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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้น
สวสัดิการกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร ประชากรท่ีใชศึ้กษา 
คือ ก าลังพลส านักงานปลัดบญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย โดยก าหนดขนาดตวัอย่าง 
จ านวน 250 คน และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การด้วยค่าสถิติ 
Independent Sample T-test และ F-test (One Way ANOVA) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนของก าลังพลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั ( 05.0p ) ส่วนระดบัการศึกษาของก าลงัพลท่ีแตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อส านักงานปลัดบัญชีทหารแตกต่างกัน ( 05.0p ) ในขณะท่ี 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของก าลังพลด้านสวสัดิการกับความผูกพันต่อ
ส านกังานปลดับญัชีทหาร ซ่ึงวดัดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน Pearson Correlation 
Coefficient (r) พบวา่ สวสัดิการดา้นเงินช่วยเหลือค่าท าศพก าลงัพลมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั ( 05.0p ) ส่วนสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อส านกังานปลดับญัชีทหารแตกต่างกนั ( 05.0p ) 
 

1.บทน า 
 ในกองทพัไทยประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลายดา้นเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงแต่
ละองคก์ารตอ้งการคนท่ีความรู้ความสามรถ และมีศกัยภาพในการปฏิบติังาน ประกอบกบัการการ
พฒันาศกัยภาพตอ้งใช้เวลาและงบประมาณท่ีสูง องคก์ารจึงควรมีการดูแลเอาใจใส่บุคลากรให้อยู่
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



กบั องคก์ารให้นานท่ีสุด ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานใหก้บัองคก์าร โดยปกติ การจดัสวสัดิการนั้นเกิดข้ึนควบคู่กบัการจดัองคก์ารแทบทุก
องคก์ารหรือพร้อม ๆ กบัการจดัตั้งองคก์าร แต่องคก์ารไหนจะจดัสวสัดิการไดดี้ เป็นท่ีพึงพอใจของ
บุคลากรหรือพนกังานภายในองค์การ ข้ึนอยู่กบันโยบายขององค์การ การเล็งเห็นความส าคญั
ของผูบ้ริหารความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ รายได้ขององค์การ รวมทั้งการด าเนินการของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัสวสัดิการ และยงัข้ึนอยู่กบัประเภทขององค์การ เช่น องค์การ
ภาครัฐกบัเอกชน 
 

2.วตัถุประสงค์การศึกษาวจิัย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจด้านสวสัดิการท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์การของ 
ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร 
 

3.สมมุติฐานการวจิัย 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ารของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร
ไม่แตกต่างกนั 
 ระดับความพึงพอใจด้านสวสัดิการท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของก าลังพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหาร ไม่แตกต่างกนั 
 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาใชใ้นการวางแผนพฒันาการจดัสวสัดิการของขา้ราชการ 
 สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัมาเป็นตวัก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปรับปรุง  
การจดัการสวสัดิการของขา้ราชการส าหรับผูบ้งัคบับญัชา 
 สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผูท่ี้สนใจ หรือผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ศึกษาวจิยัน้ี ในการพฒันาปรับปรุงสวสัดิการ และ การจดัการสวสัดิการ 
 
 
 
 



5.ขอบเขตของการวจิัย 
 ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และ ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของขา้ราชการ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการส านกังานปลดับญัชีทหาร 
 ประชาการ 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพั
ไทย จ านวนทั้งส้ิน 250 คน (ท่ีมา: แผนกก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ระเบียบวธิีวจิัย 
กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยทัว่ไปของตัวอย่าง 

1.เพศ  4.สถานภาพสมรส 

2.อาย ุ  5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

3.ชั้นยศ  6.ระยะเวลาปฎิบติังาน  

 

 

 

 

ความผูกพนัของก าลงัพลต่อส านักงานปลดับัญชีทหาร 

1. สถานท่ีปฏิบติังานท่ีดี 

2. ความภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานในองคก์าร 

3. ความรักความผกูพนั 

4. ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

5. ความเหมาะสมของนโยบาย 

6. ความทุ่มเทในการท างานเพื่อใหอ้งคก์ารประสบ

ความส าเร็จ 

7. ความยนิดีในดา้นความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

8. มีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน 

9. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานท่ี

ท างาน 

10. การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

11. การบอกต่อของสถานท่ีท างาน 

12. ความประทบัใจในสถานท่ีท างาน 

(ดดัแปลงของ ณฎัฐ์ญา เทพมาศ 2557) 

H1 

ความพงึพอใจด้านสวสัดิการ 

1. ค่าครองชีพ  

2. เงินช่วยเหลือบุตร 

3. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

4. ค่ารักษาพยาบาล 

5. ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา 

6. เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

7. เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 

8. การตรวจสุขภาพประจ าปี 

9. เงินบ าเหน็จตอบแทน 

 (Edwin B Filippo, 1970) 

H2 



ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เน่ืองด้วยหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ของผู ้วิจ ัยคือ ส านักงานปลัดบัญชีทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย ซ่ึงมีจ านวนประชากรเป้าหมายแบบจ ากดั (Finite population) ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดขนาดประชากรและขนาดตวัอยา่งจ านวนเดียวกนั 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพั
ไทย จ านวนทั้งส้ิน 250 คน (ท่ีมา: แผนกก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร) 

ทั้งน้ี ขนาดประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี สามารถแบ่งหน่วยตวัอยา่ง ดงัแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
ช้ันยศ จ านวนประชากร 

นายทหารสัญญาบัตร 157 
นายทหารประทวน 83 
พนักงานราชการ 6 

ลูกจ้าง 4 
  

 
ท่ีมา : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 จากกองก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ใหเ้ลือกตอบ (Check - list) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามวดัความพึงพอใจต่อการจดัสวสัดิการ และความผูกพนัต่อองค์การ 
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้ค  าแนน 5 
ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด = 5 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจ มาก  = 4 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง = 3 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย  = 2 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 



