บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษา ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ผูท้ าการวิจยั ได้ท าการ
กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
S.D.
t
F
SS
MS

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

df
LSD
Dunnett's T3
Prob.
Sig.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

Sig.2 tailed
*
**

แทน
แทน
แทน

X

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าที่ใช้พิจารณาใน t - distribution
ค่าที่ใช้พิจารณาใน F – distribution
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน
(Mean of Squares)
ระดับชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับประชากรกลุ่มที่i และ j
ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับประชากรกลุ่มที่i และ j
ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในสรุ ปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิจ ัย ได้น าเสนอผลตามความมุ่ ง หมายของการวิจ ัย โดยแบ่ ง การ
นาเสนอออกเป็ น ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจในงานของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับพนักงานที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลทางประชากรศาสตร์ ของพนั กงานบริ ษั ท เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน และประสบการณ์ การ
ทางาน นาเสนอโดยแจกแจงเป็ นความถี่และค่าร้อยละ ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
48
34.3
หญิง
92
65.7
รวม
140
100.0
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
15
10.7
25 - 35 ปี
54
38.6
36 - 45 ปี
51
36.4
46 ปี ขึ้นไป
20
14.3
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รวม

จานวน(คน)
140

ร้ อยละ
100.0

โสด
สมรส
รวม

76
64
140

54.3
45.7
100.0

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

22
81
37
140

15.7
57.9
26.4
100.0

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

19
31
53
37

13.6
22.1
37.9
26.4

รวม

140

100.0

ต่ากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 20 ปี
21 ปี ขึ้นไป
รวม

17
39
47
37

12.1
27.9
33.6
26.4

140

100.0

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. รายได้ ต่อเดือน

6. ประสบการณ์การทางาน

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 140 คน จาแนกได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่า พนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อิ นสตรู เมนท์ จากัด ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.7 เพศชาย จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3
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2. อายุ พบว่า พนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด ส่ วนใหญ่ อายุ 25 – 35 ปี
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4
อายุ 46 ปี ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และอายุ ต่ ำกว่ำ 25 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.7 ตามลาดับ
3. สถานภาพ พบว่า พนัก งานของบริ ษ ัท เพทโทร-อิ น สตรู เมนท์ จ ากัด ส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 64 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.7 ตามลาดับ
4. ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด ส่ วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.9 รองลงมามีการศึกษาระดับ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 และมีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 22
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.7 ตามลาดับ
5. รายได้ ต่อเดือน พบว่า พนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อิ นสตรู เมนท์ จากัด ส่ วนใหญ่ มี
รายได้ต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 53 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.9 รองลงมามี รายได้ต่อ
เดือน 30,001 บาท ขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.1 และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.6 ตามลาดับ
6. ประสบการณ์ การทางาน พบว่า พนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด ส่ วน
ใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 11 - 20 ปี จ านวน 47 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.6 รองลงมามี
ประสบการณ์ การทางาน 5 - 10 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 มีประสบการณ์การทางาน
21 ปี ขึ้ นไป จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 มีประสบการณ์ การทางานต่ ากว่า 5 ปี จานวน 17
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทเพทโทร- อิน
สตรู เมนท์ จากัด
ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ลเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจในงานของพนักงานของบริ ษ ทั เพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร, ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน, ด้าน
ค่าตอบแทน และด้านความมัน่ คงในงาน โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล
ข้อมูล ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านนโยบายและ
การบริ หาร ของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในงาน
S.D
แปลผล
X
ด้ านนโยบายและการบริหาร
7.มี ความชัดเจนของกฏระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ทั ในการ
ปฏิบตั ิงาน
4.00
.739
มำก
8.มีการกาหนดอานาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
3.94
.643
มำก
9.การจัดสรรความรับผิดชอบในระบบงานมีความเหมาะสม
3.76
.558
มำก
10.การประสานงานภายในองค์กรมีประสิ ทธิภาพ
3.90
.627
มำก
11.การวางแผนนโยบายของบริ ษทั มีความเหมาะสม
4.01
.651
มำก
12.มี ก าร จั ด บุ ค ล าก ร ใ ห้ ด าร งต าแ ห น่ งต าม ค ว าม รู ้
ความสามารถอย่างเหมาะสม
4.09
.767
มำก
13.การบริ หารงบประมาณมีความเหมาะสมและเพี ยงพอใน
การทางาน
3.96
.656
มำก
14.มี ความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3.82
.579
มำก
15.มีการสร้างความร่ วมมือ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
3.87
.621
มำก
ด้ านนโยบายและการบริหารโดยรวม
3.93
.508
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านนโยบายและการ
บริ หาร ของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจใน
งานด้านนโยบายและการบริ หาร อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า มีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่งตามความรู ้ความ สามารถอย่างเหมาะสม , การวางแผน
นโยบายของบริ ษทั มีความเหมาะสม , มีความชัดเจนของกฏระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ในการ
ปฏิ บ ตั ิงาน , การบริ หารงบประมาณมีความเหมาะสมและเพี ยงพอในการทางาน , มี การกาหนด
อานาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน , การประสานงานภายในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ ,มี
การสร้ างความร่ วมมื อ ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน , มี ความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผูใ้ ต้
บัง คับ บัญ ชาทุ ก คนอย่า งเท่ า เที ย มกัน ,และการจัด สรรความรั บ ผิด ชอบในระบบงานมี ค วาม
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เหมาะสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 , 4.01 ,4.00 ,3.96 ,3.94 , 3.90
,3.87 , 3.82 , และ3.76 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางานของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในงาน
S.D
แปลผล
X
ด้ านสภาพแวดล้อมในการทางาน
16.สถานที่ทางานมีปริ มาณแสงสว่างเพียงพอ
4.76
.430 มำกที่สุด
17.มีอุณหภูมิ และการถ่ายเทอากาศที่ดี
4.59
.494 มำกที่สุด
18.มีที่จอดรถสาหรับพนักงานเพียงพอและปลอดภัย
4.73
.446 มำกที่สุด
19.มีหอ้ งอาหารและห้องน้ าที่เพียงพอและสะอาด
4.61
.490 มำกที่สุด
20.อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการท างาน มี เหมาะสม
เพียงพอและปลอดภัย
4.70
.460 มำกที่สุด
21.ปราศจากเสี ยงรบกวนในการทางาน
4.69
.463 มำกที่สุด
22.มีทางออกฉุกเฉินภายในอาคารเพียงพอ
4.71
.453 มำกที่สุด
ด้ านสภาพแวดล้อมในการทางานโดยรวม
4.68
.409 มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ ใ นระดับ มำกที่ สุ ด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.68 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สถานที่ทางานมีปริ มาณแสงสว่างเพียงพอ ,มีที่จอดรถสาหรับพนักงาน
เพียงพอและปลอดภัย ,มีทางออกฉุ กเฉิ นภายในอาคารเพียงพอ ,อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทางาน มีเหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย ,ปราศจากเสี ยงรบกวนในการทางาน ,มีห้องอาหารและ
ห้องน้ าที่เพียงพอและสะอาด ,และมีอุณหภูมิ และการถ่ายเทอากาศที่ดี มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มำกที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ,4.73 , 4.71 , 4.70 ,4.69 ,4.61 และ 4.59 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทน
ของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในงาน
S.D
แปลผล
X
ด้ านค่ าตอบแทน
23.ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
3.86
.637
มำก
24.โบนัสประจาปี ที่บริ ษทั จัดให้มีความเหมาะสม
4.07
.664
มำก
25.การปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนแต่ละครั้งเป็ นไปอย่างยุติธรรม 3.82
.579
มำก
26.บริ ษทั จัดให้มีวนั หยุด วันลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม
3.90
.627
มำก
27.มีการตอบแทนคุณงามความดีดว้ ยการชมเชย การยกย่อง
4.01
.651
มำก
28.มีการเลื่อนตาแหน่งอย่างเหมาะสม ยุติธรรม
3.72
.537
มำก
29.การให้ทุนการศึกษาต่อ หรื อการอบรมระยะสั้น
4.04
.677
มำก
30.มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและ
ครอบคลุม
4.23
.781 มำกที่สุด
ด้ านค่ าตอบแทนโดยรวม
3.96
.450
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทนของ
พนัก งานของบริ ษ ทั เพทโทร-อิ นสตรู เมนท์ จากัด พบว่า พนัก งานมี ความพึ งพอใจในงานด้าน
ค่าตอบแทนอยู่ ใ นระดั บ มำก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีสวัสดิการ
เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและครอบคลุ มมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.23 ส่ วน โบนัสประจาปี ที่บริ ษทั จัดให้มีความเหมาะสม , การให้ทุนการศึกษาต่อ
หรื อการอบรมระยะสั้น , มีความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน , บริ ษทั จัดให้มีวนั หยุด
วัน ลาพัก ผ่อนอย่า งเหมาะสม , ค่ าตอบแทนที่ ไ ด้รับ มี ค วามเหมาะสมกับ ต าแหน่ ง หน้าที่ , การ
ปรับเปลี่ ยนค่าตอบแทนแต่ละครั้งเป็ นไปอย่างยุติธรรม , และมีการเลื่อนตาแหน่ งอย่างเหมาะสม
