
 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การคนควาอิสระเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงานบริษัท เจเทค

โตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ” คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อระดับความพึงพอใจดาน

สวัสดิการตางๆ ของพนักงาน และปจจัยที่มีผลตอความพึงใจในสวัสดิการของพนักงาน ดังน้ันผู

ศึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาดังน้ี 

 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษากําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการ

แปลความหมายของผลการทดลอง และการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 N   แทน   จํานวนตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

 Mean  แทน   คาเฉลี่ย 

 S.D.   แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 t  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจง  

      แบบ t (t - distribution) 

 F  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจง  

      แบบ F (F - distribution) 

 *  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 P - Value แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศกึษา และประสบการณในการทํางานจะใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ จะใชการวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ปจจัยสวนบุคคล N Mean 

เพศ   

ชาย 198 59.6 

หญิง 134 40.4 

อายุ   

20 - 35 ป 264 79.5 

36 - 47 ป 61 18.4 

48 - 55 ป 7 2.1 

สถานภาพ   

โสด 263 79.2 

สมรส 66 19.9 

หมาย/หยาราง 3 .9 

ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตรี 263 79.2 

ปริญญาตรี 65 19.6 

สูงกวาปริญญาตรี 4 1.2 

ระยะเวลาการการทํางาน   

1 - 5  ป 194 58.4 

6 - 10 ป 77 23.2 

มากกวา 10 ป 61 18.4 

Total 332 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.1 เปนผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวปจจัยสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถาม 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 59.6 และ

เพศหญิง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 40.4 ตามลําดับ 
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 2. อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 35 ป จํานวน 264 คน คิดเปนรอย

ละ 79.5 รองลงมามีอายุระหวาง 36 - 47 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 18.4 และมีอายุระหวาง 

48 - 55 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.1 ตามลําดับ 

 3. สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 263 คน คิดเปนรอย

ละ 79.2 รองลงมีสถานภาพสมรส หรือแตงงานแลว จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และมี

สถานภาพหยาราง หรือหมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 

 4. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 79.2 รองลงมามีการศกึษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปน

รอยละ 19.6 และมกีารศกึษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 4 คน รอยละ 1.2 ตามลําดับ  

 5. ระยะเวลาการการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 

1 - 5 ป จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 58.4 รองลงมามปีระสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 

77 คน คิดเปนรอยละ 23.2 และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 61 คน คิดเปน

รอยละ 18.4 ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ 

 ในสวนน้ีเปนแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย สามารถแปลผล

ความหมายไดดังน้ี 

คาเฉลี่ยของคะแนน    ความหมาย 

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00  อยูในเกณฑ มีความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20  อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40  อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60  อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80  อยูในเกณฑ มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ตารางท่ี 4.2 ระดับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ Mean S.D. ระดับ 

1. ดานเศรษฐกิจ 3.51 .822 มาก 

1.1 โบนัสประจําป 3.36 1.180 ปานกลาง 

1.2 เงินพิเศษใน ชวงเทศกาลสงกรานต 3.39 1.253 ปานกลาง 

1.3 ปรับเงินขึ้นประจําป 3.36 1.217 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ Mean S.D. ระดับ 

1.4 อาหารกลางวันฟรี 3.39 1.178 ปานกลาง 

1.5 คาอาหารชวง O.T. 3.33 1.404 ปานกลาง 

1.6 คาอาหารกะกลางคืน 3.25 1.249 ปานกลาง 

1.7 คาทํางานกะกลางคืน 3.32 1.356 ปานกลาง 

1.8 เบี้ยขยันรายเดือน 3.25 1.317 ปานกลาง 

1.9 เบี้ยขยันรายป 3.40 1.243 ปานกลาง 

1.10 เงินคาอายุงาน 4.18 .655 มาก 

1.11 การแจกชุดทํางานใหพนักงาน 4.15 .665 มาก 

1.12 การจัดรถรับ-สงใหพนักงาน 4.27 .662 มากที่สุด 

1.13 หอพักบริษัทฯ 4.29 .627 มากที่สุด 

1.14 สวัสดิการชวยเหลือคาที่พักอาศัย 3.35 1.558 ปานกลาง 

1.15 สวัสดิการฌาปนกิจศพพนักงาน และครอบครัว 3.12 1.544 ปานกลาง 

1.16 สวัสดิการชวยเหลือคาสมรส 3.24 1.532 ปานกลาง 

1.17 สวัสดิการเงนิชวยเหลือคาเดินทาง 3.34 1.579 ปานกลาง 

1.18 สวัสดิการเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร 3.37 1.535 ปานกลาง 

