก ตอนทีส่อง ประสบการณ์ในการท างาน ม ี4 ดา้น 
ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้สกึว่าตนเองมีบทบาท และความส าคญัต่อองค์กร 2) ด้านความคาดหวงัที่ได้รบั              
การตอบสนองจากองค์กร 3) ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร และ 4) ด้านทศันคติที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงานและองคก์ร โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert's 
Scale ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก และตอนทีส่าม ความผูกพนัต่อองคก์ร ม ี3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้น
ความเชื่อมัน่ การยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 2) ด้านความเต็มใจในการท างานเพื่อประโยชน์              
ขององคก์ร และ 3) ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert's Scale ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอ้างอิงเป็นการ
วเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั (Pearson  Correlation Analysis) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร  
มเีกณฑก์ารแปรผลค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Bartz. 1999) ประกอบดว้ย ช่วงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่าง 
.81-1.00 มคีวามสมัพนัธก์นัสงูมาก อยู่ในช่วง .61-.80 มคีวามสมัพนัธก์นัสงู อยู่ในช่วง .41-.60 มคีวามสมัพนัธก์นั
ปานกลาง อยู่ในช่วง .21-.40 มคีวามสมัพนัธ์กนัต ่า อยู่ในช่วง .01-.20 มคีวามสมัพนัธก์นัต ่ามาก และ .00 ไม่มี
ความสมัพนัธก์นั 
 
ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั มดีงันี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุด คอื ด้านความส าเรจ็ในการท างาน รองลงมาคอื 
ด้านความสมัพันธ์กับหัวหน้างาน รองลงมาคือ ด้านความรบัผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ
รองลงมาคอื ด้านความกา้วหน้าในการท างาน รองลงมาคอื ด้านเงนิเดอืน และด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
ตามล าดบั 

1.1 ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุด คอื มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาด้วยตวัเอง รองลงมาคอื มคีวามตัง้ใจ               
ในการปฏบิตัิงานในหน้าที่ให้บรรลุผลส าเรจ็ ทนัตามเวลาที่ก าหนด รองลงมาคอื สามารถรบัผดิชอบงานที่ไดร้บั
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง และตระหนักในความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายตลอดเวลา 
ตามล าดบั 

1.2 ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคอื มีความมอีิสระในการตดัสนิใจในการปฏบิตัิงาน รองลงมาคือ มีโอกาส             
ใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรคง์านในหน้าที ่และลกัษณะงานในหน้าทีม่คีวามทา้ทายและตรงกับความรูค้วามสามารถ 
ตามล าดบั 

1.3 ด้านความรบัผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล าดบัจาก            
มากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคอื มีความรบัผดิชอบงานอย่างเต็มความสามารถ  รองลงมาคอื งานที่ท ามีการ
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ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบชดัเจน รองลงมาคอื มคีวามพอใจต่อต าแหน่งหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ และรูส้กึ
เตม็ใจในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามล าดบั 

1.4 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคอื มโีอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยมาก ในการท างานนี้ 
รองลงมาคอื เหน็ว่าการท างานในองคก์รนี้ไปเรื่อย ๆ จะท าใหต้ าแหน่งหน้าทีก่ารงานของท่านสงูขึน้  รองลงมาคอื 
ได้รบัค่าตอบแทน และสวสัดกิารเหมาะสมกบัหน้าที่รบัผิดชอบ และได้รบัค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ
ส าหรบัการใชจ้่ายตามภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั ตามล าดบั 

1.5 ดา้นการได้รบัการยอมรบันับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคอื หวัหน้างานรบัฟงัความคดิเหน็ของตน เพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ       
ที่เกิดขึน้ได้ รองลงมาคอื เพื่อนร่วมงานยอมรบัในความรู้ ความสามารถในการท างานของตน และหวัหน้างาน
กล่าวยกย่อง ชมเชยผลการปฏบิตังิานของตนโดยสว่นตวั หรอื ยกย่อง ชมเชยในทีป่ระชุม ตามล าดบั 

