
บทที ่4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสวัสดิการกับความผูกพันต่อ
องค์การ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมูลจากพนักงาน 
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจ านวน 160 คน จากพนักงานทั้งหมด 268 คนได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจ านวน 160 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทั้งหมดท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยวิธีสถิติติตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันของพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
 

 ส าหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลวิเคราะห์ในบทนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
 S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 t หมายถึง ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 F หมายถึง ค่าสิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน       
 P หมายถึง ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 

 โดยรายละเอียดต่างๆ ของผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนั้นได้น าเสนอออกมาในรูปแบบ
ของตารางประกอบการบรรยายตามล าดับข้างต้น ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

 

 

 



35 

ตารางท่ี  4.1 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 69 43.1 
หญิง 91 56.9 
รวม 160 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.9 และเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.1 

 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

            อายุ จ านวน ร้อยละ 

    น้อยกว่า 25 ปี 
    25- น้อยกว่า 36 ปี 

- 
77 

- 
48.1 

    36- น้อยกว่า 51 ปี 71 44.4 

    51 ปีขึ้นไป 12 7.5 

          รวม 160 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 25 – น้อยกว่า 36 ปี มากที่สุดคิดเป็น   
ร้อยละ 48.1 มีอายุระหว่าง 36 – น้อยกว่า 51 ปี คิดเป็นร้อยละ  44.4 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 7.5  
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพการสมรส ของพนักงานองค์กรอิสระ                     
        ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 101 63.0 
สมรส 55 34.4 
หม้าย 2 1.3 
อย่าร้าง 2 1.3 
รวม 160 100.0 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.0            
มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 34.4 มีสถานภาพหย่าร้างและเป็นหม้ายเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน  
         แห่งหน่ึง 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 96 60.0 

ปริญญาโท 64 40.0 

รวม 160 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 40.0 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุงาน ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                   
         แห่งหน่ึง 
 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า3ปี 38 23.7 

3-5ปี 75 47.0 
6-10 ปี 45 28.0 

11 ปีขึ้นไป 2 1.3 
รวม 160 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุงานระหว่าง 3-5 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ   
47.0  มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.7 
ส าหรับช่วงอายุงาน 11 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน
        แห่งหน่ึง 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

15,001-30,000 58 36.3 

30,001- 50,000 63 39.4 

50,000 ขึ้นไป 39 24.3 

รวม 160 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท มากที่สุด                   
คิดเป็นร้อยละ39.4 มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3  และมีรายได้ 50,000 ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 24.3  
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์กรอิสระ                      
         ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 

ส านักงานส่วนกลาง 102 63.8 

ส านักงานส่วนภูมิภาค 58 36.2 

รวม 160 100.0 

 

  จากตารางที่ 4-7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานที่ส านักงานส่วนกลางมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 63.8 และปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 36.2 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่ง 
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ตารางท่ี 4.8 ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

ความพึงพอใจด้านสวัสดิการ X S.D. มีผลระดับ 

ค่าครองชีพ 3.47 0.88 มาก 

เงนิช่วยเหลือบุตร 3.15 0.73 ปานกลาง 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.57 0.84 มาก 

ค่ารักษาพยาบาล 3.71 0.77 มาก 

ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา 2.84 1.07 ปานกลาง 

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3.10 0.73 ปานกลาง 

สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย 3.26 0.90 ปานกลาง 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 3.29 0.78 ปานกลาง 

การประกันพนักงาน 3.66 0.74 มาก 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 3.72 0.92 มาก 

ค่าเช่าที่พัก 3.18 0.99 ปานกลาง 

เงินบ าเหน็จตอบแทน 3.44 0.96 มาก 

นันทนาการ 3.16 0.89 ปานกลาง 

          รวม 3.36 0.91 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.91 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือค่ารักษาพยาบาล 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 การประกันพนักงานอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.84  ค่าครองชีพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 เงินบ าเหน็จตอบแทนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44                     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 เงินช่วยเหลือท าศพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 ค่าเช่าที่พักอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.99 นันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
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เท่ากับ 0.89 เงินช่วยเหลือบุตร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.73 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.73  และด้านค่ารักษาพยาบาลมิดามารดาอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.07 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่ง 
 

ตารางท่ี 4.9 ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                       
       ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

