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ความสมัพนัธ์ระหว่างสวสัดกิารกบัความผกูพนัในองคก์รตามความคดิเหน็ของพนกังาน 
อูซ่อ่มบ ารงุรถยนตใ์นจังหวดันครปฐม. 
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in Nakhon Pathom Province. 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสวัสดิการและระดับความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสวัสดิการและความผูกพันใน
องค์กร ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กร ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
และ 4) ศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและความผูกพันในองค์กร ของพนักงานอู่ซ่อม
บ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 310 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย และผู้ให้สัมภาษณ์ 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การทดสอบรายคู่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 

1. สวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
1.1 สวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของพนักงาน

อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับดังนี้ ด้านอ านวยความสะดวกสบาย รองลงมา
คือด้านเศรษฐกิจ และล าดับสุดท้ายคือด้านนันทนาการ 

1.2 พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการไม่แตกต่าง
กัน ส่วนพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
2.1 ความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็น

ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับดังนี้ ด้านทัศนคติ รองลงมาคือ
ด้านบรรทัดฐานของสังคม และล าดับสุดท้ายคือด้านพฤติกรรม 

2.2 พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเพศและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ
ผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีอายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
*วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ภายใต้การควบคุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
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3. สวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ควรได้รับสวัสดิการด้านนันทนาการ ควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือได้เป็นการเสริมทักษะและสมรรถนะในการท างานมากขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสม เอาใจใส่ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ปรับ
ความเข้าใจกันในองค์กรเพื่อเพ่ิมระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่ออู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคญั: สวัสดิการ ความผูกพันในองค์กร พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to: 1) study the level of welfare and organizational commitment 
of employees of the automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom Province; 
2) compare opinions on welfare and organizational commitment  of employees of the 
automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom Province as classified by 
personal factors; 3) study relationship between welfare and organizational commitment of 
employees of the automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom Province; 
and 4) study opinions on guidelines for promoting welfare and organizational commitment 
of employees of the automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom Province. 
The research samples were 310 employees of the automotive maintenance and repair 
shops in Nakhon Pathom Province, derived by simple random sampling and 10 interviewees, 
derived by purposive sampling. The research instruments were a questionnaire and interview 
form constructed by the researcher. Data were analyzed with frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance, pair difference test by using 
Scheffe’s method, correlation coefficient and content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Welfare from the viewpoint of employees of the automotive maintenance and 
repair shops in Nakhon Pathom Province 

1.1 Welfare from the viewpoint of employees of the automotive maintenance and 
repair shops in Nakhon Pathom Province was overall ranked at a moderate level in the 
descending order as follows: convenience, economy, and recreational aspect. 

1.2 Employees of the automotive maintenance and repair shops with different 
gender, and age had no difference in opinions towards welfare. Whereas, those with 
differences in marital status, and highest educational level, working experience, features of 
work, and average monthly incomes had difference in opinions towards welfare with 
statistical significance at .05. 

2. Organizational commitment from the viewpoint of employees of the automotive 
maintenance and repair shops in Nakhon Pathom Province 
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2.1 Organizational commitment from the viewpoint of employees of the 
automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom Province was overall at a 
moderate level ranged respectively from the highest to the lowest as follows; attitude, 
norms of society, and behavioral aspect. 

2.2 Employees of the automotive maintenance and repair shops with different 
gender and features of work had no difference in opinions towards organizational 
commitment. Whereas, those with differences in age, marital status, and highest educational 
level, working experience, and average monthly incomes had difference in opinions towards 
organizational commitment with statistical significance at .05. 

3. Welfare and organizational commitment of employees of the automotive 
maintenance and repair shops were highly positively correlated with statistical significance at 
.01. 