1.6 ด้านเงนิเดอืน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหา
น้อย พบว่า มากทีส่ดุคอื การจ่ายเงนิเดอืนขององคก์รชดัเจนถูกตอ้งตรงตามก าหนดรองลงมาคอื เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั
เพยีงพอต่อค่าครองชพีในปจัจุบนั รองลงมาคอื เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั มคีวามเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ และ
พอใจในเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ในแต่ละปี ตามล าดบั 

1.7 ด้านความสมัพันธ์กับหัวหน้างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากทีส่ดุคอื หวัหน้างานของเป็นกนัเอง และใหค้วามสนใจพนกังานอย่างเท่า
เทยีมกนั รองลงมาคอื หวัหน้างานใหค้ าปรกึษา เมื่อท่านมปีญัหาและใหค้วามช่วยเหลอือย่างจรงิใจ และหวัหน้า
งานมอบหมายงานใหร้บัผดิชอบอย่างเสมอภาค ตามล าดบั 
 2. ผลการศึกษาระดับประสบการณ์ในการท างานของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากทีสุ่ดคอื ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน
และองค์กร รองลงมาคือ ด้านความรู้สกึว่าตนเองมบีทบาทและความส าคญัต่อองค์กร รองลงมาคือ ด้านความ
คาดหวงัทีไ่ดร้บัจากการตอบสนองจากองคก์ร และดา้นความสามารถในการพึง่พาไดข้ององคก์ร ตามล าดบั 

2.1 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก               
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากทีสุ่ดคอื ความส าเรจ็ขององคก์ร มสีว่นร่วม
ในการสรา้งสรรคแ์ละท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ รองลงมาคอื ท างานกบัองคก์รนี้ท าใหท้่านมคีวามกา้วหน้า
ในอาชีพตามที่ได้คาดหวงัไว้ และได้รบัมอบหมายให้ท างานตรงกบัความรู้ ความสามารถและความต้องการ 
ตามล าดบั 

2.2 ดา้นความคาดหวงัทีไ่ดร้บัจากการตอบสนองจากองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือคิดว่าความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับผลงานและ
ความสามารถในการท างาน รองลงมาคอื คดิว่าค่าตอบแทนที่ไดร้บัจากการเป็นพนักงานและการท างานมคีวาม
เหมาะสม และคดิว่าจะมกีารปรบัเปลีย่นค่าตอบแทนใหส้ม ่าเสมอ ตามล าดบั 

2.3 ดา้นความสามารถในการพึง่พาไดข้ององคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือ องค์กรสามารถช่วยแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนให้แก่
พนักงานได้ เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน รองลงมาคือ ตัง้แต่ท างานกับองค์กร ได้รบัประโยชน์จากสวสัดิการ             
อย่างเพียงพอ และได้รบัปจัจยัสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ หรอื งานที่ได้รบัมอบหมายพิเศษ
ตามล าดบั 
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2.4 ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงานและองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากทีส่ดุคอื ไดร้บัความร่วมมอื และช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงานทุกครัง้ 
รองลงมาคือ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา และองค์กรให้ความส าคญัและ            
เหน็คุณค่าของพนกังานเป็นอย่างมาก ตามล าดบั 

3. ผลการศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความผกูพนัทีม่ต่ีอองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคอื ด้านความเชื่อมัน่ การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความต้องการด ารง               
ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร ตามล าดบั 

3.1 ด้านความเชื่อมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากทีสุ่ดคอื ยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิานตามนโยบาย 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่องคก์รก าหนดรองลงมาคอืทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการท างานของ
ท่านกบัองคก์ร และมคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัองคก์ร ตามล าดบั 

