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 ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นงาน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน              96 
ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าที (t-test) ของปัจจยั  
 ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  าแนก 
 ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 98 
ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าที (t-test) ของปัจจยั   
 ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นภาวะผูน้ า จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
 ต่อเดือน              101 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม   
 เก่ียวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม        103 
ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าที (t-test) ของความ  
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามเพศ                    104
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ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ของความ   
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามอาย ุ       105 
ตารางท่ี 4.49 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยั   
 ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่       107 
ตารางท่ี 4.50 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าที (t-test) ของความ  
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพ  108 
ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ของความ  
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  109 
ตารางท่ี 4.52  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยั   
 ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 เป็นรายคู่              111 
ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ของความ   
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามอายกุารท างาน       112 
ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นและผลการทดสอบค่าที (t-test) ของความ   
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารดา้นภาพรวม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      114 
ตารางท่ี 4.55 แสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 4 ดา้น ประกอบ   
 ดว้ยดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า 
 ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาพรวมของพนกังานจ าหน่าย 
 ผลิตภณัฑรี์บอคต่อบริษทั ไทยทอ๊ปสปอร์ต จ ากดั         115 
 
 