1.19 สหกรณออมทรัพย 3.38 1.527 ปานกลาง 

2. ดานความมั่นคงความปลอดภัย 3.53 .979 มาก 

2.1 การจัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3.31 1.546 ปานกลาง 

2.2 เงินชวยเหลือกรณีเกษียณอายุ 55 ป 3.40 1.462 ปานกลาง 

2.3 เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 4.08 .686 มาก 

2.4 จัดฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกป 3.31 1.460 ปานกลาง 

3. ดานการศึกษา 3.28 1.242 ปานกลาง 

3.1 การจัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะทั้งใน 

หนวยงานและนอกหนวยงานใหกับพนักงาน 

3.36 1.495 ปานกลาง 

3.2 การจัดบอรด นิทรรศการ และวารสาร เพื่อเพิ่ม 

ความรูใหกับพนักงาน 

3.35 1.370 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ Mean S.D. ระดับ 

3.3 การสงพนักงานเพื่อไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ  

และนอกประเทศ 

3.25 1.440 ปานกลาง 

3.4 สงเสริมการลาศึกษาตอทั้งในเวลาและนอกเวลา 

ทํางาน 

3.18 1.505 ปานกลาง 

4. ดานนันทนาการ 3.65 .637 มาก 

4.1 การจัดงานวันเด็กตามโรงเรียนบริเวณรอบ 

บริษัทฯ  
3.28 1.394 ปานกลาง 

4.2 การจัดงานสงกรานตภายในบริษัทฯ 3.31 1.221 ปานกลาง 

4.3 การจัดงานทําบุญตางๆ ภายในบริษัทฯ 3.38 1.380 ปานกลาง 

4.4 การจัดงานหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 3.34 1.217 ปานกลาง 

4.5 การจัดงานแขงขันกฬีาภายใน (SPORT DAY)   3.51 1.292 มาก 

4.6 การจัดงานวันปใหม  4.12 .984 มาก 

4.7 การจัดงาน Lotto แจกของรางวัลใหพนักงาน 4.23 .773 มากที่สุด 

4.8 การจัดงาน Walk Rally 3.89 .627 มาก 

4.9 การจัดงานเลี้ยงวันเกิดและมอบของขวัญให 

พนักงานในเดือนเกิด  
4.08 .747 มาก 

4.10 จัดใหมีโตะเทเบิลเทนนิส 3.34 1.273 ปานกลาง 

5. ดานสุขภาพ 3.39 .969 ปานกลาง 

5.1 ใหบริการตรวจสุขภาพประจําป เปนประจําทุกป 3.23 1.463 ปานกลาง 

5.2 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานและ 

ครอบครัว 

4.10 .643 มาก 

5.3 การจัดใหมีหองพยาบาลบริการภายในบริษัทฯ 3.34 1.491 ปานกลาง 

5.4 การจัดใหมีการรับบริจาคโลหิตภายในบริษัทฯ 3.04 1.648 ปานกลาง 

5.5 การจัดใหมีเดือนสุขภาพ เปนประจําทุกป 3.23 1.482 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่  4.2 เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมในดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงความปลอดภัย 

และดานนันทนาการอยูในระดับมาก สวนดานการศึกษา และดานสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวน
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ใหญมีความพึงพอใจในดานนันทนาการเปนอันดับแรก (Mean = 3.65) รองลงมามีความพึงพอใจในดาน

ความมั่นคงความปลอดภัย (Mean = 3.53) รองลงมามีความพึงพอใจในดานเศรษฐกิจ (Mean = 3.51) 

รองลงมาพึงพอใจในดานสุขภาพ (Mean = 3.39) และดานการศึกษา (Mean = 3.28) เปนลําดับสุดทาย   