3.2 ดา้นความเตม็ใจในการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือ มีความรู้สึกห่วงใยอย่างยิ่งกับปญัหา                  
ทีเ่กดิขึน้กบัองคก์ร รองลงมาคอื เตม็ใจทีจ่ะเสยีสละความสขุ และประโยชน์สว่นตวัเพื่อความส าเรจ็ขององคก์รและ
เตม็ใจทีจ่ะใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อใหง้านขององคก์รประสบความส าเรจ็ ตามล าดบั 

3.3 ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือ ไม่คิดจะลาออกถึงแม้องค์กร              
จะประสบปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิ รองลงมาคอื พร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร 
รองลงมาคอื รกัษาผลประโยชน์ขององคก์รเป็นเรื่องส าคญั และรูส้กึว่าการลาออกจากองคก์รนี้เป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกต้อง 
แมท้่านจะไดร้บัผลประโยชน์มากกว่า ตามล าดบั 

4. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
ในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน                
ในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
 

แรงจงูใจในการปฏิบติังาน  ความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (r) 
ระดบัความสมัพนัธ์ Sig. 

1. ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 0.363* มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า 0.000 
2. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 0.291* มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า 0.000 
3. ดา้นความรบัผดิชอบ 0.473* มคีวามสมัพนัธก์นัปานกลาง 0.000 
4. ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 0.687* มคีวามสมัพนัธก์นัสงู 0.000 
5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 0.625* มคีวามสมัพนัธก์นัสงู 0.000 
6. ดา้นเงนิเดอืน 0.687* มคีวามสมัพนัธก์นัสงู 0.000 
7. ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน 0.161* มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า 0.021 

รวม 0.480*  0.000 

* อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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จากตาราง 1 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน  
กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง (r= 0.480*) โดยพจิารณา
ตามรายด้าน มีดังนี้  ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดับต ่ า ( r= 0.363*)                 
กบัความผูกพนัต่อองคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิพบว่า มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในระดบัต ่า ( r= 0.291*) กบัความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ด้านความ
รบัผิดชอบ พบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง (r= 0.473*) กบัความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัสูง             
(r= 0.687*) กบัความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
พบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดบัสูง (r= 0.625*) กบัความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดบั .05 ด้านเงินเดือน พบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดบัสูง (r= 0.687*) กบัความผูกพนัต่อองค์กร             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และด้านความสมัพันธ์กบัหัวหน้างาน พบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวก               
ในระดบัต ่า (r= 0.161*) กบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
ในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ดงัแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน              
ในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  
 

ประสบการณ์ในการท างาน  ความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (r) 
ระดบัความสมัพนัธ์ Sig. 

1. ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท  และ
ความส าคญัต่อองคก์ร 

0.166* มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า 0.017 

2. ด้ าน ค วามค าดห วังที่ ได้ ร ับ จ ากการ
ตอบสนองจากองคก์ร 

0.657* มคีวามสมัพนัธก์นัสงู 0.000 

3. ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ของ
องคก์ร 
4. ด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่ อนร่วมงานและ 
องคก์ร 

0.447* 
 

0.306* 

มคีวามสมัพนัธก์นัปานกลาง 
 
 

มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า 

0.000 
 

0.000 

รวม 0.525*  0.000 

* อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบสมมตฐิานเพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ในการท างานกบั
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัความสัมพันธ์ในระดบัปานกลาง (r= 0.525*)               
โดยพิจารณาตามรายด้าน มีดังนี้  ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท และความส าคัญต่อองค์กร พบว่า                 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัต ่า (r= 0.166*) กบัความผูกพนัต่อองคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
ดา้นความคาดหวงัที่ไดร้บัจากการตอบสนองจากองคก์ร พบว่า มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสูง ( r= 0.657*) 
กบัความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร 
พบว่า มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง (r= 0.447*) กบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
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ที่ระดับ .05 และด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ า                   
(r= 0.306*) กบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การศกึษาพบประเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล มดีงันี้  
 1. ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร  พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ ด้านความรบัผิดชอบ               
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านเงินเดือน และด้านความสมัพันธ์กับ               
หัวหน้างาน พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร               
ในระดับปานกลาง ทัง้นี้  อาจเป็นเพราะความคาดหวงัเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับผลลพัธ์มีความสมัพันธ์กัน                 
ในทศิทางเดยีวกนั หรอืมอีทิธพิลต่อกนั ความคาดหวงัหรอืแรงจูงใจเกี่ยวกบัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีสู่งมาก 
สามารถอธบิายไดว้่า พนักงานในธุรกจิเดลเิวอรี ่มคีวามเหน็เกีย่วกบันโยบายต่างๆ ของบรษิัท สมัพนัธภาพกบั
หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน คอื มคีวามรูส้กึที่ดต่ีอกนัและร่วมกนัแกไ้ขปญัหาต่างๆ ในการท างาน ซึ่งท าให้มี
ความรู้สกึดต่ีอองค์กรตามไปด้วย สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธงชยั สนัติวงษ์ (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานคือ การพยายามให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน มีผลต่อการเข้า
ร่วมงาน ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ปฏบิตัิงานได้เหน็ทางที่จะได้รบัประโยชน์ และมผีลประโยชน์ร่วมกนั การปฏบิตัิงานตาม
ความรบัผิดชอบจะเป็นไปอย่างดีที่สุด การจูงใจจึงมีหลกัส าคัญว่าต้องพยายามตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบตัิงานทัง้ในด้านร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ สอดคล้องกบัแนวคิดของ เอกชยั กี่สุขพนัธ์ (2553) ได้กล่าว
เกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจ (Motivator) ว่า การยอมรบั (Recognition) โดยปกติแล้วทุกคนมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท างานที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ถ้าผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิดหรือ
ความสามารถของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค ายกย่องชมเชยหรอืการใหผ้ลตอบแทน (Feedback) ทีเ่หมาะสมจะมสี่วน 
จงูใจในการท างานมากทเีดยีวเพราะทุกคนตอ้งการความส าเรจ็ 

2. ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นความรูส้กึว่าตนเองมบีทบาทและความส าคญัต่อองคก์ร ความคาดหวงัทีไ่ดร้บัการ
ตอบสนองจากองคก์ร ความสามารถในการพึง่พาไดข้ององคก์ร และทศันคตทิีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน และองคก์รของ
พนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสบการณ์โดยรวมในระดบัมาก และมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อ
องค์กรในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสงัเกตเหน็ว่างานที่ปฏบิตัินัน้ พนักงานคดิว่างานที่ปฏบิตัิมคีวาม               
ทา้ทายอยู่เสมอ อาจเป็นเพราะลกัษณะของการปฏบิตังิานนัน้ เป็นเรื่องของการใหบ้รกิาร จงึจ าเป็นต้องท าหน้าที่  
ที่ได้รบัมอบหมายให้ดีที่สุด และท าให้รู้สกึกระตือรอืร้นที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ซึ่งงานแต่ละต าแหน่งจ าเป็น            
ตอ้งอาศยัความอดทน และการมทีศันคตทิีด่ต่ีองาน ท าใหเ้กดิความสมัพนัธก์นัระหว่างเพื่อนร่วมงาน เมื่อมปีญัหา
ในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมงานจะเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ และส่วนใหญ่พนักงานจะทราบขัน้ตอนและ                  
ความรบัผิดชอบในหน้าที่อย่างชัดเจน สามารถปรับปรุงงานที่ท าอยู่ในปจัจุบันให้มีวิธีการท างานที่ไม่จ าเจ                  
ซ ้าซ้อนกนั ประกอบกบักฎระเบียบส่วนใหญ่ของบรษิัท เอื้อต่อการปฏบิตัิหน้าที่ นอกจากนี้ การสนับสนุนจาก
หวัหน้างานใหม้คีวามกลา้ที่จะเสนอแนวความคดิใหม่ๆ ในการปฏบิตังิาน จงึท าใหม้อีสิระในการท างานใหส้ าเรจ็
ด้วยตนเอง ปฏบิตัิงานได้ตามเป้าหมาย และมคีวามคิดในเชิงบวก ในเรื่องความก้าวหน้า เป็นสิง่ที่ไม่ยากเลย            
หากพนักงานปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย ประกอบกบัผลงานทีผ่่านมามผีลท าใหเ้กดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะพฒันางาน
ใหด้ขีึน้ และการทีห่วัหน้างานให้พนักงานได้มโีอกาสได้เสนอแนะและมสี่วนร่วมในปรบัปรุงประสทิธภิาพในการ
ให้บรกิาร จะท าให้พนักงานคดิว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่มคีวามส าคญักบัองค์กร นอกจากนี้ การได้รบัความร่วมมอื  
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เป็นอย่างดจีากเพื่อนร่วมงานทุกครัง้ เมื่อต้องการความช่วยเหลอื ท าใหพ้นักงานมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอองค์กร 
และต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ เลียดประถม (2546) ได้ศึกษาระดับ                
ความผูกพนัต่อองคก์ารและปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อองค์การของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การคือ ปจัจยัด้าน
ลกัษณะงาน โดยปจัจยัดา้นลกัษณะงานนัน้ ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร คอื ความกา้วหน้า
ในงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน 
มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร  

3. ผลการวเิคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์รในดา้นความเชื่อมัน่ การยอมรบั
เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจในการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความตอ้งการ
ด ารงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์รของพนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รในระดบั
มาก และมีความสมัพันธ์กนักบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการท างานในระดบัปานกลาง  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเมื่อพนักงานได้รบัมอบหมายใหท้ างาน กจ็ะทุ่มเทใหก้บังานเพื่อแสดงถงึความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร ถงึแมถ้งึเวลาเลกิงานแลว้ สามารถปฏบิตังิานล่วงเวลาได ้กรณีมงีานเร่งด่วน กพ็ยามปรบัปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีขององค์กรให้บุคคลอื่นฟงั ซึ่งเปรียบเสมือนองค์กร              
เป็นบ้านหลงัที่สอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อาฐติิกุล เจรญิกุล (2555) ได้ศกึษาเรื่องคุณภาพชีวติในการ
ท างานที่ม ีความสมัพนัธต่์อองคก์รของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เขตแจง้วฒันะ พบว่า ระดบั
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านยงั พบว่าพนักงานให้
ความส าคัญด้านความเชื่อมัน่ยอมรบั เป้าหมายและค่านิยมองค์กรเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ ด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงความเป็นสมาชิกองค์กร และให้ความส าคัญด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท                   
ความพยายามเพื่อปฏิบัติงานในองค์กรน้อยที่สุด ทัง้นี้เนื่องจากพนักงานได้รบัอสิระในการท างานสามารถใช้
วจิารณญาณของตนเองในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ไดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชว้ธิกีารท างานรปูแบบใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
มคีวามจ าเจในงาน มกีารก าหนดลกัษณะงานและใหผ้ลป้อนกลบัในการปฏบิตังิาน รวมทัง้เน้นการท างานเป็นทมี
มากกว่าเก่งเพียงคนเดียว จึงท าให้พนักงานมีความตัง้ใจที่จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน                  
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนี้ พนักงานยงัมีความรู้สกึว่าตนเป็นส่วนหนึ่งองค์กรมีความเต็มใจละมุ่งมัน่              
ทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตังิานเพื่อองคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กร สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏบิตัิงานและส่งเสรมิ สนับสนุนให้พนักงานในธุรกจิ ฟู้ด เดลเิวอรี ่แสดงออกถงึความผูกพนัต่อองคก์ร ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

