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1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามเพศ 18 
2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามอาย ุ 18 
3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามสถานภาพ 19 
4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 19 
5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 20 
6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน 20 
7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 21 
8 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามดา้น
ความมีอิสระในการทาํงาน 22 

9 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามดา้น
ความหลากหลายของงาน 23 

10 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนก
ตามดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน 24 

11 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนก
ตามดา้นผลป้อนกลบัของงาน 25 

12 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนก
ตามดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 26 

13 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั 27 
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14 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน จาํแนกตามเพศ 28 

15 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความหลากหลายของงาน จาํแนกตามเพศ 29 

16 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน จาํแนกตามเพศ 31 

17 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นผลป้อนกลบัของงานจาํแนกตามเพศ 32 

18 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  จาํแนกตามเพศ 34 

19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จาํแนกตามเพศ 35 

20 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุ 36 

21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความหลากหลายของงาน จาํแนกตามอาย ุ 38 

22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน จาํแนกตามอาย ุ 39 

23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นผลป้อนกลบัของงานจาํแนกตามอาย ุ 41 

24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  จาํแนกตามอาย ุ 42 

25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความสําคญัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จาํแนกตามอาย ุ 44 

26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 45 
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27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นหลากหลายของงาน จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 47 

28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 49 

29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นผลป้อนกลบัของงานจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 51 

30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 52 

31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 54 

32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 55 

33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความหลากหลายของงาน จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 57 

34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 59 

35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ดา้นผลป้อนกลบัของงาน  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 61 

36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 63 

37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 65 

38 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญั
ต่อองคก์าร 67 

39 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ 68 



 ฐ

สารบาญตาราง (ต่อ) 
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40 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
ตอบสนองจากองคก์าร 69 

41 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ 
องคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ 
องคก์าร 70 

42 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั 71 

43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  จาํแนก
ตามเพศ 72 

44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ จาํแนกตามเพศ 74 

45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร  จาํแนกตามเพศ 75 

46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  จาํแนกตาม
เพศ 77 

47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ประสบการณ์ในงานของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั  จาํแนกตามเพศ 78 

48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบ สอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  จาํแนก
ตามอาย ุ 79 

49 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ จาํแนกตามอาย ุ 81 

 



 ฑ

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร  จาํแนกตามอาย ุ 83 

51 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  จาํแนกตาม
อาย ุ 85 

52 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานกฤษณะมงคล  จาํแนกตามอาย ุ 86 

53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  จาํแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 87 

54 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ จาํแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 89 

55 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 91 

56 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  จาํแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 92 

57 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั จาํแนกตามรายได้
ต่อเดือน 94 

58 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  จาํแนก
ตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 95 

 



 ฒ

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

59 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ จาํแนกตามระยะเวลา
การปฏิบติังาน 97 

60 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นความรู้สึกวา่ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 99 

61 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  จาํแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 101 

62 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความสาํคญัของประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั จาํแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 103 

63 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามเพศ 133 

64 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามอาย ุ 134 

65 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 135 

66 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 136 

67 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามเพศ 137 

68 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามอาย ุ 138 

69 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 139 

   



 ณ

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

70 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 140 

 


