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ทางการเกษตร กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อค้นหา
แนวทางแก้ปัญหาและเสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตร กรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตร กรุ งเทพมหานคร จานวน 238 คน โดยการวิเคราะห์ค วามถี่ อัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รวบถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test One-way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. พนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 30 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1– 5 ปี
2. จากการศึ กษาปั จจัยแรงจูงใจที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุ รกิ จเช่ าซื้ อ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจระดับมากอันดับหนึ่งคือ ด้านความรับผิดชอบในงาน รองลงมาคือ ด้านความสาเร็ จ
ในการทางานและอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถ
3. จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร
กรุ งเทพมหานคร พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
มีความผูกพันระดับมากอันดับหนึ่งคือ มีความภูมิใจที่จะบอกกับผูอ้ ื่นว่าท่านเป็ นพนักงานของบริ ษทั รองลงมาคือ
เต็มใจที่ จะเสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้หน่ วยงานของท่านประสบความสาเร็ จ และอันดับสุ ดท้ายคื อ ไม่
สนใจคาชักชวนของเพื่อนที่บอกให้ไปทางานที่อื่นด้วยกัน อยูใ่ นระดับปานกลาง
4. พนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ขณะที่เพศและอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน
5. ปั จจัยแรงจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร ธุรกิจเช่าซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was to study: 1) The personal factors affecting to employee
engagement in agricultural leasing companies in Bangkok 2) Motivation factors affecting to employee
engagement in agricultural leasing companies in Bangkok 3) As a guide to improve and promote the
engagement of employee in agricultural leasing companies in Bangkok. The data were collected from 238 of
employees in agricultural leasing companies in Bangkok. Statistics used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation. The statistical hypothesis tests t-test, One-way ANOVA and the multiple regression.
The study showed that (1) Most of the employees in agricultural leasing companies in Bangkok are
females, aged between 30-40 years old, have graduated in bachelor's degree and 1-5 years of work experience,
with high levels of motivation and engagement. (2) In agricultural leasing companies in Bangkok, employees
with different educational backgrounds and different service years are significantly different in the levels of
engagement. On the other hand, the employees with different genders and ages are indifferent in the
engagement levels. (3) Motivation factors that affect to employee engagement are working conditions and
career opportunities.
Keyword: motivation factors, engagement, agricultural leasing

บทนา
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ต่อเนื่ องและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงองค์กรต่างๆ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และให้ความสาคัญกับคนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากคนเป็ นทรัพยากรสาคัญและมี
ประสิ ทธิ ภาพที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนไปสู่ เป้ าหมายและประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ ร กิจองค์กรสมัยใหม่
ต้องมองคนเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องรักษาดังนั้นสิ่ งสาคัญตามมาที่องค์กรต้องให้ความสาคัญคืองานด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ
เข้ามาปฎิบตั ิงานเพื่อสร้างความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กรและพร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ในยุคปัจจุบนั ได้
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลทาให้บุคลากรในองค์กร ไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานให้องค์กรใดองค์กร
หนึ่งตลอดไปสามารถเปลี่ยนไปปฏิบตั ิงานในที่อื่นๆ ที่ใดก็ได้ที่ตอ้ งการและพอใจมากกว่าที่ทางานปัจจุบนั ไม่ว่า
จะเป็ นความพอใจเรื่ องค่าตอบแทน สวัสดิการหรื อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และผูบ้ ริ หารไม่ได้ทาหน้าที่แค่
การบริ ห ารงานโดยอาศัยอานาจตามตาแหน่ งเพียงอย่างเดี ยว ยังรวมไปถึ งการบริ ห ารด้านจิ ตใจของพนักงาน