ยุติธรรม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 , 4.04 , 4.01 , 3.90 , 3.86 ,3.82 ,
และ 3.72 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านความมัน่ คงใน
งาน ของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในงาน
S.D
แปลผล
X
ด้ านความมั่นคงในงาน
31.การทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง
4.21
.794 มำกที่สุด
32.อาชีพนี้สามารถยึดเป็ นหลักแก่ครอบครัวได้เป็ นอย่างดี
4.07
.664
มำก
33.การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาใน
การปฏิบตั ิงาน
3.82
.579
มำก
34.สามารถทางานกับองค์กรแห่งนี้จนเกษียณอายุ
3.90
.627
มำก
35.มีความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
4.01
.651
มำก
36.มีรายได้มีค่าตอบแทนจากการทางานที่แน่นอน
3.92
.635
มำก
37.มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน
4.04
.677
มำก
38.การพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นธรรม
และพียงพอต่อความต้องการ
3.94
.747
มำก
ด้ านความมั่นคงในงานโดยรวม
3.99
.513
มาก
ความพึงพอใจในงานโดยรวม
4.14
.417
มาก
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านความมัน่ คงในงาน
ของพนักงานของบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในงานด้าน
ความมัน่ คงในงานอยู่ ใ นระดับ มำกโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การ
ทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง , อาชีพนี้สามารถยึดเป็ นหลักแก่ครอบครัวได้เป็ นอย่างดี ,มีโอกาส
ในความก้าวหน้าในการท างาน ,มี ความยุติธ รรมในการคัดเลื อกบุ คคลเข้าท างาน ,การพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการ ,มีรายได้มีค่าตอบแทน
จากการทางานที่แน่นอน ,สามารถทางานกับองค์กรแห่ งนี้ จนเกษียณอายุ , และการได้รับความเป็ น
ธรรมจากผูบ้ ังคับ บัญ ชาเมื่ อ มี ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติงาน มี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ มำก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 , 4.07 , 4.04 ,4.01 ,3.94 , 3.92 , 3.90 และ 3.82 ตามลาดับ และพบว่า พนักงาน
มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั กงานของบริ ษั ท
เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ ความผูกพันต่อองค์ก รของพนักงานของบริ ษ ทั เพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเกี่ ยวกับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ระดับความผูกพันต่ อองค์ กร
ความผูกพันต่ อองค์ กร
S.D
แปลผล
X
39.มีความภูมิใจที่กล่าวถึงองค์กรนี้กบั บุคคลอื่น
4.19
.786
มำก
40.มีความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรนี้
4.12
.754
มำก
41.มีความรู ้สึกรัก และจงรักภักดีต่อองค์กร
4.00
.563
มำก
42.สามารถปฏิบตั ิงานกับองค์กรนี้ ตลอดไปตราบเท่าที่องค์กร
ยังคงอยู่
4.09
.586
มำก
43.สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
แม้วา่ งานนั้นจะไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
3.94
.643
มำก
44.มีความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่และต่อองค์กร
4.10
.566
มำก
45.มีความเชื่ อมัน่ ว่านโยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
องค์กรสามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้
4.17
.739
มำก
46.เต็มใจอุทิศตนในการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร
4.16
.712
มำก
ความผูกพันต่ อองค์ กรโดยรวม
4.10
.402
มาก
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษ ทั
เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมำก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความภูมิใจที่กล่าวถึ งองค์กรนี้ กบั บุคคลอื่น , มีความ
เชื่ อมัน่ ว่านโยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรสามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ
ได้ , เต็มใจอุทิศตนในการปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กร , มี ความรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรนี้ , มี
ความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่และต่อองค์กร , สามารถปฏิ บตั ิงานกับองค์กรนี้ ตลอดไปตราบเท่าที่องค์กร
ยังคงอยู่ , มีความรู้สึกรักและจงรักภักดี ต่อองค์กร , และสามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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ด้วยความเต็มใจ แม้วา่ งานนั้นจะไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบ มีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมำก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 , 4.17 , 4.16 , 4.12 , 4.10 , 4.09 , 4.00 และ 3.94 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ แตกต่ า งกัน มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รแตกต่ า งกั น จ าแนกตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้ ดังนี้
4.1 พนักงานทีม่ ีเพศแตกต่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
ผลการวิ เคราะห์ ก ารเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งจ าแนกตามเพศ โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ที
(Independent t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ คือ ความผูกพันต่อองค์กรมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
.127 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรจาแนกตามเพศ
ความผูกพันต่ อองค์ กร
ความผูกพันต่อองค์กร