             ความผูกพันต่อองค์การ X S.D. มีผลระดับ 

  ความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายองค์การ 3.63 0.75 มาก 

  ความพยายาม ในการท าเพื่อองค์การ 3.83 0.78 มาก 

  ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป 3.60 0.93 มาก 

รวม 3.68 0.83 มาก 
 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพยายามในการ
ท าเพื่อองค์กรมากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 
รองลงมาคือ ความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายองค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 
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ตารางท่ี 4.10 ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพัน ความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายเพื่อองค์การ   
          ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

ความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายเพื่อองค์การ X S.D. มีผลระดับ 

1. องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหน่ึงเป็นสถานที่ที่ดี
ส าหรับการปฏิบัติงานของท่าน 

3.73 0.73 มาก 

2. ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่ง 

3.87 0.70 มาก 

3. ท่านมีความผูกพันต่อองค์กรอิสระด้านพลังงาน                
แห่งหน่ึง 

3.58 0.74 มาก 

4. ท่านได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการ
ปฏิบัตงิานในองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

3.44 0.78 มาก 

5. ท่านรู้สึกเห็นด้วยกับนโยบายส าคัญขององค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

3.52 0.70 มาก 

รวม 3.63 0.75 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพัน ความเชื่อถือและยอมรับ
เป้าหมายเพื่อองค์การอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้วอันดับหนึ่ง คือ พนักงานรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ                    
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งอันดับสอง คือ องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ดีส าหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 อันดับสาม                              
คือ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.74 อันดับสี่ คือ พนักงานรู้สึกเห็นด้วยกับนโยบายส าคัญขององค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70  และอันดับสุดท้าย คือ 
พนักงานได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการปฏิบัติงานในองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่ง
หนึ่ง มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78   
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ตารางท่ี 4.11 ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันความพยายามในการท าเพื่อองค์การของ   
          พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

ความพยายามในการท าเพื่อองค์การ X S.D. มีผลระดับ 

1. ท่านเต็มใจท างานมากกว่าปกติเพื่อช่วยให้องค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งประสบความส าเร็จ 

4.03 0.71 มาก 

2.  ท่านยินดีที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายหาก
เป็นงานขององค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

3.98 0.67 มาก 

3.  เป้าหมายการท างานของท่านมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายปฏิบัติงานขององค์กรอิสระด้านพลังงาน                     
แห่งหน่ึง 

3.78 0.77 มาก 

4. ท่านรู้สึกที่มีส่วนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

3.68 0.84 มาก 

5. การตัดสินใจท างานที่นี่ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 3.68 0.84 มาก 

           รวม 3.83 0.78 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า  ระดับความพึงพอใจด้านความความพยายามในการท าเพื่อ
องค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อแล้วอันดับหน่ึง คือ พนักงานเต็มใจท างานมากกว่าปกติเพื่อช่วยให้องค์กรอิสระด้านพลังงาน                    
แห่งหนึ่งประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
อันดับสองคือ พนักงานยินดีที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายหากเป็นงานขององค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 
อันดับสามคือเป้าหมายการท างานของพนักงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายปฏิบัติงานของ
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งอันดับสุดท้ายคือ พนักงานรู้สึกที่มีส่วนในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.84 และ การตัดสินใจท างานที่นี่ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 
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ตารางท่ี 4.12 ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพัน ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
          ตลอดไปของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

      ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป X S.D. มีผลระดับ 

1. ท่านกล่าวถึงองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งกับบุคคล
ทั่วไปว่าเป็นสถานที่น่าท างาน 

3.69 0.84 มาก 

2. ท่านภูมิใจที่จะบอกใครๆว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งองค์กรอิสระ               
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

3.84 0.83 มาก 

3. ท่านรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 3.73 0.84 มาก 

4. ท่านไม่ต้องการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นที่มีงานในลักษณะ
เหมือนงานเดิม 