1. ปัจจยัแรงจงูใจในการปฏิบติังาน ม ี7 ดา้น ดงันี้ 
        1.1 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน คอื หวัหน้างานควรเป็นผู้สรา้งบรรยากาศ สรา้งแรงจูงใจหรอื  
กระตุ้นให้พนักงานปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน              
ในหน้าทีใ่หบ้รรลุผลส าเรจ็ทนัตามเวลาทีก่ าหนด  
        1.2 ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ คือ หัวหน้างานควรให้พนักงานปฏิบัติงาน ท างานที่ตรงกับ  
ความรู ้ความสามารถของพนกังาน และแนะน าลกัษณะกระบวนงานอย่างชดัเจน  
        1.3 ด้านความรบัผิดชอบ คอื หวัหน้างานควรพิจารณามอบอ านาจในการตดัสนิใจบางส่วนหรอื   
ทัง้หมด เพื่อใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามคดิ วเิคราะหง์านดว้ยตวัเอง และมอีสิระในการปฏบิตังิานอย่าง 
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1.4 ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน คอื หวัหน้างานควรสนบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดแ้สดง 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ให้โอกาสในการตดัสนิใจแกป้ญัหาการปฏบิตัิงาน เพื่อปรบัปรุงแนวทางการปฏบิตังิาน             
ไดอ้ย่างเตม็ทีโ่ดยไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ หรอื ควบคุมมากเกนิไป     

1.5 ด้านการได้ยอมรับนับถือ คือ หัวหน้างานจ าเป็นต้องรับฟงัความคิดเห็นของพนักงาน                
ภายในองคก์ร เพื่อเป็นการบรหิารงานแบบมสีว่นร่วม  

1.6 ด้านเงินเดือน คือ องค์กร หรอื บรษิัทควรมีเกณฑ์ความชดัเจนเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน              
ในแต่ละปีเพื่อเป็นเครื่องชีว้ดัการประเมนิเลื่อนต าแหน่ง หรอื ขึน้ขัน้ของพนกังาน  
         1.7 ด้านความสมัพันธ์กับหัวหน้างาน คือ หัวหน้างานควรสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีม              
ในองคก์ร สรา้งความสามคัคขีองหมู่คณะไม่มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวก และสรา้งบรรยากาศในการปฏบิตังิานใหเ้ป็น
องคก์รแห่งมติรภาพ  

2. ปจัจยัประสบการณ์ในการท างาน พนักงานมคีวามรูส้กึว่าองคก์รสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ให้กับพนักงานมากขึ้น หรือ น้อยลงไม่มีผลท าให้พนักงานเกิดความผูกพันจึงไม่จ าเป็นต้องตอบสนองความ
ตอ้งการของพนกังาน  

3. ปจัจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ม ี3 ดา้น ดงันี้ 
       3.1 ด้านความเชื่อมัน่ การยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร คือ หัวหน้างานควรสร้าง
ค่านิยม สร้างความภาคภูมิใจ ซึ่งสามารถท าให้พนักงานรู้สกึมีความภูมิใจกบัองค์กร สร้างวฒันธรรมองค์กร              
ให้พนักงานทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายขององค์กรเพื่อน าไปสู่ความเต็มใจในการ
ปฏบิตังิานตามนโยบาย  

3.2 ด้านความเต็มใจในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร คอื หวัหน้างานควรสร้างสิง่จูงใจหรอื             
สิ่งกระตุ้นให้พนักงานเต็มใจที่จะเสียสละความสุข และประโยชน์ส่วนตัวเพื่ออุทิศตนในการปฏิบัติงานมุ่งสู่
ความส าเรจ็ขององคก์ร โดยเต็มใจที่จะใช้ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์กรประสบ
ความส าเรจ็ 
                3.3 ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชกิภาพในองค์กร คือ หวัหน้างานควรสร้างบรรยากาศ             
ใหพ้นักงานในองคก์รเป็นเสมอืนหนึ่งสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั มกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัท าใหพ้นักงานทุกคน
มคีวามรกั มคีวามผูกพนักนักบัองคก์รประดุจเป็นเครอืญาต ิรวมถงึมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร และรูส้กึว่าการลาออก
องคก์รน้ีเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งแมจ้ะไดร้บัผลประโยชน์มากกว่า 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
1. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสะท้อนภาพของ