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอท่ี 1 

 H0 : เพศของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไมแตกตางกัน 

 H1 : เพศของพนักงานที่แตกตางกันมคีวามพึงพอใจในสวัสดิการที่แตกตางกัน 

 

ตอนท่ี 4.3 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนกตามเพศ 
 

ปจจัย เพศ N Mean S.D. F P - Value 

1. ดานเศรษฐกิจ ชาย 198 4.01 .327 154.580 .000* 

หญิง 134 2.77 .772  

2. ดานความมั่นคงความปลอดภัย ชาย 198 4.15 .393 97.654 .000* 

หญิง 134 2.60 .840  

3. ดานการศึกษา ชาย 198 3.92 .501 422.022 .000* 

หญิง 134 2.34 1.398  

4. ดานนันทนาการ ชาย 198 3.98 .269 174.139 .000* 

หญิง 134 3.17 .713  

5. ดานสุขภาพ ชาย 198 3.92 .458 140.422 .000* 

หญิง 134 2.59 .980  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่  4.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนก

ตามเพศ พบวา มีคา P - Value นอยกวา 0.05 ของการทดสอบคาความแปรปรวนระหวางกลุม

ส อ ง ก ลุ ม  หรือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่มีเพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจะเห็นไดวาเพศชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง   

 สมมติฐานขอท่ี 2 

 H0 : อายุของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไมแตกตางกัน 

 H1 : อายุของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนกตามอายุ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ ชวงอายุ N Mean S.D. F P - Value 

1. ดานเศรษฐกิจ 20 - 35 ป 264 3.82 .490 207.069 .000* 

36 - 47 ป 61 2.32 .765   

48 - 55 ป 7 2.21 .390   

 Total 332 3.51 .822   

2. ดานความมั่นคงความ 

 ปลอดภัย 

20 - 35 ป 264 3.89 .721 182.665 .000* 

36 - 47 ป 61 2.13 .432   

48 - 55 ป 7 2.14 .627   

Total 332 3.53 .979   

3. ดานการศึกษา 20 - 35 ป 264 3.74 .746 177.194 .000* 

36 - 47 ป 61 1.53 1.226   

48 - 55 ป 7 1.46 1.228   

Total 332 3.28 1.242   

4. ดานนันทนาการ 20 - 35 ป 264 3.90 .360 248.842 .000* 

36 - 47 ป 61 2.63 .528   

48 - 55 ป 7 3.24 .673   

Total 332 3.65 .637   

5. ดานสุขภาพ 20 - 35 ป 264 3.77 .586 274.633 .000* 

36 - 47 ป 61 1.92 .658   

48 - 55 ป 7 1.54 .151   

Total 332 3.39 .969   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่  4.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนก

ตามอายุ พบวา มีคา P - Value นอยกวา 0.05 ของการทดสอบคาความแปรปรวนระหวางกลุม

ส อ ง ก ลุ ม  หรือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่มีชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดานที่แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงทดสอบความแตกตางแบบรายคูดวยวิธี  Fisher's Least - 

Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 4.5 - 4.9 
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ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ Mean 
20 - 35 ป 36 - 47 ป 48 - 55 ป 

3.82 2.32 2.21 

20 - 35 ป 3.82 - 1.508* 1.614* 

36 - 47 ป 2.32  - .106 

48 - 55 ป 2.21   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

เศรษฐกิจ จําแนกตามอาย ุเปนรายคู พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันมีความแตกตางของความพงึพอใจ

ในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีอายุ 20 - 35 ป มี

ความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ มากกวากลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป และกลุมอายุ 48 - 55 ป 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความ 

ปลอดภัย จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ Mean 
20 - 35 ป 36 - 47 ป 48 - 55 ป 

3.89 2.13 2.14 

20 - 35 ป 3.89 - 1.758* 1.743* 

36 - 47 ป 2.13  - -0.016 

48 - 55 ป 2.14   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความ

มั่นคงความปลอดภัย จําแนกตามอายุ เปนรายคู พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันมีความแตกตางของ

ความพึงพอใจในสวัสดิการดานความมั่นคงความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยที่กลุมที่มีอายุ 20 - 35 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความปลอดภัย มากกวา

กลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป และกลุมอายุ 48 - 55 ป ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ Mean 
20 - 35 ป 36 - 47 ป 48 - 55 ป 

3.74 1.53 1.46 

20 - 35 ป 3.74 - 2.205* 2.273* 

36 - 47 ป 1.53  - .069 

48 - 55 ป 1.46   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

การศึกษา จําแนกตามอายุ เปนรายคู พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันมีความแตกตางของความพึงพอใจ

ในสวัสดิการดานการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีอายุ 20 - 35 ป มี

ความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษามากกวากลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป และกลุมอายุ 48 - 55 ป 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ จําแนกตาม 

อายุ 
 

อายุ Mean 
20 - 35 ป 36 - 47 ป 48 - 55 ป 

3.90 2.63 3.24 

20 - 35 ป 3.90 - 1.268* .653* 

36 - 47 ป 2.63  - -.615* 

48 - 55 ป 3.24   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.8 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

นันทนาการ จําแนกตามอายุ เปนรายคู พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันมีความแตกตางของความพึง

พอใจในสวัสดิการดานนันทนาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีอายุ 20 - 35 

ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการมากกวากลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป และกลุมอายุ 48 - 55 ป 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพ จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ Mean 
20 - 35 ป 36 - 47 ป 48 - 55 ป 

3.77 1.92 1.54 

20 - 35 ป 3.77 - 1.853* 2.231* 

36 - 47 ป 1.92  - .378 

48 - 55 ป 1.54   - 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพ 

จําแนกตามอายุ เปนรายคู พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันมีความแตกตางของความพึงพอใจใน

สวัสดิการดานสุขภาพอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีอายุ 20 - 35 ป มีความพึง

พอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพมากกวากลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป และกลุมอายุ 48 - 55 ป ตามลําดับ 

 สมมติฐานขอท่ี 3 

 H0 : สถานภาพของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไมแตกตางกัน 

 H1 : สถานภาพของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนกตามสถานภาพ  
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ สถานะ N Mean S.D. F P - Value 

1. ดานเศรษฐกิจ โสด 263 3.82 .489 205.242 .000* 

สมรส 66 2.32 .747   

หมาย/หยาราง 3 2.26 .598   

Total 332 3.51 .822   

2. ดานความมั่นคงความ 

 ปลอดภัย 

โสด 263 3.89 .710 193.884 .000* 

สมรส 66 2.11 .423   

หมาย/หยาราง 3 2.42 .946   

Total 332 3.53 .979   

3. ดานการศึกษา โสด 263 3.75 .728 189.030 .000* 

สมรส 66 1.49 1.186   

หมาย/หยาราง 3 2.08 1.876   

Total 332 3.28 1.242   
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ สถานะ N Mean S.D. F P - Value 

4. ดานนันทนาการ โสด 263 3.90 .359 263.924 .000* 

สมรส 66 2.65 .519   

หมาย/หยาราง 3 3.90 .361   

Total 332 3.65 .637   

5. ดานสุขภาพ โสด 263 3.78 .583 276.704 .000* 

สมรส 66 1.91 .643   

หมาย/หยาราง 3 1.47 .115   

Total 332 3.39 .969   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนก

ตามสถานภาพ พบวา มีคา P - Value นอยกวา 0.05 ของการทดสอบคาความแปรปรวนระหวางกลุม

ส อ ง ก ลุ ม  หรือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

พนักงานที่มีสถานภาพทางครอบครัวที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดานที่แตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ  0.05  จึงทดสอบความแตกตางแบบรายคูดวยวิธี Fisher's 

Least - Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 4.11 - 4.15 

 

ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ จําแนกตาม 

สถานภาพ 
 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมาย/หยาราง 

3.83 2.32 2.26 

โสด 3.83 - 1.505* 1.563* 

สมรส 2.32  - .058 

หมาย/หยาราง 2.26   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.11  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

เศรษฐกิจ  จําแนกตามสถานภาพ เปนรายคู พบวา  สถานภาพที่แตกตางกันมีความแตกตางของ

ความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยที่กลุมที่มี
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สถานภาพโสด มีความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ  มากกวากลุมที่มีสมรสแลว และกลุมที่

มีสถานภาพหมาย หรือหยาราง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความ 