3.49 0.95 มาก 

5. ท่านจะไม่ขอลาออกแม้สภาพแวดล้อมที่ท างานจะ
เปลี่ยนไปในทางไม่เหมาะสม 

3.22 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.93 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับ ระดับความพึงพอใจด้านความความพยายามในการท า            
เพื่อองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้วอันดับหน่ึง คือ พนักงานภูมิใจที่จะบอกใครๆว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระ                   
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83                   
อันดับสองคือ พนักงานรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งอยู่ในระดับมาก                    
มีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 อันดับสามคือ พนักงานกล่าวถึงองค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งกับบุคคลทั่วไปว่าเป็นสถานที่น่าท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 อันดับสี่ คือ พนักงานไม่ต้องการโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืนที่มี
งานในลักษณะเหมือนงานเดิม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 
และอันดับสุดท้าย คือ พนักงานจะไม่ขอลาออกแม้สภาพแวดล้อมที่ท างานจะเปลี่ยนไปในทาง                 
ไม่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

 สมมติฐาน คือ  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 2. ความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 H0 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน  
 H1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                        
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ (Independent Sample t-test) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                 
          แห่งหน่ึง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ N X S.D. ค่าสถิติ t คา่ P-Value 
ชาย 69 3.94 0.629 -4.998 0.010 

 หญิง 91 3.50 0.487 

 
 จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามเพศโดยใช้
สถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหน่ึงที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
 H0 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การขององค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
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 H1 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ (One Way ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                  
          แห่งหน่ึง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ N X S.D. ค่าสถิติ f ค่า P-Value 
น้อยกว่า 25 ปี - - - 6.112 0.003 
25 – น้อยกว่า 36 ปี 77 3.52 0.501   
36 – น้อยกว่า 51 ปี 71 3.83 0.628   
51  ปีขึ้นไป 12 3.89 0.689   
 
 จากตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามอายุโดยใช้สถิติ One-way ANOVA f-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ผลการทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ อายุที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น จึงต้องน าไปหาค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์ก ารเป็นรายคู่  โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ผลการเปรียบเทียบ แสดงดังตารางที่ 4-15 
 
ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                 
          แห่งหน่ึงเป็นรายคู่ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 25 น้อยกว่า 36 ปี 36 น้อยกว่า 51 ปี 51 ปี ขึ้นไป 
25 น้อยกว่า 36 ปี - -0.3079* -0.3677* 
36 น้อยกว่า 51 ปี 0.3079* - -0.598 
51 ปี ขึ้นไป 0.3677* 0.598 - 

  

 จากตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบ อายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุของพนักงานในรายคู่ พนักงาน    
ที่มีอายุระหว่าง 25 ถึงน้อยกว่า 36 ปี กับ 36 น้อยกว่า 51 ปี และ คู่ของ พนักงานที่มีอายุระหว่าง 25 
ถึงน้อยกว่า 36 ปี กับ 51 ปี ขึ้นไป มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่ง 
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 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
 H0 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
 H1 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ ทดสอบ (One Way ANOVA)          
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                  
           แห่งหน่ึง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

       สถานภาพการสมรส N X S.D. ค่าสถิติ f ค่า P-Value 

โสด 101 3.60 0.558 6.112 0.100 

สมรส 55 3.84 0.646   

หม้าย 2 3.60 0.628   

หย่าร้าง 2 3.93 0.689   
 
 

 จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามสถานภาพ
การสมรส โดยใช้สถิติ One-way ANOVA f-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ผลการทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.100 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ สถานภาพการ
สมรสแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง
ไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
 H0 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
 H1 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  

ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ (Independent Sample t-test) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                           
           แห่งหน่ึงจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา N X S.D. ค่าสถิติ f ค่า P-Value 
มัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) หรือ ปวช - - - 4.603 0.744 

ปริญญาตรี 96 3.85 0.538   
ปริญญาโท 64 3.44 0.589   
ปริญญาเอก - - -   

 

 จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาโดยใช้สถิติ Independent Sample f-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ผลการทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.744 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                
แห่งหน่ึงไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.5 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
 H0 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                              
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
 H1 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                     
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ ทดสอบ (One Way ANOVA)          
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                 
          แห่งหน่ึง จ าแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ค่าสถิติ f ค่า P-Value 
น้อยกว่า 3 ปี 38 3.61 0.446 7.494 0.000 
3 – 5 ปี 75 3.85 0.578   
5 – 10  ปี 45 3.44 0.618   
11 ปี ขึ้นไป 2 3.00 0.000   
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 จากตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามอายุงาน 
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA f-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ อายุงานที่แตกต่างกัน                  
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงต้องน าไปหาค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การเป็นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) ผลการเปรียบเทียบ แสดงดังตารางที่ 4.19 
  
