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1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ    17 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาย ุ    18 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพการสมรส    18 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด      19 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุการทาํงาน    19 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับตําแหนง      20 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอัตราเงินเดือนปจจุบัน    20 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสังกัด       21 
9 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  
 ตอลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ    22 
10 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

 ตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความมีอิสระในการทํางาน     23  
11 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

  ตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความหลากหลายของงาน     24 
12 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

  ตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความมีเอกลกัษณของงาน     25 
13 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

  ตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานผลปอนกลับของงาน     26 
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14 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

  ตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานงานที่มโีอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน     27 
15 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  
 ตอประสบการณในงานที่ปฏิบัต ิ    28 
16 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

 ตอประสบการณในงานที่ปฏิบัต ิ  ดานความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญตอองคการ     29 
17 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

 ตอประสบการณในงานที่ปฏิบัต ิ  ดานความรูสึกวาองคการเปนที่พ่ึงพาได  30 
18 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

 ตอประสบการณในงานที่ปฏิบัต ิดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ  31 
19 แสดงระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพันตอองคการ 
       ของพนักงานบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบรกิารลูกคานครหลวง  

 ตอประสบการณในงานที่ปฏิบัต ิดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ  32 
20 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง   33 
21 แสดงระดับความคิดเห็นของพนักงานบรษิทั ทีโอที จํากดั (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวงตอความผกูพันตอองคการ  ดานความเชื่อมัน่ 
 อยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  34 
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22 แสดงระดับความคิดเห็นของพนักงานบรษิทั ทีโอที จํากดั (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวงตอความผกูพันตอองคการ  ดานความเต็มใจ 
 ที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก เพื่อประโยชนขององคการ  35 
23 แสดงระดับความคิดเห็นของพนักงานบรษิทั ทีโอที จํากดั (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวงตอความผกูพันตอองคการ  ดานความปรารถนา 
 อยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชกิภาพขององคการ  36 

 24 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามเพศ     37 
25 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามอาย ุ   38 
26 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามสถานภาพสมรส    39 
27 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด     41 
28 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลูกคานครหลวง จําแนกตามอายุการทํางาน     42 
29 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามระดับตําแหนง    44 
30 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามอัตราเงินเดือน     45 
31 แสดงระดับความผูกพนัตอองคการของพนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

  ดานบรกิารลกูคานครหลวง จําแนกตามสังกัด     47 
32 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม     49 
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สารบาญภาพ 
 
 
ภาพ                                                                                                                                                  หนา 
 
  1 แบบจําลองเกีย่วกับความผูกพันตอองคการ   6 
  2 โครงสรางสวนงานของบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  12 
 
 