ปลอดภัย จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมาย/หยาราง 

3.89 2.11 2.42 

โสด 3.89 - 1.784* 1.477* 

สมรส 2.11  - -.307 

หมาย/หยาราง 2.42   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.12 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความ

มั่นคงความปลอดภัย จําแนกตามสถานภาพ เปนรายคู พบวา สถานภาพที่แตกตางกันมีความ

แตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการดานความมั่นคงความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความ

ปลอดภัยมากกวากลุมที่มีสมรสแลว และกลุมที่มีสถานภาพหมาย หรือหยาราง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา จําแนกตาม 

สถานภาพ 
 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมาย/หยาราง 

3.75 1.49 2.08 

โสด 3.75 - 2.256* 1.665* 

สมรส 1.49  - -.591 

หมาย/หยาราง 2.08   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.13 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

การศึกษา จําแนกตามสถานภาพ เปนรายคู พบวา สถานภาพที่แตกตางกันมีความแตกตางของความ

พึงพอใจในสวัสดิการดานการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีสถานภาพ
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โสด มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษามากกวากลุมที่มีสมรสแลว และกลุมที่มีสถานภาพ

หมาย หรือหยาราง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ จําแนก 

ตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมาย/หยาราง 

3.90 2.65 3.90 

โสด 3.90 - 1.251* -.002 

สมรส 2.65  - -1.253* 

หมาย/หยาราง 3.90   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.14 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

นันทนาการ จําแนกตามสถานภาพ เปนรายคู พบวา กลุมสถานภาพที่มีแตกตางกันมีความแตกตาง

ของความพึงพอใจในสวัสดิการดานนันทนาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยที่มี

สถานภาพโสด มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการมากกวากลุมที่มสีถานภาพสมรสแลว 

และ กลุมที่มีสถานภาพสมรสแลวมีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการมากกวากลุมที่มี

สถานภาพหมาย หรือหยาราง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพ จําแนกตาม 

สถานภาพ 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมาย/หยาราง 

3.78 1.91 1.47 

โสด 3.78 - 1.867* 2.312* 

สมรส 1.91  - .445 

หมาย/หยาราง 1.47   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.15 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

สุขภาพ จําแนกตามสถานภาพ เปนรายคู พบวา กลุมสถานภาพที่แตกตางกันมีความแตกตางของ

ความพึงพอใจในสวัสดิการดานสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มี
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สถานภาพโสด มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพมากกวากลุมที่มีสมรสแลว และกลุมที่มี

สถานภาพหมาย หรือหยาราง ตามลําดับ 

 สมมติฐานขอท่ี 4 

 H0 : ระดับการศกึษาของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไมแตกตางกัน 

 H1 : ระดับการศกึษาของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ วุฒิ N Mean S.D. F P - Value 

1. ดานเศรษฐกิจ ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.82 .489 3.83 205.491 .000* 

ปริญญาตรี 2.33 .751 2.33   

สูงกวาปริญญาตรี 2.18 .513 2.18   

Total 3.51 .822 3.51   

2. ดานความมั่นคงความ 

ปลอดภัย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.89 .710 3.89 193.388 .000* 

ปริญญาตรี 2.12 .424 2.12   

สูงกวาปริญญาตรี 2.25 .842 2.25   

Total 3.53 .979 3.53   

3. ดานการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.75 .728 3.75 188.089 .000* 

ปริญญาตรี 1.50 1.194 1.50   

สูงกวาปริญญาตรี 1.81 1.625 1.81   

Total 3.28 1.242 3.28   

4. ดานนันทนาการ ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.90 .359 3.90 261.680 .000* 

ปริญญาตรี 2.64 .520 2.64   

สูงกวาปริญญาตรี 3.70 .497 3.70   

Total 3.65 .637 3.65   

5. ดานสุขภาพ ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.78 .583 3.78 277.030 .000* 

ปริญญาตรี 1.92 .647 1.92   

สูงกวาปริญญาตรี 1.50 .115 1.50   

Total 3.39 .969 3.39   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนก

ตามระดับการศึกษา พบวา มีคา  P - Value นอยกวา 0.05 ของการทดสอบคาความแปรปรวน

ร ะ ห วา ง ก ลุ ม ส อ ง ก ลุ ม  หรือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดานที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางแบบรายคูดวยวิธี 

