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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพือ่สาํรวจความคิดเห็นของพนกังานบริการ 

ท่ีมีต่อความทา้ทาย  ความตอ้งการและความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริการ

ร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพือ่วิเคราะห์อิทธิพลของ  คุณลกัษณะงานท่ีทา้ทาย

และความตอ้งการของพนกังาน ท่ีมีต่อผลความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริการ

ร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงได้

ทาํการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.943 ตวัอยา่งจาํนวน 200 
คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย 
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ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  การ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression on Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ียเห็นดว้ยในระดบัมากต่อความเห็นท่ี

เก่ียวกบัคุณลกัษณะของงานท่ีทา้ทาย  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบรับและความผกูพนัใน

การปฏิบติังาน  นอกจากน้ีในการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณลกัษณะของงานท่ีทา้ทายและ

ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบรับส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังาน  เรียงตามลาํดบัค่า

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั : คุณลกัษณะท่ีทา้ทาย ความตอ้งการของพนกังาน ความผกูพนัในการปฏิบติังาน 
     ของพนกังานร้านกาแฟ       
                                  

จยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นพฤติกรรสาํเ ABSTRACT 

The purposes of this study were to (1) investigate staff’s opinion toward 

challenging  job  characteristics, staff’s  accepted  needs ,and influencing  job  engagement  

Bangkok district area; (2) analyze the impacts of challenging  job  characteristics, staff’s  

accepted  needs ,and influencing  job  engagement  Bangkok district area. The instrument 

for date collection was questionnaire approved by the expert. It’s alpha coefficient value 

of reliability was 0.943 The 200 samples were randomly selected from staff of company. 

The descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation, 

as well as the inferential statistics in terms of multiple regression analysis were applied to 

analyze the data selected. The hypothesis testing were proved. At statistically significant 

level of 0.05  



The research results were found that the respondents strongly agreed upon the 

challenging job characteristics, the accepted needs and the job engagement.  Additionally, 

the challenging job characteristics as well as the accepted needs affected the job  

engagement respectively, regarding the effect value at  0.05 of  the  statistically significant 

level.  

Key word: challenging job characteristics, staff’s accepted needs, and influencing job    

       engagement 

 

1. สถานการณ์ ทีม่า และปัญหาของการวจิยั 

สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา    

1. สถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงของร้านกาแฟ  ทาํใหใ้นการปฏิบติังานของ

พนกังานบริการ 

2. สถานการณ์การการแข่งขนัท่ีรุนแรง  ทาํใหค้วามตอ้งการของพนกังานท่ี

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บการตอบรับส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานงานบริการ

เป็นงานท่ีทา้ทายของพนกังานท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีส่งผลต่อปัจจยัความผกูพนั

ของพนกังานบริการ 

ปัญหาของผูว้ิจยัหรือของธุรกิจท่ีเป็นผลมาจากสถานการณ์ขา้งตน้ 

1.  คุณลกัษณะงานท่ีทา้ทายของพนกังานร้านกาแฟ ท่ีไดรั้บการตอบรับ  ส่งผลต่อ

ความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานร้านกาแฟในเขตกรุเทพมหานคร 



2. คุณลกัษณะงานของความตอ้งการของพนกังานร้านกาแฟ ท่ีไดรั้บการตอบรับ  

ส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานร้านกาแฟในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทางออกในแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีการศึกษา

มาก่อนรวมทั้งแนวคิดใหม่ท่ียงัไม่มีการศึกษาแต่อาจเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 Allen & Me year (1990) กล่าวว่าความผกูพนัต่อองคก์รการเกิดจากองคป์ระกอบท่ี

ตอ้งเก่ียวพนักนัระหว่างพนกังานกงัองคก์ร  ซ่ึงความผกูพนัจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมาจากทศันคติ

ท่ีพนกังานมีต่อองคก์ารในเชิงบวก  เกิดเป็นความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงของแต่ละบุคคล โดย

บุคคลมีความเช่ือมัน่และความมุ่งมัน่อยา่งสูงต่อการทาํงานร่วมกบัองคก์าร มีความรักและ

ความทุ่มเทกบัองคก์รและกาํหนดว่าความผกูพนัต่อองคก์รจะตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้าง 3  

ลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัสร้างความผกูพนัองคก์าร ดงัน้ี 

1.  ความผกูพนัดา้นความรู้สึก (Affective  Commitment ) หมายถึงความ

ผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกเป็นความรู้สึกผกูพนัและเป็นอนัดบัหน่ึง