เพศ

X

ชาย
หญิง

4.17
4.06

t-test for Equality of Means
S.D.
t
df
Sig.
(2-tailed)
.405
1.536 138
.127
.398

4.2 พนักงานทีม่ ีอายุแตกต่ างกันมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่มีอายุแตกต่าง
กันกับความผูกพันต่อองค์กร ด้วยวิธี Dunnett’s T3 แสดงดังตารางที่ 8 พบว่า
พนั ก งานที่ มี อ ายุ ต่ า กว่ า 25 ปี กับ อายุ 25 -35 ปี มี ค่ า sig. เท่ า กับ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.01
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่
มีอายุ 25 -35 ปี อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่ มี อายุต่ า กว่า 25 ปี มี ความ
ผูกพันต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 25 -35 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .34
พนั ก งานที่ มี อ ายุ ต่ า กว่ า 25 ปี กับ อายุ 36 -45 ปี มี ค่ า sig. เท่ า กับ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.01
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่
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มี อายุ 36 -45 ปี อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่ มี อายุต่ ากว่า 25 ปี มี ความ
ผูกพันต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 36 -45 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .58
พนัก งานที่ มี อายุต่ ากว่า 25 ปี กับ อายุ 46 ปี ขึ้ น ไป มี ค่ าsig. เท่ ากับ .007 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.01
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่
มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีความ
ผูกพันต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .79
พนั ก งานที่ มี อ ายุ 25 -35 ปี กั บ อายุ 36 -45 ปี มี ค่ า sig. เท่ า กั บ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.01
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ 25 -35 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มี
อายุ 36 -45 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีอายุ 25 -35 ปี มีความผูกพัน
ต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 36 -45 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .25
พนัก งานที่ มี อ ายุ 25 -35 ปี กับ อายุ 46 ปี ขึ้ นไป มี ค่ า sig. เท่ า กับ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่า 0.01
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ 25 -35 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มี
อายุ 46 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีอายุ 25 -35 ปี มีความผูกพัน
ต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .45
พนัก งานที่ มี อ ายุ 25 -35 ปี กับ อายุ 46 ปี ขึ้ นไป มี ค่ า sig. เท่ า กับ .012 ซึ่ งน้ อ ยกว่า 0.05
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ 36 -45 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มี
อายุ 46 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีอายุ 36 -45 ปี มีความผูกพัน
ต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .21
ตารางที่ 8 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน กับความผูกพันต่อ
องค์กร
ต่ากว่า 25 ปี
25 -35 ปี
36 -45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
3.64
X
อายุ
3.98
4.23
4.43
ต่ากว่า 25 ปี
3.64
-.34**
-.58**
-.79**
(.000)
(.000)
(.000)
25 -35 ปี
3.98
-.25**
-.45**
(.000)
(.007)
36 -45 ปี
4.23
-.21*
(.012)
46 ปี ขึ้นไป
4.43
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.3 พนักงานทีม่ ีสถานภาพแตกต่ างกันมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์ ก ารเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างจาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ส ถิ ติค่ าที
(Independent t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ คือ ความผูกพันต่อองค์กรมีค่า Sig. (2-tailed) ท่ากับ
.594 ซึ่ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรจาแนกตามสถานภาพ
ความผูกพันต่ อองค์ กร
ความผูกพันต่อองค์กร