4. Recommended guidelines for promoting welfare and organizational commitment 
of employees of the automotive maintenance and repair shops were as follows: encouraging 
the provision of recreational facilities for employees; organizing work features seminars and 
workshops to improve employees’ skills and enhance employees’ competencies valuable 
to work performance; determining the appropriate salary structure adjustment; treating 
employees as family members; and attempting to reconcile employees' perceptions to 
exponentially enhance the level of organizational commitment of employees of the 
automotive maintenance and repair shop 
 
Keywords:  welfare, organizational commitment, employees of the automotive maintenance 
and repair shops 
 
1. บทน า 

การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันล้วนมีเป้าหมายการประกอบธุรกิจคือ ก าไรสูงสุด การด าเนินธุรกิจให้
ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน  4 ประเภท ที่เรียกว่า 4 M อันได้แก่ 
ประการแรกคือ คน (man) ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะธุรกิจต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิด
ของคน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือเป็นผู้จัดการ ท าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ ซึ่งในวงจรธุรกิจมีคน
อยู่หลายระดับ หลายรูปแบบ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ใช้แรงงานร่วมกันด าเนินการ จึงจะท าให้ประสบความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ ประการที่สองคือ เงิน (money) เงินทุนเป็นปัจจัยการด าเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้อง
น ามาใช้ในการลงทุนเพ่ือให้เกิดการประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจแต่ละประเภทใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกัน ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ย่อมใช้เงินทุนสูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการวางแผนในการใช้
เงินทุน และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้การด าเนินธุรกิจไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน และ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดคุ้มกับเงินที่น ามาลงทุน ประการที่สามคือ วัสดุหรือวัตถุดิบ (material) ในการผลิต
สินค้าต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิตค่อนข้างมาก ผู้บริหารจึงต้องรู้จักการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ท าให้เกิดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ต่ าที่สุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลก าไรสูงสุดตามมา และประการสุดท้ายคือ 
วิธีการปฏิบัติงาน (method) เป็นวิธีการในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ซึ่งต้องมีการ
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วางแผนและควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกกิจการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2545 : 18) 

ธุรกิจอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรถยนต์ พร้อมให้
ค าปรึกษาด้านรถยนต์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งงานบริการด้านการซ่อมบ ารุงรถยนต์นี้จ าเป็นต้องใช้
ความช านาญและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์เป็นอย่างมาก เพ่ือให้รถยนต์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติและ
ส่งมอบรถยนต์กลับคืนสู่ลูกค้าให้ได้รวดเร็วที่สุด อีกทั้งเพ่ือให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และ
ไว้วางใจในการใช้บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ของอู่ให้ได้มากที่สุด อีกสิ่งส าคัญที่สุดคือความเชื่อใจของลูกค้าที่
พร้อมยินดีจะกลับมาใช้บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ เมื่อรถยนต์เกิดความช ารุดเสียหายอีกครั้ง ซึ่งความต้องการ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการประกอบธุรกิจ นั่นก็คือ “แรงงาน” หรือ
พนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ของอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ซึ่งจะเป็นผู้ซ่อมบ ารุงรถยนต์ของลูกค้าให้กลับมาใช้งานได้
ตามปกติและส าเร็จให้รวดเร็วที่สุด ทั้งนี้พนักงานผู้ซ่อมบ ารุงรถยนต์จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความช านาญและ
เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ของรถยนต์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องมีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างานเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อใจในการใช้บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ของอู่ตน เช่นนี้ธุรกิจ อู่ซ่อม
บ ารุงรถยนต์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องการพนักงานที่ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานด้านนี้เป็นอย่างดี แต่การที่จะท าให้พนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ของอู่อยู่ได้นานนั้นเป็นปัจจัยที่มี
ค่ายิ่งกว่า เพราะเมื่อมีพนักงานเข้ามาท างานใหม่ก็มักจะลาออกไปทั้ง ๆ ที่เข้ามาท างานได้เพียงแค่ช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ หรือพนักงานเก่าที่เข้ามาท างานอยู่นานแล้วแต่กลับต้องลาออกไปท างานที่อ่ืนหรือมีการ
โยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย อาจจะด้วยเหตุเรื่องของเงินเดือนหรือสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียม หรืออาจเกิดจากปัญหา
ความผูกพันของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่อยู่ที่เดียวกัน อีกทั้งพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ของอู่ยังมีจ านวน
ประชากรที่น้อย และการที่จะมองหาพนักงานที่ดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีนั้นก็
ยิ่งยากไปด้วย เหตุนี้จึงท าให้พนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์มีบทบาทมีความส าคัญกับอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์เป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะถ้าขาดพวกเขาเหล่านี้ไปแล้วอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ก็เหมือนขาดหัวใจของอู่ไป ซึ่งอาจจะท าให้ไม่
สามารถบริการงานด้านการซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ 