อนัเดียวกนักบัองคก์ร  เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  

และมีบทบาทในการดาํเนินธุรกิจขององคก์าร 

2. ความผกูพนัต่อเน่ือง (Continuance  Commitment ) หมายถึงความผกูพนั

ท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคาํนวณของบุคคลท่ีประกอบดว้ยทางเลือกท่ีมีหรือ

ภาระหนา้ท่ีและผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์ารโดยมีพื้นฐานใน

การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองจากการทาํงาน  ซ่ึงพฤติกรรม

การทาํงานจะวดัว่าบุคคลจะทาํงานอยูก่บัองคก์ารนั้นต่อไปหรือโยกยา้ย

เปล่ียนปลงท่ีทาํงาน 

3. ความผกูพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative  Commitment )  

หมายถึงความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยม  วฒันธรรม  หรือบรรทดัฐาน

ของสังคม  อาจมาจากความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานในองคก์ารหรือกบั



หวัหนา้งานก็ตามจะเป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคล

ไดรั้บจากองคก์ารและความผกูพนัดงักล่าวเป็นการแสดงออกในรูปของ

ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

Miner  (1992 )  ไดแ้บ่งแนวคิดของความผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น  2  ดา้น 

1.  ดา้นพฤติกรรม  เป็นแนวคิดท่ีมองความผูกพนัต่อองค์การในรูปแบบ

ของพฤติกรรมการแสดงออกกอย่างต่อเน่ืองคงเส้นคงวาในการทาํงาน

โดยไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน  และพยายามรักษาความเป็น

สมาชิกภาพขององค์การไวค้วามผูกพนัต่อองค์การเป็นผลมาขากการท่ี

พนกังานไดช้ัง่นํ้ าหนกัว่าเม่ือเขาทิง้สถานะขององคก์ารไป  เขาจะสูญเสีย

อะไรบา้ง  เน่ืองจากการท่ีพนักงานเขา้ไปเป็นสมาชิกองค์การใดจะเกิด

การลงทุนในองคก์ารข้ึนอาจเป็นเวลากาํลงักายสติปัญญา  หรือกาํลงัใจท่ี

เสียไปให้กับองค์กรเม่ือพนักงานได้ลงทุนในองค์การพนักงานก็จะ

คาดหวงัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บองค์การในระดบัท่ีเขารู้สึกว่าคุม้ค่าปัจจยั

ทางสังคมจะเป็นตวัแปรท่ีสามารถใชค้วามผกูพนัต่อองคก์รไดดี้   

2. ดา้นทศันคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รโดยแสดงออกมาในรูปแบบของความเช่ือมัน่  ความเคารพและ

การยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  สมาชิกจะมีความตั้งใจ

ทาํงานอยา่งดีเตม็ความสามารถ  และพยายามสร้างคุณค่า  เพื่อนร่วมงาน 

รวมถึงสร้างคุณค่าและภาพลกัษณ์อนัดีใหก้บัองคก์ารและปรารถนาท่ีจะ

รักษาสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารไว ้

Steers (1977 ) ไดก้าํหนดว่าความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ยลกัษณะ สาํคญั

อยา่งนอ้ย  3  ประการ  โดยแนวคิดน้ีเป็นสาเหตุท่ีพนกังานจะยงัคงอยูใ่นองคก์ารเพราะเขามี

ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไปคือ 



1.  ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์าร 

2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกของ

องคก์ร 

 David ( 1994 ) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นพฤติกรรมของแต่

ละบุคคลท่ีจะมีลกัษณะการปฏิบติังานท่ีต่างกนัตามทศันคติของตนแต่มีความมุ่งมัน่ไปใน

ทิศทางเดียวกนั  นัน่คือความตอ้งการสร้างคุณค่าใหผ้ลงาน  และความสาํเร็จของผลงาน

ความสมัพนัธ์ท่ีมีก่อใหเ้กิดความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร  โดยจะแสดงออกมา  3  ลกัษณะ  

ไดแ้ก่ 

1.  ความเช่ือมัน่  คือพนกังานจะมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้  มีความศรัทธา

ในองคก์ารของตน  และมีการยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์ารความเช่ือมัน่ท่ีเกิดข้ึนจะทาํใหพ้นกังานไม่เกิดความโลเลหรือไม่

ซ่ือสัตยต่์อองคก์าร 

2. ความเตม็ใจ  คือพนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทตนเองในการทาํงาน  มี

ความพร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อองคก์าร และเตม็ใจท่ีสร้างส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์เพื่อสนบัสนุนองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.  ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร  คือมีความตอ้งการอยา่งมากท่ีจะ

รักษาสถานภาพความเป็นสมาชิกขององคก์ารพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อ

องคก์าร  มีการพฒันาและความตั้งใจอยา่งมากท่ีจะไดเ้ป็นส่วนหน่ึง  และ

เติบโตไปพร้อมๆกบัองคก์าร 

 จากแนวคิดความผกูพนัต่อองคก์าร 3  ลกัษณะของ  David  ( 1994 )  สรุปสาเหตุ

ของความผกูพนัของพนกังานไดว้่า  จะเกิดความผกูพนัข้ึนไดพ้นกังานตอ้งมีลกัษณะท่ี

เกิดข้ึนจากความศรัทธาต่อองคก์ารข้ึนภายในจิตใจดว้ยความเช่ือมัน่ต่อองคก์าร  ความ



เช่ือมัน่จะเป็นสาเหตุส่งใหพ้นกังานมีความมัน่ใจท่ีจะคงอยูใ่นองคก์าร  และส่งผลไปถึง

ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร  ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์าร  เป็นความ

สมคัรใจในการทาํงานมากกวา่งานของตนท่ีไดรั้บมอบหมาย  เตม็ใจท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงาน  ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑข์ององคก์ารเม่ือพนกังานเกิดความรัก

ในองคก์าร  จะส่งผลต่อความทุ่มเทในการทาํงาน  พนกังานจะสร้างประสิทธิภาพใหแ้ก่งาน  

ความตอ้งการน้ีมาจากความรักและความผกูพนั 

ปัญหาของการวิจยัท่ีเกิดจากการนาํทางออกเหล่านั้นมาใชก้บัการศึกษา 

ประกอบดว้ย  

- ประชากรในพื้นท่ี ร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร(ท่ีศึกษา) มีความ

คิดเห็นอยา่งไรต่อการใหบ้ริการของพนกังานในร้านกาแฟท่ีไดเ้ขา้ใช้

บริการ 

- ประชากรในพื้นท่ี ร้านกาแฟ  ในเขตกรุงเทพมหานคร (ท่ีศึกษา) มีความ

คิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผล

ระหว่างงานท่ีทา้ทายและความตอ้งการของพนกังานท่ีไดรั้บการตอบรับ

ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริการ กบัร้าน

กาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ และเกิดข้ึนใน

ลกัษณะใด 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1.  เพื่อสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานบริการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะงานท่ีทา้ทาย  

ความตอ้งการของพนกังานและความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริการร้านกาแฟ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 2.  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ  คุณลกัษณะงานท่ีทา้ทายและความตอ้งการของ

พนกังาน ท่ีมีต่อผลความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริการร้านกาแฟ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. การสรุปสมมติฐาน 

    สรุปสมมุติฐานท่ีจะตอ้งนาํไปทดสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ สาํหรับการศึกษาในคร้ัง

น้ีมีดงัต่อไปน้ี 

  สมมุติฐานท่ี 1 : คุณลกัษณะงานท่ีทา้ทาย มีผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานของ

พนกังาน 

สมมุติฐานท่ี 2 :  ความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีไดรั้บการตอบรับท่ี มี

ผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริการร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. กรอบแนวคดิ 

                 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

         

 

5. ระเบียบวธีิวจิัย 

5.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง                                                                     

ปัจจยัดา้นความทา้ทาย 

1.ดา้นลกัษณะงาน 

2.ดา้นความเขา้ใจ 

3.ดา้นโอกาสของความกา้วหนา้ 

ปัจจยัดา้นความตอ้งการ 

1.ดา้นคุณภาพชีวิต 

2.ดา้นผลตอบแทน 

3.ดา้นความน่าเช่ือถือขององคก์ร 

4.ดา้นความสาํคญัขององคก์ร 

 

ความผูกพนัของพนกังานบริการร้านกาแฟในเขต

กรุงเทพมหานคร 



กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  เป็นบุคคลกลุ่มวยัทาํงานท่ีทาํงานบริการใน

ร้านกาแฟ  และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์งานบริการใน

ร้านกาแฟมาก่อน ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน เน่ืองจากไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั

สามารถเขา้ถึงได ้เก็บกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน 

5.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งและขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง                                                                    

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี เป็นผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของคอแครน (Cochran, 1977) โดย

กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 93 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนบวกลบร้อยละ 0.07 

และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก 

5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยการสาํรวจและแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ 