เพื่อให้เกิดความภักดีและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเงินไม่อาจใช้เป็ นสิ่ งจูงใจได้เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่จาเป็ นต้องอาศัยเรื่ องความก้าวหน้า ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานและความมัน่ คงในชีวิตประกอบ
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กัน ด้วย ซึ่ งท าให้ บุ ค ลากรแต่ ละคนมี อิสระในการตัด สิ น ใจเลื อกปฏิ บัติ งานในแต่ล ะองค์กรที่ ตรงกับ ความรู ้
ความสามารถ และความพอใจของตนมากยิ่งขึ้น
จากภาวการณ์ ด้านทรั พยากรมนุ ษย์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้องค์กรต้องตระหนักว่าขอบเขตของการ
บริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคปั จจุบนั ไม่ได้จากัดอยู่แค่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู ้ความสามรถ
เข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กร การจ่ายผลตอบแทนต่างๆ เช่น รายได้หรื อสวัสดิการ แต่ยงั มีสิ่งสาคัญยิ่งไปกว่านั้นที่
ต้องดาเนินการควบคู่กนั ไป คือการปลูกฝังสร้างจิตสานึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความผูกพัน ความซื่ อสัตย์
และความจงรั กภักดี ที่จะร่ วมมื อและปฏิ บัติงานให้ กับองค์กรอย่างเต็ มกาลังความสามารถแต่การที่ องค์กรจะ
คาดหวังและมุ่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบตั ิเช่นนั้นได้จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ
เป็ นแรงจูงใจเพื่อกระตุน้ และผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร
สุ กัญ ญา รั ศ มี ธรรมโชติ (2556, หน้ า 27) ได้ให้ นิ ยามของความผูกพัน ต่ อ องค์กร (Engagement) ว่ า
หมายถึง ทัศนคติเชิ งบวก ความเชื่ อมัน่ และความศรัทธาของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่ งสั่งสมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องจนทาให้รู้สึกว่า ตนเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และต้องการเห็ นภารกิจขององค์กรประสบความสาเร็ จ
พนักงานที่ มีความผูกพันต่อองค์กร จะมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจในการทางานให้แก่องค์กรอย่าง
เต็มที่เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผล
บริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่ องจักรกลการเกษตรโดยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกร
ให้เข้าถึงแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น ทาให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการนาเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ทนั สมัยไปใช้
งาน เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร นามาซึ่ งชี วิต
ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน มีรายได้มนั่ คงและยัง่ ยืน บริ ษทั ได้ดาเนินกิจการเป็ นเวลายาวนาน ทาให้มีบุคลากรที่ มีความ
หลากหลายทั้งทางด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ อีกทั้งมีคู่แข่งทางธุรกิจมากมายทั้งทางด้านยอดเช่าซื้ อและการบริ หาร
จัดการภายในองค์กร บริ ษทั แต่ละแห่งต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมาเป็ นส่วนร่ วมผลักดันเพื่อให้
องค์กรของตนไปสู่ เป้าหมายที่กาหนดจึงมีการแข่งขันกันในเรื่ องของผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อดึงดูด
ให้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมาร่ วมงานกับองค์กร
บริ ษทั จึงตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กรมีความเชื่ อมัน่ และ
ศรั ท ธาต่ อ องค์กร มี ค วามรู ้ สึ กว่ าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ก ร และต้อ งการเห็ น ภารกิ จ ขององค์ก รประสบ
ความสาเร็ จ ปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทุ่มเทกาลังกายและใจในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้
เป้ าหมายขององค์กรบรรลุผล อันเป็ นการลดปั ญ หาที่ กาลังเกิดขึ้น และเป็ นการป้ องกันปั ญ หาการขาดแคลน
อัตรากาลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในฐานะที่ ผู ้ท าการวิ จัย เป็ นพนั ก งานในฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องบริ ษ ัท ในธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างความจงรักภักดี ความผูกพันกับองค์กรและเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้กบั
องค์กรให้นานที่สุด
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่ อความผูกพัน ต่ อองค์กรของพนัก งานบริ ษทั ในธุ รกิ จเช่ าซื้ อ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนั กงานบริ ษ ัท ในธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและเสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุ รกิจเช่า
ซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้อเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตร กรุ งเทพมหานคร ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์กร
Buchanan (อ้างถึ ง ใน ลลิ ต า จัน ทร์ ง าม, 2559, หน้ า 15-16) ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารมี
ความสาคัญดังนี้คือ1) ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทานายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์การได้