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                   
        แห่งหน่ึงเป็นรายคู่ จ าแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน น้อยกว่า 3ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึ้นไป 
น้อยกว่า 3 ปี - -0.2836* 0.1670 0.6070 

3-5 ปี 0.2836 - 0.4507* 0.8907 
6-10 ปี -0.1670 -0.4507* - 0.4400 

11 ปีขึ้นไป -0.6070 -0.8907* -0.4400 - 
  
 จากตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบ อายุงานเป็นรายคู่ พบว่า อายุงานของพนักงาน ในรายคู่ 
พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี กับ 3-5 ปี และ คู่ของ พนักงานที่มีอายุงาน 3-5 ปี กับ 6-10 ปี                     
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 สมมติฐานที่ 1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
 H0 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                      
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
 H1 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                      
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ ทดสอบ (One Way ANOVA)          
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน                  
          แห่งหน่ึง จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ N X S.D. ค่าสถิติ f ค่า P-Value 
น้อยกว่า 15,000.-  บาท - - - 2.176 0.117 
15,001 – 30,000.-  บาท 58 3.74 0.517   
30,001 – 50,000 .- บาท 63 3.74 0.645   
50,001.- บาทขึ้นไป 39 3.51 0.595   
 

 จากตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามรายได้ 
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA f-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.117 ซึ่งมีค่ามากกว่า  0.05 นั่นคือ รายได้ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.7 สถานที่ปฏบิัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 

 H0 สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
 H1 สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ ทดสอบ (Independent Sample t-test) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน               
          แห่งหน่ึง จ าแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

สถานท่ีปฏิบัติงาน N X S.D. ค่าสถิติ f ค่า P-Value 
ส านักงานส่วนกลาง 102 3.62 0.598 -1.743 0.945 
ส านักงานส่วนภูมิภาค 58 3.79 0.573   
 

 จากตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการกับความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามสถานที่ปฏิบัติงานโดยใช้สถิติ Independent Sample f-test ในการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.945 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
นั่นคือ สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐาน คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน 
 

ความผูกพัน
องค์การ 

เพศ อายุ 
สถานภาพ
การสมรส 

ระดับ
การศึกษา 

อายุ
งาน 

รายได้ 
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 
ความผูกพัน
องค์การ 

 

 
 

 - - 
 

 - - 

 เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอายุงาน แตกต่างกันมี 
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน และ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่ไม่
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

ตารางท่ี 4.23 วิเคราะห์ความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
           องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหน่ึงโดยรวม 
 

ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการ 
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 

r P-Value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
1. ค่าครองชีพ 0.352 0.000 สูง 
2. เงินช่วยเหลือบุตร 0.418 0.000 สูง 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 0.377 0.000 สูง 
4. ค่ารักษาพยาบาล 0.400 0.000 สูง 
5. ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา 0.218 0.000 สูง 
6. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 0.196 0.013 สูง 
7. สนับสนุนเคร่ืองอกก าลังกาย 0.108 0.172 ต่ า 
8. เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 0.056 0.483 ต่ า 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

 

ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการ 

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 

r P-Value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
9. การประกันพนักงาน 0.159 0.045 สูง 
10. การตรวจสุขภาพประจ าปี 0.255 0.001 สูง 
11. ค่าเช่าที่พัก 0.406 0.000 สูง 
12. เงินบ าเหน็จตอบแทน 0.494 0.000 สูง 
13.  นันทนาการ 0.512 0.000 สูง 

รวม 0.447 0.000 สูง 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.23  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีผลต่อความ
ต้องการกับความผูกพันต่อองค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation 
coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าความพึงพอใจในด้าน
สวัสดิการเกือบทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมยกเว้น สวัสดิการ
สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) เท่ากับ 0.108 และ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( r) เท่ากับ 0.056 ซึ่ง
สวัสดิการด้าน ค่าครองชีพ, เงินช่วยเหลือบุตร, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่า
รักษาพยาบาลบิดามารดา, เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย,  การประกันพนักงาน,การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี, ค่าเช่าที่พัก, เงินบ าเหน็จตอบแทน,  และนันทนาการ , มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและไป
ในทิศทางเดียวกัน 


