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1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 25 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 26 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส 26 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 27 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือนท่ี

ไดรับจากองคกร 
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6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาทํางาน 29 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสายงาน 29 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

การเปนผูบริหาร 
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9 แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
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10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน 

32 

11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการบริการที่มุงเนนลูกคา 
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12 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ 

37 

13 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามเพศ 

39 

14 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามอาย ุ

40 

15 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบ 
สอบถามท่ีมีตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน จําแนกตามอายุเปนรายคู 

41 

16 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามสถานภาพสมรส 

42 
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17 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบ 
สอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการบริการที่มุงเนนลูกคา จําแนกตามสถานภาพ
สมรสเปนรายคู 

43 

18 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามระดับการศึกษา 

44 

19 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปนรายคู 

45 

20 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปนรายคู  

46 

21 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนรายคู 

47 

22 แสดงคาเฉล่ีย และคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามรายไดตอเดือนท่ี
ไดรับจากองคกร 

48 

23 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา จําแนกตามรายไดตอ
เดือนท่ีไดรับจากองคกรเปนรายคู   

49 

24 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา จําแนกตามรายไดตอ
เดือนท่ีไดรับจากองคกรเปนรายคู   

50 
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25 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามระยะเวลาทํางาน 

51 

26 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ จําแนกตามประเภทสายงาน 

52 

27 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ  จําแนกตามสถานภาพการเปน
ผูบริหาร 

53 

28 แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตองาน 54 
29 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ

องคประกอบของความผูกพนัตองาน 
55 

30 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอองคประกอบของความ
ผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

58 

31 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอองคประกอบของความ
ผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน 

   59 

32 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอองคประกอบของความ
ผูกพันตองานในดานการใหเวลากบังาน 

60 

33 แสดงคาเฉล่ีย และคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองาน  จําแนกตามเพศ 

62 

34 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองาน  จําแนกตามอายุ 

63 

35 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอความผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  
จําแนกตามอายุเปนรายคู  

64 

36 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน  
จําแนกตามอายุเปนรายคู 

65 
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37 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการใหเวลากับงานทํางาน  
จําแนกตามอายุเปนรายคู 

66 

38 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานดานภาพรวม จําแนกตามอายุเปนรายคู 

67 

39 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองาน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

68 

40 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอความผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  
จําแนกตามปจจัยดานสถานภาพสมรสเปนรายคู 

69 

41 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

70 

42 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอความผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู  

71 

43 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน 

จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู 

72 

44 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการใหเวลากับงาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนรายคู  

73 

45 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานดานภาพรวม จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปนรายคู 

74 

46 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพนัตองาน จําแนกตามรายไดตอเดือน 

75 
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47 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอความผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

จําแนกตามรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรเปนรายคู 

76 

48 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน 

จําแนกตามรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรเปนรายคู 

77 

49 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการใหเวลากับงาน จําแนกตาม
รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรเปนรายคู 

78 

50 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานดานภาพรวม จําแนกตามรายไดตอ
เดือนท่ีไดรับจากองคกรเปนรายคู 

79 

51 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองาน จําแนกตามระยะเวลาทํางาน 

80 

52 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน 

จําแนกตามระยะเวลาทํางานเปนรายคู 

81 

53 แสดงคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพันตองานในดานการใหเวลากับงาน จําแนกตาม
ระยะเวลาทํางานเปนรายคู 

82 

54 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพนัตองาน จําแนกตามประเภทสายงาน 

83 

55 แสดงคาเฉล่ียและคาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความผูกพนัตองาน จําแนกตามสถานภาพการ
เปนผูบริหาร 

84 

   
   

 



 
 
ฐ

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง  หนา 

56 แสดงความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่
มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการบริการ กับความผูกพันตองานดาน
ภาพรวม 

85 

57 แสดงความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่
มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการบริการ กับความผูกพันตองานดาน
ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

86 

58 แสดงความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่
มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการบริการ กับความผูกพันตองานดานการ
อุทิศตนในการทํางาน 

87 

59 แสดงความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่
มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการบริการ กับความผูกพันตองานดานการ
ใหเวลากับงาน 

88 

60 แสดงจํ านวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามปลายเปด เกี่ ยวกับ
ขอเสนอแนะเพ่ือการสรางความผูกพันตองาน 

89 

61 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเพื่อการ
สรางความผูกพันตองาน 

90 

   

 
 
 
 