คุณภาพชวีติในดา้นลกึของพนกังาน ซึง่จะท าใหไ้ดค้วามรูท้ีร่อบดา้นมากยิง่ขึน้ 
2. ศึกษาด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับ          

การวจิยัเชงิคุณภาพที่ใช้การสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการวจิยั เพื่อที่จะได้ขอ้ค้นพบที่ลกึซึ้ง และทราบความคดิเหน็             
ในประเดน็อื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ทีน่อกเหนือจากกรอบแนวคดิทีว่ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณไดก้ าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 



13 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพชัร มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรกึษา            

สารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้ าแนะน า ในการท าสารนิพนธจ์นเสรจ็สมบรูณ์ การวจิยัครัง้นี้มคีวามเชื่อมัน่เป็นเครื่องมอื
ทีม่คีุณภาพดว้ยการได้รบัความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีวชิญ ์
เลศิไทยตระกลู อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์และอาจารย ์ดร.กวพีงษ์ เลศิวชัรา ทีไ่ดก้รุณาตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ยงัให้
ความเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 
เอกสารอ้างอิง  
ขวญัใจ เลยีดประถม. (2546). ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่: กรณีศกึษาขา้ราชการ  
        ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชัว่คราวขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร.ี ปรญิญานิพนธ ์รป.ม.  
        (นโยบายสาธารณะ). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  
จริะชยั ยมเกดิ. (2549). ความผกูพนัของพนกังานต่อบรษิทัลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั. 
        กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชเูกยีรต ิยิม้พวง. (2554). แรงจงูใจทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน กรณีศกึษา บรษิทั บางกอกกล๊าส จ ากดั  
        โรงงานจงัหวดัปทุมธานี. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการวศิวกรรมธุรกจิ). ปทุมธานี: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี  
ธงชยั สนัตวิงษ์. (2550). การบรหิารงานบุคคล. (พมิพค์รัง้ที ่7). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ปวณีา โชตมิณีวงศ;์ และคณะ. (2543). "ปัจจยัทีม่ผีลต่อทศันคตใินการเลอืกใชบ้รหิารสง่ถงึบา้น ศกึษากรณี 
        ธรุกจิฟาสตฟู้์ด," ปทุมธานี: บรหิารธุรกจิรงัสติ.  
รุ่งทพิย ์คงมานะ. (2549). ศกึษาความส าเรจ็ของสมาชกิขายตรง บรษิทักฟิฟารนี สกายไลน์  
        ยูนิตี้  จ ากดั ในจงัหวดัลพบุร.ี วทิยานิพนธ์ บธ.ม. ลพบุรี: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร.ี 
วนัชวันัชยั ศกุนตนาค. (2555). แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังานกลุ่มงาน  
        Service Desk ของธนาคารแห่งหนึง่. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศรวีภิา สริปิญัญาวทิย.์ (2547). 12 ขนุพล SMEs (12 กา้วสูค่วามส าเรจ็). กรุงเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 
อรศิรา พลายชไูชย; และคณะ. (2528). พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอฟาสตฟู้์ด. กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เอกชยั กีส่ขุพนัธ.์ (2558). การบรหิาร: ทกัษะและการปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 
อนนัตช์ยั คงจนัทร.์ (2559). ความผกูพนัต่อองคก์าร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ปรทิศัน์. 
Alderfer, Clayton P. (1969). An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. 
        Organization Behavior and Human Performance, 4: 75-142.  
Bartz, A. E. (1999). Basic Statistical concepts (4th ed.). New Jersey: Prentice - Hall. 
Cochran, W. G., (1953). Sampling Techniques. New York: Johe Wiley & Sons. Inc. 
Herzberg, Frederick, Bernarol; & Synderman, Barbara, Bloch .(1959). The Motivation to Work. New York: 
        John Wiley and Sons, lnc. 


