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  การทํางานของตน         29 
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  ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน โดยจําแนกตามปจจัยดานอายุเปนรายคู 38 
 17   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานใน   
  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ โดยจําแนกตามปจจัยดานอายุเปนรายคู  39 
 18  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็น โดยจําแนกตามระดับการศึกษา   40 
 19  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานใน   
  ดานความม่ันใจในการทํางานของตนโดยจําแนกตามปจจัยดานระดับการศึกษาเปนรายคู41 
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 20   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานใน   
  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับการศึกษาเปนรายคู 42 
 21   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานใน   
  ดานบรรยากาศในการใหบริการ โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับการศึกษาเปนรายคู 43 
 22    แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็น  โดยจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน   44 
 23   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดานความ  
  ม่ันใจในการทํางานของตน โดยจําแนกตามปจจัยดานระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนรายคู 45 
 24   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดานการ  
  มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ โดยจําแนกตามปจจัยดานระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนรายคู 46 
 25   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดาน   
  บรรยากาศในการใหบริการ โดยจําแนกตามปจจัยดานระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนรายคู47 
 26    แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็น  โดยจําแนกตามอัตราเงินเดือน    48 
 27   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดาน   
  ความม่ันใจในการทํางานของตน โดยจําแนกตามปจจัยดานอัตราเงินเดือนเปนรายคู 49 
 28   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดาน   
  การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ โดยจําแนกตามปจจัยดานอัตราเงินเดือนเปนรายคู  50 
 29   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดาน   
  บรรยากาศในการใหบริการ โดยจําแนกตามปจจัยดานอัตราเงินเดือนเปนรายคู  51 
 30  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็น โดยจําแนกตามระดับตําแหนง   52 
 31  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดานความ  
  ม่ันใจในการทํางานของตน โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับระดับตําแหนงเปนรายคู 53 
 32   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานในดาน   
  การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับตําแหนงเปนรายคู  54 
 33  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็น โดยจําแนกตามตําแหนงงาน   55 
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 34   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงานใน   
  ดานบรรยากาศในการใหบริการ โดยจําแนกตามปจจัยดานตําแหนงงานเปนรายคู 56 
 35   แสดงคาความเช่ือม่ันตอแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 57 
 36  แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานความผูกพัน  
  ตอองคการ         58 
 37   แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการ โดยจําแนกตามเพศ  61 
 38   แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการ  โดยจําแนกตามอายุ  62 
 39   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานอายุเปนรายคู  63 
 40   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการใน   
  ดานการอุทิศตัวในการทํางาน  โดยจําแนกตามปจจัยดานอายุเปนรายคู   64 
 41   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการใน    
  ดานความสนใจในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานอายุเปนรายคู   65 
 42  แสดงคาเฉล่ียและระดับความผูกพันตอองคการ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา  66 
 43   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน  โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับการศึกษาเปนรายคู 67 
 44   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  การอุทิศตัวในการทํางาน  โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับการศึกษาเปนรายคู  68 
 45   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความสนใจในการทํางาน  โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับการศึกษาเปนรายคู  69 
 46   แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  โดยจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน  70 
 47   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดานความ  
  กระฉับกระเฉงในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนรายคู 71 
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 48   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  การอุทิศตัวในการทํางาน  โดยจําแนกตามปจจัยดานระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนรายคู 72 
 49   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความสนใจในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนรายคู 73 
 50    แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  โดยจําแนกตามอัตราเงินเดือน   74 
 51  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานอัตราเงินเดือนเปนรายคู 75 
 52   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  การอุทิศตัวในการทํางาน   โดยจําแนกตามปจจัยดานอัตราเงินเดือนเปนรายคู  76 
 53   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความสนใจในการทํางาน   โดยจําแนกตามปจจัยดานอัตราเงินเดือนเปนรายคู  77 
 54  แสดงคาเฉล่ียและระดับความผูกพันตอองคการๆ โดยจําแนกตามระดับตําแหนง 78 
 55  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดานความ  
  กระฉับกระเฉงในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับระดับตําแหนงเปนรายคู 79 
 56  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  การอุทิศตนในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับระดับตําแหนงเปนรายคู 80 
 57  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในดาน   
  ความสนใจในการทํางาน โดยจําแนกตามปจจัยดานระดับระดับตําแหนงเปนรายคู 81 
 58  แสดงคาเฉล่ียและระดับความผูกพันตอองคการ โดยจําแนกตามตําแหนงงาน  82 
 59   แสดงความสัมพันธขององคประกอบในดานความม่ันใจในการทํางานของตน    
  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการที่มีผลตอ 
  ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน      83 
 60   แสดงความสัมพันธขององคประกอบในดานความม่ันใจในการทํางานของตน    
  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการที่มีผลตอ 
  ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor)             84 
 
 



 

ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                    หนา 
 61   แสดงความสัมพันธขององคประกอบในดานความม่ันใจในการทํางานของตน    
  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการที่มีผลตอ 
  การอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication)       85 
 62   แสดงความสัมพันธขององคประกอบในดานความม่ันใจในการทํางานของตน    
  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการที่มีผลตอ 
  ความสนใจในการทํางาน (Absorption)       86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ฑ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ                    หนา 

 1 แผนภาพความม่ันใจในการทํางานของตน (Self efficacy )    7 
 
  
      
 
   