Fisher's Least - Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 4.17 - 4.21 

 

ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ จําแนกตาม 

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา Mean 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.83 2.33 2.18 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.83 - 1.499* 1.642* 

ปริญญาตรี 2.33  - .143 

สูงกวาปริญญาตรี 2.18   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.17 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

เศรษฐกิจ จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความ

พึงพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุม

ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ มากกวากลุมที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความ 

ปลอดภัย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา Mean 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.89 2.12 2.25 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.89 - 1.778* 1.644* 

ปริญญาตรี 2.12  - -.135 

สูงกวาปริญญาตรี 2.25   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความ

มั่นคงความปลอดภัย จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาที่แตกตาง

กันมีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความปลอดภัย ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในสวัสดิการ 

ดานความมั่นคงความปลอดภัย มากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา จําแนกตาม 

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา Mean 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.75 1.50 1.81 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.75 - 2.248* 1.936* 

ปริญญาตรี 1.50  - -.312 

สูงกวาปริญญาตรี 1.81   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.19 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

การศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความ

พึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา ที่แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุม

ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา มากกวากลุมที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ จําแนก 

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา Mean 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.90 2.64 3.70 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.90 - 1.258* .198 

ปริญญาตรี 2.64  - -1.060* 

สูงกวาปริญญาตรี 3.70   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.20 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

นันทนาการ จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี

ความพึงพอใจในสวัสดิการดานนันทนาการ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยที่กลุมที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ 

มากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจ

ในสวัสดิการ ดานนันทนาการ มากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพ จําแนกตาม 

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา Mean 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.78 1.92 1.50 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.78 - 1.862* 2.279* 

ปริญญาตรี 1.92  - .417 

สูงกวาปริญญาตรี 1.50   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.21 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

สุขภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความ

พึงพอใจในสวัสดิการดานสุขภาพที่แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่มี

การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพมากกวากลุมที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 สมมติฐานขอท่ี 5 

 H0 : ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการไม

แตกตางกัน 

 H1 : ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่

แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนกตามระยะเวลาใน 

การทาํงาน 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 
ระยะเวลา

ปฎิบัติงาน 
N Mean S.D. F P - Value 

1. ดานเศรษฐกิจ 1 - 5 ป 194 4.02 .323 441.921 .000* 

6 - 10 ป 77 3.30 .449   

มากกวา 10 ป 61 2.17 .649   

Total 332 3.51 .822   

2. ดานความมั่นคงความ 

 ปลอดภัย 

1 - 5 ป 194 4.15 .397 358.219 .000* 

6 - 10 ป 77 3.08 .881   

มากกวา 10 ป 61 2.09 .418   

Total 332 3.53 .979   

3. ดานการศึกษา 1 - 5 ป 194 3.93 .496 206.959 .000* 

6 - 10 ป 77 3.09 1.138   

มากกวา 10 ป 61 1.47 1.155   

Total 332 3.28 1.242   

4. ดานนันทนาการ 1 - 5 ป 194 3.98 .270 324.244 .000* 

6 - 10 ป 77 3.65 .448   

มากกวา 10 ป 61 2.59 .516   

Total 332 3.65 .637   

5. ดานสุขภาพ 1 - 5 ป 194 3.93 .461 325.634 .000* 

6 - 10 ป 77 3.25 .711   

มากกวา 10 ป 61 1.83 .645   

Total 332 3.39 .969   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ จําแนก

ตามระยะเวลาในการทํางาน พบวา มีคา  P - Value นอยกวา 0.05 ของการทดสอบคาความ

แปรปรวนระหวางกลุมสองกลุม  หรือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน หรือประสบการณที่แตกตางกันมีความพึง
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พอใจในสวัสดิการทุกดานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความ

แตกตางแบบรายคูดวยวิธี Fisher's Least - Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 4.23 - 4.27 

 

ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ จําแนกตาม 

ระยะเวลาในการทํางาน 
 

ระยะเวลาในการทํางาน Mean 
1 - 5 ป 6 - 10 ป มากกวา 10 ป 

4.02 3.30 2.17 

1 - 5  ป 4.02 - .723* 1.848* 

6 - 10 ป 3.30  - 1.125* 

มากกวา 10 ป 2.17   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.23 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