สถานภาพ

X

โสด
สมรส

4.08
4.12

t-test for Equality of Means
S.D.
t
df
Sig.
(2-tailed)
.406
-.535 138
.594
.400

4.4 พนักงานทีม่ ีระดับการศึกษาแตกต่ างกันมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
ผลการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่า งพนั ก งานที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน กับความผูกพันต่อองค์กร ด้วยวิธี Dunnett’s T3 พบว่า
พนักงานที่ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี กบั ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่า
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่ มีระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อ
องค์กรน้อยกว่ากว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .63
พนัก งานที่ มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ก ับ ระดับ การศึ ก ษาสู งกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่ า Sig.
เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .50
สาหรับรายคู่อื่นๆไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดัง
ตารางที่ 10 ดังนี้
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ตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน กับ
ความผูกพันต่อองค์กร
ระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
X
การศึกษา
3.85
3.98
4.48
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
3.85
-.13
-.63**
(.279)
(.000)
ปริ ญญาตรี
3.98
-.50**
(.000)
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.48
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.5 พนักงานทีม่ ีรายได้ ต่อเดือนแตกต่ างกันมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กร ด้วยวิธี Dunnett’s T3 พบว่า
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000บาท กับพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้ นไป มี ค่า Sig. เท่ ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า
10,000บาท มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000บาทมี
ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .66
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน10,000-20,000บาทกับพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้นไป มี ค่า Sig. เท่ ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดื อน10,00020,000บาท มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อน30,001 บาท
ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน10,000-20,000บาท มี
ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน30,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ .67
พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000บาท กับ พนัก งานที่ มี รายได้ต่อเดื อน 30,001
บาทขึ้ น ไป มี ค่ า Sig. เท่ า กับ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่า 0.01 หมายความว่าพนัก งานที่ มี รายได้ต่ อ เดื อ น
20,001-30,000บาท มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน30,001
บาทขึ้ นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อน20,001-30,000
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บาท มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อน30,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .49
สาหรับรายคู่อื่นๆไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดัง
ตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน กับ
ความผูกพันต่อองค์กร
ต่ากว่า10,000บาท 10,000-20,000บาท 20,001-30,000บาท 30,001บาทขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
X

3.85

3.98

4.03

4.52

ต่ากว่า10,000บาท

3.85

-

10,000-20,000บาท

3.84

.01
(1.000)
-

20,001-30,000บาท

4.03

-.18
(.196)
-.19
(.071)
-

30,001บาทขึ้นไป

4.52

-.66**
(.000)
-.67**
(.000)
-.49**
(.000)
-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.6 พนักงานทีม่ ีประสบการณ์การทางานแตกต่ างกันมีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่ประสบการณ์
การทางานแตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กร ด้วยวิธี Dunnett’s T3 พบว่า
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี กับพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 5
- 10 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน
ต่ากว่า 5 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน 5 10 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี มี
ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน5 - 10 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ .51
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี กับพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน
11 - 20 ปี มี ค่ า Sig. เท่ ากับ .001 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก าร
ทางานต่ ากว่า 5 ปี มี ค วามผูกพันต่อองค์ก รแตกต่ างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่ มี ป ระสบการณ์ การ
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ทางาน11 - 20 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่า
กว่า 5 ปี มี ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่ มีประสบการณ์ การทางาน 11 - 20 ปี โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ .27
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน ต่ากว่า 5 ปี กับพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน
21 ปี ขึ้ นไป มี ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่ มีป ระสบการณ์ การ
ทางานต่ ากว่า 5 ปี มี ค วามผูกพันต่อองค์ก รแตกต่ างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่ มี ป ระสบการณ์ การ
ทางาน 21 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 5 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน21 ปี ขึ้นไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ .83
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี กับพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 11
- 20 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ .015 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน5
- 10 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน11 - 20 ปี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน5 - 10 ปี มีความ
ผูก พัน ต่ อองค์ก รมากกว่าพนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 11 - 20 ปี โดยมี ผ ลต่ างค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ .24
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี กับพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน21
ปี ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน
5 - 10 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน 21 ปี
ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน5 - 10 ปี มี
ความผูก พัน ต่ อองค์ก รน้ อยกว่าพนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน21 ปี ขึ้ น ไป โดยมี ผ ลต่ า ง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ .32
พนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน 11 - 20 ปี กับพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน
21 ปี ขึ้ นไป มี ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าพนักงานที่ มีป ระสบการณ์ การ
ทางาน11 - 20 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กบั พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน
21 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน11 - 20
ปี มี ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน21 ปี ขึ้นไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ .56 แสดงดังตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางานแตกต่าง
กันกับความผูกพันต่อองค์กร
ประสบการณ์
ต่ากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 20 ปี
21 ปี ขึ้นไป
X
การทางาน
3.65
4.16
3.91
4.47
ต่ากว่า 5 ปี
3.65
-.51**
-.27**
-.83**
(.000)
(.001)
(.000)
5 - 10 ปี
4.16
.24*
-.32**
(.015)
(.000)
11 - 20 ปี
3.91
-.56**
(.000)
21 ปี ขึ้นไป
4.47
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