ดี กว่าตัวแปร “ความพึงพอใจในงาน” เนื่ องจากความผูกพัน ต่อองค์การเป็ นทัศนคติ ของสมาชิ กองค์การโดย
ส่ วนรวมขณะที่ ค วามพึ ง พอใจในงานสะท้อ นถึ ง ทัศ นคติ ข องบุ ค คลต่ อ งาน 2)ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รเป็ น
แรงผลักดันให้พนักงานในองค์การมี การปฏิ บัติงานได้ยิ่งขึ้นเนื่ องจากเกิ ดความรู ้สึกว่ามี ส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของ
องค์การนัน่ เอง 3)ความผูกพันต่อองค์การเป็ นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การซึ่งบุคคลที่มีความรู ้สึก ผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือ
หนทางที่ตนสามารถทาประโยชน์ให้แก่องค์การและงานบรรลุเป้ าหมายได้สาเร็ จ 4)บุคคลที่มีความผูกพันกับ
องค์การสู งจะเต็มใจที่ จะใช้ความพยายามอย่างมากในการทางานให้กบั องค์การซึ่ งในหลายกรณี ความพยายาม
ดังกล่ าวจะมี ผลให้ การปฏิ บัติอ ยู่ในระดับ ดี เหนื อคนอื่น 5) ความผูกพัน ต่อ องค์การช่ วยขจัด การควบคุ ม จาก
ภายนอกซึ่ งเป็ นผลมาจากที่ ส มาชิ ก ในองค์การมี ความรั กและความผูก พัน ต่ อองค์ก ารของตนเองมากนั่น เอง
6) ความผูกพันต่อองค์การเป็ นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์การ
สเตียรส์ (Steers, 1977 อ้างถึงใน ศราวุธ โภชนะสมบัติ, 2559, หน้า 23-25) ได้แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันขององค์การเป็ น 3 กลุ่มคือ1)คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงาน (personal characteristic) ประกอบด้วย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ระดับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน2)คุณลักษณะ
งานที่ ปฏิบัติ (job characteristic) ลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมีอิทธิ พลต่อระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกันลักษณะงานที่ ดีจะทาให้บุคลากรรู ้สึกมี แรงจูงใจอยากทางาน3)ประสบการณ์ ในการทางาน (work
experience) หมายถึง การรับรู ้ของสมาชิกต่อสิ่ งแวดล้อมในช่วงปฏิบตั ิงานประสบการณ์ที่ได้รับเป็ นคุณหรื อโทษ
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
สตีเฟน ร็ อบบินส์ (2007, อ้างถึงใน กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข, 2560, หน้า 167) การจูงใจ คือ กระบวนการที่
เป็ นสาเหตุให้บุคลากรใช้ความพยายามของตนเองอย่างทุ่มเท (Intensity) อดทนต่อเนื่ อง (Persistence) และมีมุ่ง
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หมายไปยัง (Direction) เป้าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยการใช้ความพยายามที่มีอยูเ่ พื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมาย
หนึ่ง และมุ่งประเด็นไปยังการบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยเน้นความสาคัญว่าบุคคลจะใช้ความพยายามอย่าง
หนักเพียงใด แต่การใช้ความพยายามอย่างหนัก ไม่ได้หมายถึงการได้ผลของการปฏิบตั ิงานดีหากแต่การใช้ความ
พยายามนั้น ไม่ได้เป็ นไปในทิศทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การ และการจูงใจจะต้องมีมิติของความคงทนอย่าง
ต่อเนื่ อง จะสามารถวัดว่าบุคคลสามารถรักษาระดับของความพยายามไว้ได้นานเพียงใด กล่าวคือบุคคลจะต้อง
รักษาระดับของการจูงใจไว้นานพอที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การต้องการ
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) (Maslow, 1943, อ้างถึงใน ณิ ชา
คงสื บ , 2558, หน้า 10 - 11) ได้กล่าวว่าความต้องการของคนมี ลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่าไปหาสู งตามลาดับ
ความสาคัญ ในขณะที่ความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นที่สูงขึ้นต่อไปก็จะตามมา
ขณะที่ ทฤษฎี อี อ าร์ จี (ERG Theory: Existence Relatedness Growth Theory) ของเคลย์ตั น พี .อัล เดอร์ เฟอร์
(Clayton P.Alderfer), อ้างถึงใน กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข, 2560, หน้า 172) จัดลาดับขึ้นความต้องการของมนุษย์ใหม่
โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ตอ้ งการอยู่รอดกลุ่มที่ตอ้ งการด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และกลุ่มที่ตอ้ งการ
ด้านความเจริ ญ ก้าวหน้ า และ ทฤษฎี ค วามต้อ งการ 3 ประการของ McClelland (McClelland’s Three Needs
Theory) (อ้างถึงใน วรรณาอาวรณ์ , 2557, หน้า 16) David McClelland เป็ นนักทฤษฎีทางจิตวิทยาอเมริ กนั แนว
ทฤษฎีน้ ีได้ทาการศึกษาทดสอบความต้องการของแต่ละคน McClelland ได้ทาการวิจยั ตามแนวความคิดของความ
ต้องการทั้ง 3 ประการคือ ความต้องการประสบความสาเร็ จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการอานาจ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่
พนักงานบริ ษทั ในธุ รกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร จานวน 585 คน สามารถคานวณ
โดยวิธีการใช้สูตรของยามาเน่ (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 238 คน จากพนักงาน 585 คน ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั
ในธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อเครื่ องจัก รกลทางการเกษตร กรุ ง เทพมหานคร โดยด าเนิ น การสุ่ ม ตัว อย่ างแบบสะดวก
(Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่
1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ Independent
t-test การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ One way
ANOVA การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 238 คน เป็ นพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่า
ซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.30 มีอายุระหว่าง 30– 40 ปี
ร้อยละ 45.40 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.30 และระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี ร้อยละ 52.90
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจ
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยแรงจูงใจทั้งในด้านลักษณะของงานที่ปฏิ บัติ ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งงาน ได้ผลลัพธ์ว่า คะแนนเฉลี่ย แรงจูงใจ อันดับหนึ่ ง คือ ด้านความรับผิดชอบในงาน( = 4.17, S.D =
0.828) พนักงานมีแรงจูงใจระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ( =3.98, S.D = 0.850) พนักงาน
มีแรงจูงใจระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถ ( =3.69, S.D = 0.776)
พนักงานมี แ รงจูงใจระดับ มากแต่ มี ค่าเฉลี่ ย น้อยที่ สุด สามารถสรุ ป คะแนนเฉลี่ ยโดยรวมของแรงจูงใจได้ว่า
พนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการทางานระดับมาก
( =3.88, S.D = 0.870)
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของด้านความรับผิดชอบในงานและ ด้านความสาเร็ จในการ
ทางานที่ทาให้มีอิทธิพลไม่ฉุดคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากให้ต่าไปกว่านี้ เพราะคะแนนเฉลี่ยรายข้อค่อน
มาทางคะแนนเฉลี่ยในช่วงมากหลายข้อ ถึงแม้ว่าด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถ จะมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดแต่ยงั คงอยูใ่ นระดับมาก ทาให้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ ความเห็นของพนักงานบริ ษทั ในธุ รกิ จเช่ าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ที่
ประเมินว่ามีแรงจูงใจในการทางานระดับมาก ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณา อาวรณ์ (2557) ศึกษา
เรื่ องแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาระดับปฏิบตั ิงานสานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร พบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ สู ง แนวคิ ด ของเฉลิ ม สุ ขเจริ ญ (2557)
แรงจูงใจ เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ในบุคคลแสดงออกซึ่ ง พฤติกรรม และความสามารถสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งออกมาเพื่อให้ตนเอง
ได้ตามสิ่ งตั้งเป้าหรื อ บรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการ แรงจูงใจเกิดจากแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ทา
ให้เกิดแรงขับ เพื่อนาไปสู่ เป้าหมาย ดังนั้น แรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุน้ ให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
และรักษาพฤติ กรรมนั้นไว้เพื่อให้ตนเองได้สิ่งที่ต้องการ และแนวคิดของ นันทนา จงดี (2560) แรงจูงใจ เป็ น
กระบวนการที่เป็ นสาเหตุให้มนุษย์มีการใช้ทกั ษะความสามารถของตน อย่างทุ่มเท เต็มพลังความสามารถที่มี และ
อดทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตนเองตั้งไว้
ส่ วนที่ 3 ความผูกพันต่ อองค์กร
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ผลลัพธ์ว่า คะแนนเฉลี่ยความผูกพันต่อ
องค์กรอัน ดับหนึ่ ง คือ มี ความภูมิ ใจที่ จะบอกกับผูอ้ ื่นว่าท่ านเป็ นพนักงานของบริ ษทั ( = 3.91, S.D = 0.729)
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรระดับมาก รองลงมาคือ เต็มใจที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้หน่วยงาน
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ของท่านประสบความสาเร็ จ ( =3.74, S.D = 0.927) พนักงานมี ความผูกพัน ต่อ องค์กรระดับ มาก และอัน ดับ
สุ ดท้ายคือ จะทางานกับบริ ษทั นี้ จนกว่าจะเกษียณอายุ ( =3.17, S.D = 1.015) พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
ระดับปานกลาง สามารถสรุ ปคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความผูกพันต่อองค์กรได้ว่าพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กรระดับมาก ( =3.60, S.D = 0.950)
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกข้อ ทาให้มี
อิทธิ พลไม่ฉุดคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากให้ต่าไปกว่านี้ เพราะคะแนนเฉลี่ยรายข้อค่อนมาทางคะแนน
เฉลี่ยในช่วงมาก ถึงแม้ว่าในข้อจะทางานกับบริ ษทั นี้จนกว่าจะเกษียณอายุ จะมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด และอยู่ใน