เศรษฐกิจ จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระยะเวลาในการทํางานที่

แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่ทํางานมานาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ มากกวา

กลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป และมากกวา 10 ป สวน กลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป มีความพึงพอใจ

ในสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจมากกวากลุมที่ทํางานมากกวา 10 ป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความ 

ปลอดภัย จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 
 

ระยะเวลาในการทํางาน Mean 
1 - 5 ป 6 - 10 ป มากกวา 10 ป 

4.15 3.08 2.09 

1 - 5  ป 4.15 - 1.072* 2.063* 

6 - 10 ป 3.08  - .991 

มากกวา 10 ป 2.09   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความ

มั่นคงความปลอดภัย จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระยะเวลาในการ

ทํางานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานความมั่นคงความปลอดภัย ที่แตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่ทํางานมานาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจใน

สวัสดิการ ดานความมั่นคงความปลอดภัย มากกวากลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป และมากกวา 10 ป 

สวน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา จําแนกตาม 

ระยะเวลาในการทํางาน   
 

ระยะเวลาในการทํางาน Mean 
1 - 5 ป 6 - 10 ป มากกวา 10 ป 

3.93 3.09 1.47 

1 - 5  ป 3.93 - .836* 2.459* 

6 - 10 ป 3.09  - 1.623* 

มากกวา 10 ป 1.47   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.25 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

การศึกษา จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระยะเวลาในการทํางานที่

แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่ทํางานมานาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา มากกวา

กลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป และมากกวา 10 ป สวน กลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป มีความพึง

พอใจในสวัสดิการ ดานการศึกษา มากกวากลุมที่ทํางานมากกวา 10 ป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ จําแนก 

ตามระยะเวลาในการทํางาน   
 

ระยะเวลาในการทํางาน Mean 
1 - 5 ป 6 - 10 ป มากกวา 10 ป 

3.98 3.65 2.59 

1 - 5  ป 3.98 - .325* 1.386* 

6 - 10 ป 3.65  - 1.061* 

มากกวา 10 ป 2.59   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.26 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

นันทนาการ จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระยะเวลาในการทํางานที่

แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยที่กลุมที่ทํางานมานาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ 

มากกวากลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป และมากกวา 10 ป สวน กลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป มีความ

พึงพอใจในสวัสดิการ ดานนันทนาการ มากกวากลุมที่ทํางานมากกวา 10 ป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสขุภาพ จําแนกตาม 

ระยะเวลาในการทํางาน 
 

ระยะเวลาในการทํางาน Mean 
1 - 5  ป 6 - 10 ป มากกวา 10 ป 

3.93 3.25 1.83 

1 - 5  ป 3.93 - .678* 2.100* 

6 - 10 ป 3.25  - 1.422* 

มากกวา 10 ป 1.83   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.27 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในสวัสดิการ ดาน

สุขภาพ จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระยะเวลาในการทํางานที่

แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการดานสุขภาพที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยที่กลุมที่ทํางานมานาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการ ดานสุขภาพมากกวากลุมที่

ทํางานมานาน 6 - 10 ป และมากกวา 10 ป สวน กลุมที่ทํางานมานาน 6 - 10 ป มีความพึงพอใจใน

สวัสดิการ ดานสุขภาพมากกวากลุมที่ทาํงานมากกวา 10 ป ตามลาํดับ 

 

ตารางท่ี 4.28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานท่ี สมมตฐิาน ผล 

1. 
เพศของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการ

แตกตางกัน 
 

2 
ชวงอายุของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

สวัสดิการแตกตางกัน 
 

3 
สถานภาพทางครอบครัวของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึง

พอใจในสวัสดิการแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.28 (ตอ) 
 

สมมติฐานท่ี สมมตฐิาน ผล 

4 
ระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

สวัสดิการแตกตางกัน 
 

5 
ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่แตกตางกันมีความพึง

พอใจในสวัสดิการแตกตางกัน 
 

 หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 หมายถึง ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 