(Online) และใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล  

5.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

 1) ศึกษาจากตาํรา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อกาํหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายของการ

วิจยั         

            2) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม                                        

 3) ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อ

แกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมและเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5.5 ลกัษณะของแบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  



              ส่วนท่ี 2  คุณลกัษณะของงานท่ีทา้ทาย  

  ส่วนท่ี 3  ปัจจยัความตอ้งการของพนกังานองคก์ร 

              ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นความผกูพนัองคก์ร 

5.6 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั         

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคาํถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะนาํไปแจก

กลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท  

   1) การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้าํ

แบบสอบถามใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นคาํถามท่ีจะใชว้ดัความ

คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นท่ีท่าน

เหล่านั้นมีต่อคาํถามท่ีใช ้ ผูว้ิจยัจึงนาํแบบสอบถามไปดาํเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ

ต่อไป  

   2) การตรวจสอบความเช่ือมัน่ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํ

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทาํการทดลองจาํนวน 30 ชุด กบักลุ่ม

ประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบและใหเ้กิดความแน่ใจว่า

แบบสอบถามท่ีแจกไปนั้น สามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความ

เหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด และผูต้อบแบบสอบถามทุกคนเขา้ใจเน้ือหาของ

คาํถามตรงกนัและสามารถตอบคาํถามได ้ จากนั้นเม่ือไดรั้บคาํตอบจึงนาํคาํตอบมาทดสอบ

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการคาํนวณค่าดว้ยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช 

(Cornbrash’s Alfa Coefficient) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.7 

-1.00 จึงจะถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ และสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

5.7 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

วิเคราะห์โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

  1) สถิติเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี 

คือ  



  1.1 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณสมบติัของผูต้อบ

มาแบบสอบถาม และความคิดเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบั เพศ อาชีพ ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติั 

และอาย ุระดบัรายไดต่้อเดือน ซ่ึงใชม้าตรวดัจดัอนัดบั  

  1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบายความ

คิดเห็นของตวัอยา่งในเร่ือง คุณลกัษณะท่ีทา้ทายและความตอ้งการของพนกังานท่ีไดรั้บการ

ตอบรับท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานในร้านกาแฟในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  2) สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พื่อการทดสอบสมมุติฐานสาํหรับการ

ตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไวว้่าวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ ความทา้ทาย ความตอ้งการ  

และความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบริการร้านกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานครถึง

ความสมัพนัธ์ในรูปของการส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวนัอนัตรภาคและตวัแปร

ตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ ( Multiple Regress on Analysis )  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของ

อิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระ 

6. ผลการวจิัย 

 ส่วนที ่1 คุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 79.5 มีอายรุะหว่าง

ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 

และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ53.5นอกจากน้ียงัสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.50  

 ส่วนที ่2 คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

                 2.1 คุณลกัษณะของานท่ีทา้ทาย 



ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของงานท่ีทา้ทาย (X = 4.0794, SD = 0.51167 )  เม่ือ

พิจารณา ขอ้ คาํถามแต่ละประเภทพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามคุณลกัษณะงานท่ีทา้ทายมี

ความเห็นดว้ยมาก  และเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะงานท่ีทา้ทายซ่ึงเป็นงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัรอบคอบเป็นอยา่งมาก (X = 4.3800, SD = 0.75395), งานท่ีทา้ทายมี

ความเห็นมากท่ีสุดเป็นงานท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งเสร็จในเวลาท่ีจาํกดั ( X = 4.2650, SD = 

0.74670), และงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ใหม่ๆ( X = 4.1700, SD = 

0.73744) 

             2.2  ปัจจยัความตอ้งการของพนกังาน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของปัจจยัความตอ้งการของพนกังานองค์กร (X = 

3.8450, SD = 0.70469 )  เม่ือพิจารณา ขอ้ คาํถามแต่ละประเภทพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ปัจจยัความตอ้งการของพนกังานองค์กรมีความเห็นดว้ยมาก  และเม่ือพิจารณาปัจจยัความ

ตอ้งการของพนกังานมีความสาํคญัเป็นส่วยหน่ึงในการสร้างความสาํเร็จ (X = 4.1250, SD = 

0.83237) , พนักงานรู้สึกพอใจในความมีนํ้ าใจและอธัยาศัยของเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา (X = 4.0400, SD = 0.74240)  และผูบ้ริหารในฝ่ายหรือในแผนกท่ีพนกังานทาํ