ระดับปานกลางก็ตาม ทาให้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ ความเห็นของพนักงานบริ ษทั ในธุ รกิ จเช่ าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ที่
ประเมินว่ามีความผูกพันต่อองค์กรระดับมาก ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ผลิ ตชิ้ นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งหนึ่ งในนิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของลลิตา จันทร์ งาม (2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออม
สิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่าความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวรรณา อาวรณ์ (2557) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการรัฐสภาระดับปฏิบตั ิงานสานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร พบว่า ข้าราชการรัฐสภา
ระดับปฏิบตั ิงานสานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัทในธุรกิจเช่ าซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ปัจจัยส่ วนบุคคลต่ างกันมีความผูกพันต่ อองค์กรแตกต่ างกัน
- สมมติฐานที่ 1.1 เพศต่ างกันจะมีความผูกพันต่ อองค์กรแตกต่ างกัน เพศต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐ านที่ 1.1 ที่ว่า เพศ
ต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์กร
เหมือนกันทาให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.1
- สมมติฐานที่ 1.2 อายุต่างกันจะมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน อายุต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.2 ที่ว่าอายุ
ต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะพนักงานในทุกช่วงวัยมีความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กร จึงทาให้ไม่มีความแตกต่างกัน ทาให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.2
- สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาต่ างกันจะมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ าง ระดับการศึกษาต่างกัน
จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของวรารักษ์ ลี
เลิศพันธ์ (2557) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
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- สมมติฐานที่ 1.4 ระยะเวลาปฏิ บัติงานต่ างกัน จะมีความผูกพัน ต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน ระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์ กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของฐิติมา หลักทอง (2557) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่ งหนึ่งในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีพบว่า ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) พบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จจั ย แรงจู งใจมี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท ในธุ ร กิ จ เช่ าซื้ อ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุงเทพมหานคร
ปั จจัยแรงจูงใจมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตร กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 พบว่ าปั จจัยแรงจูงใจสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรได้ประมาณร้อยละ 51.80 (Adjust R2 = 0.518) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ 00.629 ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ด้าน
ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บัติ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของสมการถดถอย เท่ ากับ 0.230 ค่ า Sig เท่ ากับ 0.000 ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ -0.028ค่า Sig เท่ากับ 0.597 ด้านความสาเร็ จในการ
ทางาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ -0.026 ค่า Sig เท่ากับ 0.587 และด้านการได้รับการยอมรับใน
ความสามารถ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ -0.031 ค่า Sig เท่ากับ 0.574 ดังจะเห็นได้ว่าค่าตัวแปร
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พลวรรธน์
ถาวรนุรักษ์ (2559) ศึกษาปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั โอซี ซี จากัด (มหาชน)
พบว่าปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงาน มี ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของลลิตา จันทร์ งาม (2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออม
สิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการพัฒนาการทางานมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวรรณา อาวรณ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ
ในการท างานกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์การของข้าราชการรั ฐ สภาระดับ ปฏิ บัติ ง าน ส านักงานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎรพบว่า ด้านความก้าวหน้าในงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ปั จจัยแรงจูงใจด้านลักษณะของงานที่ ป ฏิ บัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก นั่น แสดงให้ เห็ น ว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่ชดั เจนจะทาให้พนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารกาหนดลักษณะของงานในแต่ละ