7.ผลการศึกษา 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามผูว้จิยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
 7.1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี จ  านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 169 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 ส่วน
ใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 
 7.2 ขอ้มูลดา้นระดบัความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ก าลงัพลของส านกังานปลดับญัชีทหารมีระดบัความพึงพอใจ
ด้านสวสัดิการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.18 
 7.3 ขอ้มูลด้านระดับความพึงพอใจด้านความผูกพนัต่อองค์การของก าล ังพลส านักงาน
ปลดับญัชีทหาร 
  ระดบัความพึงพอใจดา้นความผูกพนัต่อองค์การของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร 
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.11 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล ส านักงาน
ปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกัน 
  สมมุติฐานข้อที ่1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดั
บญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของก าลังพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหาร จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Independent Sample T-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ผลปรากฏวา่ ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.14 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แปลวา่ ยอมรับ H0 โดยเพศท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดั
บญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 



  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของก าลังพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหาร จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้One Way ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผล
ปรากฏวา่ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.05 แปลวา่ ยอมรับ H0 โดยอายท่ีุแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 1.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล ส านกังาน
ปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของก าลังพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหาร จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ One Way ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ผลปรากฏว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.59 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แปลว่า ยอมรับ H0 โดย
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลังพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของก าลังพล 
ส านักงานปลดับญัชีทหาร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้ One Way ANOVA ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ผลปรากฏว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แปลว่า ปฏิเสธ H0 
โดยระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร
แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 1.5 ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
ก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพลส านกังาน 
ปลดับญัชีทหาร จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยใช้ One Way ANOVA ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ผลปรากฏว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.277 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แปลว่า ยอมรับ H0 
โดยระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดั
บญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 1.6 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลังพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 
  การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพลส านกังาน 
ปลดับญัชีทหาร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยใช้ One Way ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
ผลปรากฏว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.074 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แปลว่า ยอมรับ H0 โดย รายได ้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 



 สมมุติฐานที่ 2 ระดบัความพึงพอใจดา้นสวสัดิการท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
ก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร ไม่แตกต่างกนั 
  การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านสวสัดิการท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
ก าลังพล ส านักงานปลัดบญัชีทหารจ าแนกตามประเภทของสวสัดิการ โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
Pearson correlation coefficient ในการทดสอบ สมมุติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลปรากฏวา่ มี
เพียงแค่สวสัดิการด้านเงินช่วยเหลือค่าท าศพท่ี P-value มีค่าเท่ากับ 0.40 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 
แปลวา่ ยอมรับ H0 โดย ระดบัความพึงพอใจดา้นสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร ไม่แตกต่างกนั และสวสัดิการดา้นอ่ืนๆมี
ค่า P-value ท่ีต  ่ากว่า 0.05 ทั้งหมด แปลว่า ปฏิเสธ H0 โดย ระดบัความพึงพอใจดา้นสวสัดิการท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร แตกต่างกนั 
 

8.อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นสวสัดิการกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร ผูว้จิยัพบประเด็นท่ีควรอภิปราย ดงัน้ี 
  สวสัดิการดา้นต่างๆ 
 จากการศึกษาพบว่า มีสวสัดิการท่ีน่าสนใจอยู่ทั้งหมด 4 ด้าน โดยท่ีก าลงัของส านักงาน
ปลดับญัชีทหาร ให้ความส าคญัต่อสุขภาพของตนเองและของบิดามารดา เน่ืองจากมีระดบัความพึง
พอใจในสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่อาจจะมองวา่ในอนาคต ตนเองมี
อายุท่ีมากข้ึน ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการรักษาสุขภาพในดา้นต่างๆท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายเพิ่มมาก
ข้ึนดว้ย ท าใหเ้ห็นความส าคญัในสวสัดิการดา้นน้ีมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
 

9.ข้อเสนอแนะ 
 12.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 
  1) ทางส านักงานปลดับญัชีทหาร ควรมีการศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองของการจดั
สวสัดิการ จากหน่วยงานที่มีลกัษณะคล้ายกนั เพื ่อน ามาเป็นขอ้ปรับปรุง แก ้ไข เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
  2) ทางส านักงานปลัดบญัชีทหาร ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจในอนาคต และ
ปรับตวัให้เขา้กบัเศรษฐกิจในยุคอนาคต เช่น การปรับฐานเงินเดือน การเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครอง
ชีพ เพื่อรองรับค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป 



  3) ส านกังานปลดับญัชีทหารควรท่ีจะรักษามาตรฐานของสวสัดิการดา้นการรักษา
ไวแ้ละพฒันาบางส่วนเพิ่มข้ึน เช่น บุคลากรและอุปกรณ์ตอ้งทนัสมยั เพิ่มบุคลากรทางการแพทยใ์ห้
เพียงพอต่อความตอ้งการ เพราะก าลงัพลทุกคนมีความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นน้ีมากท่ีสุด 
 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบ สถิติทีใ่ช้ 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ H0 Independent Sample 
T-test 

1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพล 
ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ H0 One Way ANOVA 

1.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงั
พล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ H0 One Way ANOVA 

1.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
ก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ H0 One Way ANOVA 

1.5 ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ H0 One Way ANOVA 

1.6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหารไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ H0 One Way ANOVA 

สมมุติฐานข้อที่ 2 
ระดบัความพึงพอใจดา้นสวสัดิการท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารของก าลงัพล ส านกังานปลดับญัชีทหาร ไม่แตกต่าง
กนั 

ยอมรับ H0 1 ดา้น 
ปฏิเสธ H0 8 ดา้น 

Pearson correlation 
coefficient 

 