อยูเ่ป็นผูน้าํท่ีดีมีประสิทธิภาพ (X = 4.0250, SD = 0.9046) 

              2.3  ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองค์กร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร (X = 3.7539, SD 

= 0.77669 )  เม่ือพิจารณาขอ้ คาํถามแต่ละประเภทพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยั

องค์กรความผูกพนัเห็นด้วยมากในทุกข้อคาํถาม และเม่ือพนักงานผูกพนักับองค์กร

ภาคภูมิใจท่ีไดก้า้วเป็นส่วนหน่ึงของร้านกาแฟ (X = 3.9350, SD = 0.87441 ) , พนกังาน

ผกูพนักบัองคก์รจึงรู้สึกว่าปัญหาขององคก์รเปรียบเสมือนปัญหาของพนกังาน(X = 3.8650, 

SD = 0.87211) และ ท่านมีความยินดีท่ีจะตอบแทนองค์กร  เพื่อให้องค์กรกา้วหนา้และ

ประสบความสาํเร็จ(X = 3.8550, SD = 0.904447) 

  ส่วนที ่3 เป็นการนําเสนอเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีศึ่กษา 



  ทางสถิติตวัแปรคุณลกัษณะของงานท่ีทา้ทายจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(P = 0.014) และความตอ้งการของพนกังานจะส่งต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ(P = 0.080) โดยท่ีตวัแปรอิสระทุกตวัเป็นอิสระต่อกนั 

คิดเป็นร้อยละ 68 (R2 = 0.68) อยา่งมีนยัยะสาํคญัโดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทั้งสองตวัเป็นอิสระ

ต่อกนั (F = 48.551 , P ≤ 0.00) ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

            ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 : คุณลกัษณะงานท่ีทา้ทายส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริการร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลสรุป คือ เป็นการยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 

           สมมุติฐานท่ี 2 : ความตอ้งการของพนกังานส่งผลในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริการร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลสรุป คือ เป็นการไม่ยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 

7. สรุป และอภปิราย 

 1. สรุป 

1.1 สรุปผลขอ้มูลประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้ สรุปไดว้า่ ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีอายอุยูใ่นช่วง 20-30 ปี 

ในขณะท่ีอาชีพซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอยูน่ั้นคืออาชีพพนกังานองค์กร

เอกชนซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1.2 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ได ้                    



      1.2.1 ผลสรุปความคิดเห็นของพนกังานบริการ ท่ีมีต่อความทา้ทาย ความตอ้งการ

ตอ้งการ และความผกูพนัในการปฎิบติังานของพนกังานบริการร้านกาแฟ ซ่ึงทุกหวัขอ้มีระ

ระดบัการตดัสินใจค่อนขา้งสูง 

      1.2.2 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ว่าคุณลกัษณะงานท่ีทา้ทาย และ    

ความตอ้งการของพนกังานส่งผลต่อความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริการร้าน

กาแฟ และการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ยรุปผล

ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

 2. อภปิราย 

     การอภิปรายในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นลาํดบัต่อไปน้ี 

                2.1 ผลการศึกษาท่ีพบว่าความทา้ทายความตอ้งการของพนกังาน ท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของท่ีอธิบายว่าความรู้สึกทา้ทาย

ในงาน  ท่ีส่งผลต่อการตอบสนองของพนกังานดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

     2.2 ผลการศึกษาท่ีพบว่าความตอ้งการของพนกังานนั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีลาํดบั

ขั้นความตอ้งการของมาสโลวe์ Maslow (1954)  โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการจูงใจ  และ

ความเช่ือมนุษยมี์ความตอ้งการเป็นพฤติกรรมจะเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

เหล่านั้น 

     2.3 ทฤษฎีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s modified  needs)  

ประกอบดว้ยความตอ้งการชีวิตรอด  ความตอ้งการท่ีจะสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน  และ

ความเจริญกา้วหนา้ 

     2.4 ทฤษฎีความตอ้งการความสาํเร็จของแมคคลีแลนด(์McClelland  achievement  

motivation  theory) 



     แมคคลีแลนดไ์ดส้รุปคุณลกัษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่ฤทธ์ิสูง  ว่าเป็นผูท่ี้มี

ลกัษณะดงัน้ี คือ ไม่เก่ียงงาน  มีความรับผดิชอบและเม่ือเผชิญอุปสรรคก็มุ่งมัน่ท่ีจะหา

วิธีการแกไ้ขปัญหาใหไ้ดไ้ม่ยอมแพปั้ญหา   
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