ตาแหน่งให้มีความท้าทาย และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานนั้นสามารถนาความรู ้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
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2. ปั จจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นัน่ แสดงให้เห็นว่าการที่
พนักงานมีความรับผิดชอบในงานจะทาให้พนักงานนั้นเห็นถึงความสาคัญต่องานของตนเอง ดังนั้นผูบ้ ริ หารควร
มอบหมายงานที่ มีความสาคัญและต้องมี ความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบในงานมากยิ่งขึ้น
3. ปั จจัยแรงจูงใจด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามที่กาหนดไว้จะเป็ นสิ่ งที่พนักงานมีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของ
งาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานให้สามารถแก้ไขปั ญหาในการทางานเพื่อให้พนักงานสามารถ
นามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต
4. ปัจจัยแรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นัน่ แสดงให้
เห็นว่าในการทางานการได้รับยอมรับเป็ นสิ่ งที่ทาให้พนักงานมีความรู ้สึกที่ดี ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรชมเชยพนักงาน
และยอมรับในความสามารถของพนักงานเมื่อพนักงานนั้นทางานได้อย่างสาเร็ จ
5. ปัจจัยแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก นัน่ แสดงให้เห็นว่า
การปรับเลื่อนตาแหน่ งงานเป็ นสิ่ งที่จะกระตุน้ ให้พนักงานนั้นมีแรงจูงใจและเกิดความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น
ผูบ้ ริ หาร ควรจัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนในระดับผูบ้ ริ หารให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้
มีโอกาสก้าวหน้าในการทางานสู งขึ้น
6. ความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นั่นแสดงว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
มาก ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ดี ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรปลูกฝังให้พนักงานรักในองค์กร มีความสามัคคีในการทางาน เพื่อรักษา
ความผูกพันต่อองค์กรให้แก่พนักงาน
7. จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมอบหมายงานที่ มีความรับผิดชอบสู งให้แก่พนักงานที่ มีระดับการศึ กษาที่ สูงกว่า เพื่อให้
พนักงานนาความรู ้ ทักษะตามความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทางาน อีกทั้งลดความเครี ยดในการทางานใน
กรณี ที่พนักงานนั้นได้รับมอบหมายงานเกินกว่าความสามารถ
8. จากการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานและด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ควรมีนโยบายการปรับตาแหน่ งงาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานร่ วมกับการเปิ ดสอบเลื่อนตาแหน่ งเพื่อ
ความยุติธรรม อีกทั้ง การปรับปรุ งนโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการทางานปัจจุบนั มากขึ้น เพื่อลด
ความผิดพลาดและสร้างความสุ ขให้แก่พนักงาน

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานบริ ษทั ในธุรกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตร ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ น พนักงานบริ ษทั ใน
ธุ รกิ จเช่ าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตรในพื้น ที่ ต่างจังหวัด เพื่ อเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจ และความผูกพัน ของ
พนักงาน
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2. การศึกษาครั้งต่อไปควรเปลี่ยนตัวแปรในการศึกษา เช่น ความยุติธรรมในองค์กร ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ นโยบายการบริ หารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยใดที่ส่งผลให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
3. การศึกษาครั้งนี้เป็ นเพียงการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรเท่านั้น ดังนั้นครั้งต่อไปควรศึกษาการธารง
รักษาพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการรักษาพนักงานให้ปฏิบตั ิงานกับองค์กรต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในธุ รกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ชิ สากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ได้กรุ ณา
สละเวลาอันมีค่าให้คาปรึ กษา แนะนา และข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ในทุกขั้นตอน
และขอขอบพระคุณพนักงานบริ ษทั ในธุ รกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักรกลทางการเกษตร กรุ งเทพมหานคร ที่ได้ให้ความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู ้
เดียว และขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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