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บทคัดยอ 
 
 

การคนควาแบบอิสระนี้  มีวตัถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจยัที่มีความสําคัญตอความผูกพัน
ตอองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบริการลูกคานครหลวง   กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในสังกดัดานบริการลูกคานครหลวง จํานวน 389 ราย  
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา นําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ และคาเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการโดยรวม อยูในระดับ
ผูกพันสูง  โดยความผูกพันที่อยูในระดับผูกพันสูง ไดแก ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  และดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก
เพื่อประโยชนขององคการ  และความผูกพันที่อยูในระดับผูกพันปานกลาง ไดแก ดานความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

สวนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับ
การศึกษา  อายุการทํางาน  ระดับตําแหนง  อัตราเงินเดือน  สังกัด  ไมมีความสําคัญตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)      แตเมื่อพิจารณาความผูกพัน



 จ

เฉพาะดานจะพบวา  ระดับความผูกพันดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการขึ้นอยูกับอายุการทํางานของพนักงาน   สวนระดับความผูกพันดานความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการขึ้นอยูกับอายุการทํางานและ
อัตราเงินเดือนของพนักงาน 

สวนปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความสําคัญ
ของปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการตอลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง  โดยที่ดานงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  และดานความมีเอกลักษณของงาน มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย   ดานความหลากหลายของงาน  ดานความมีอิสระในการทํางาน  
และดานผลปอนกลับของงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

สวนปจจัยดานประสบการณในงานที่ปฏิบัติ  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการตอประสบการณในงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยปานกลาง  โดยที่ดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ  ดานความรูสึกวา
องคการเปนที่พึ่งพาได  ดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ  และดานทัศนคติ
ตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง   
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ABSTRACT 
 
 
                 The  objective  of  this  independent  study  was  to  study  the  key  factor  in  
organizational  commitment  of  employees  of  Metropolitan  Customer  Services  Section,  TOT  
Public  Company  Limited.  The  sample  group  was  389  employees  in  the  Metropolitan  
Customer  Service  Section  of  TOT.  The  data  was  analyzed  using  descriptive  statistics  in  
the  forms  of  frequency  and  mean.  
 It  was  found  from  this  study  that  the  respondents’  overall  commitment to  the  
organization  was  at  the  high  level.  The  commitment  factors  which  ranked  at  the  high  
level  were  absolute  trust  and  acceptance  of  the  organization’s  goals  and  values,  and  
employees’  great  willingness  to  achieve  the  organization’s  best  interests.  The  commitment  
factors  which  ranked  at  the  medium  level  was  employees’  strong  desire  to  maintain  
membership  of  the  organization. 
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  The  following  personal  factors  had  no  significant  influence  on  employee’s  
organizational  commitment:  sex,  age,  marital status,  educational level,  length of work,  
position,  income,  and  organizational  section.  However  when  considering  specific  factors,  it  
was  found  that  absolute  trust  and  acceptance  of  the  organization’s  goals  and  values  
correlated  with  length  of  work,  and  employees’  strong  desire  to  maintain  membership  of  
the  organization  correlated  with  length  of  work  and  income. 
 The  respondents  ranked  the  importance  of  the  factors  concerning  nature  of  
work  towards  organizational  commitment  at  the  medium  level.  Among  these,  they  ranked  
opportunity  to  interact  with  others  and  uniqueness  of  work  at  the  agree  level.  They  
agreed  to  the  importance  of  diversity  of  work,  freedom  and  work  results  at  the  medium  
level.  
 The  respondents  agreed  to  the  importance  of  the  factors  concerning  work  
experience  towards  organizational  commitment  at  the  medium  level.  They  agreed  to  one’s 
importance  to  the  organization,  awareness  of  organization’s  dependability,  expectancy  for  
organization’s  recognition,  and  attitudes  towards  co-workers  and  organization  at  the  
medium  level. 
 