พนักงานหรือที่เราเรียกกันว่าแรงงานนั้น ได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญมากต่อการประกอบ
ธุรกิจอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ท าให้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าที่จะขาดไม่ได้ต่อแรงงานหรือพนักงานในองค์กรของ
เรา คือสวัสดิการและความผูกพันในองค์กรที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรในธุรกิจของเรา ซึ่งสวัสดิการจะมีผล
ต่อความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะถ้าสวัสดิการดีก็อาจเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้พนักงานในองค์กรมีก าลังใจ และก าลังกายในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และอาจจะ
เป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่ปฏิบัติงานในองค์นั้น ๆ ได้นานยิ่งขึ้น แต่ถ้ามีสวัสดิการที่ไม่ดีแล้วก็ อาจจะท าให้
พนักงานในองค์นั้นไม่มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน และงานที่ปฏิบัติก็อาจไม่มีคุณภาพตามมาได้ เพราะฉะนั้น
การจัดสวัสดิการที่ดีที่เหมาะสมต่อพนักงานในอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม จึงมีความส าคัญยิ่งต่อ
ความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

ผู้วิจัยในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์จังหวัดนครปฐม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
สวัสดิการและความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือน างานวิจัย
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐมให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อธุรกิจ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันและความเสมอภาคกันของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด
นครปฐม เพ่ือน าไปช่วยให้เจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์หรือธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถรักษาเสถียรภาพของ
พนักงานของตนเองให้อยู่ได้นานที่สุด และท้ังมีความจงรักภักดีต่อธุรกิจของตนอีกด้วย 



 51 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.1 January-June 2017 

 

วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาระดับสวัสดิการ และระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด

นครปฐม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสวัสดิการ และความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุง

รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานให้บริการซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต์ จังหวัดนครปฐม 
4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่

ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
สวัสดิการและความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

2. สวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม มี
ความสัมพันธ์กัน 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นต่อสวัสดิการโดยจัดแบ่งสวัสดิการเป็น 3 ด้านโดยใช้การแบ่ง
ประเภทสวัสดิการของ กุลธน ธนาพงศธร (2544 : 306) คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ ด้านอ านวยความ
สะดวกสบาย และศึกษาความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของ Allen & Meyor (1993: 17) โดยแบ่งแนวคิด
ความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 แนว ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ด้านบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปรากฏดัง
ในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวทางในการสง่เสริมสวสัดกิารเพื่อเปน็การสง่เสรมิความผูกพนัในองคก์ร 
ของพนักงานอูซ่่อมบ ารงุรถยนต์ใน จงัหวดันครปฐม 
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3.  วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
3.1. ประชากร (population) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ในจังหวัดนครปฐม  

เป็นจ านวนทั้งหมด 1,594 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) 
3.2. ตวัอยา่ง (samples)  

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified 
random) โดยใช้อ าเภอในจังหวัดนครปฐมเป็นระดับชั้น (strata) ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดนครปฐม คือ 
พนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในอ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอ
สามพราน ทั้งหมด 5 อ าเภอ ตามสัดส่วนจ านวนประชากร โดยสุ่มเลือกผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละอ าเภอให้
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนด คือ 310 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

อ าเภอในจังหวดันครปฐมทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
 

ประชากร (คน) กลุม่ตวัอยา่ง(คน) 
1. อ าเภอเมืองนครปฐม 912 177 
2. อ าเภอก าแพงแสน 76 15 
3. อ าเภอนครชัยศรี 59 12 
4. อ าเภอบางเลน 73 14 
5. อ าเภอสามพราน 474 92 

รวม 1,594 310 
กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ คือ พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ใน

จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นพนักงานประจ าซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการท างานด้านซ่อมบ ารุงรถยนต์โดยได้รับการยืนยันจากเจ้าของอู่ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
 

3.3 เครื่องมือทีใ่ช้ในการท าวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
3.3.1. แบบสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อม

บ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วฒุิ

การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเงินเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสวัสดิการ ข้อมูลสวัสดิการที่จัดให้ตาม
กฎหมายสวัสดิการ และสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดในด้านด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ ด้าน
อ านวยความสะดวกสบาย ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert, 1961: 123) 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ แนวความคิดด้านทัศนคติ แนวความคิดด้านพฤติกรรม แนวความคิดด้านบรรทัดฐานของสังคม 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, 
1961: 123) 

3.3.2. แบบสัมภาษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อม
บ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม เป็นแบบส ารวจความต้องการในการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
(structure interview) มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (open - ended) 

 
3.4 การสร้างและพฒันาเครื่องมือ 
3.4.1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยไดด้ าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 

ล าดับดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความ สัมพันธ์ระหว่าง

สวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 2 สร้างข้อค าถามตามดัชนีชี้วัดให้ครอบคลุมตวัแปรที่ศึกษาภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขัน้ที่ 3 น ากระทงค าถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง

ทางด้านเนื้อหา (content validity) ของข้อกระทงค าถามแล้วดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าค่าดัชนีตั้งแต่ 0.67-1.00 มีจ านวน
ทั้งหมด 39 ข้อ 

ขั้นที่ 4 แก้ไขข้อกระทงค าถามแล้วจัดแบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐมซึ่ง

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α-coefficient) ของ Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 156) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของสวัสดิการเท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมั่นของความผูกพันในองค์กรเท่ากับ 0.96 

ขั้นที่ 7 ปรับปรุงข้อกระทงค าถามในด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง โดยผ่านการ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

3.4.2. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ 

ขั้นที่1 วิเคราะห์ระดับสวัสดิการและระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ใน
จังหวัดนครปฐม จากแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดในแต่ละด้าน และน ามาก าหนดเป็นประเด็นสัมภาษณ์ 

ขั้นที่ 2     สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นที่ 3     น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ แล้วน าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.5.1. แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ขอความอนุเคราะห์จากส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือจัดท าหนังสือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามด้วยตนเอง 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาเพ่ือน ามาลงรหัสข้อมูล แล้วน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   3.5. 2. แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะ

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ในจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยร่วมรับฟังอยู่ด้วยเพื่อชี้แจงกรณีมีข้อสงสัย 

 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์ในระดับลึก ด าเนินการคัดเลือก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยค่าสถิติดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหาความถี่  

(frequency) และร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
2. การวิเคราะห์ระดับสวัสดิการ และระดับความผูกพันของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด

นครปฐม ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( x  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. การเปรียบเทียบระดับสวัสดิการ และระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มจะใช้การทดสอบค่า
ที (t-test Independent Sample) และในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่มใช้
การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) โดยใช้กับกับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม การทดสอบ
เป็นรายคู่ ในด้านที่มีความแตกต่างกันด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) 

4. การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ของความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานให้บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์จังหวัดนครปฐม ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
Hinkle, William & Stephen (1998: 118) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะแทนด้วยสัญลักษณ์ (r) หากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ +1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย 

5. การวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือเป็นการส่งเสริมความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ท าการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1. ผลการวิเคราะห์ระดับสวัสดิการ และระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุง
รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

4.1.1 ระดับสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของ
พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านอ านวยความสะดวกสบายอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.51) เพียงด้านเดียว รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.47) และล าดับสุดท้ายคือด้านนันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.46) 
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4.1.2 ระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความ
คิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านทัศนคติอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.54) มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐานของสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.44) และด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.43) มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
ตามล าดับ 

4.2. ผลเปรยีบเทยีบระดบัสวสัดิการ และระดบัความผกูพนัในองค์กรของพนักงานอูซ่่อมบ ารงุรถยนต์
ในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 

4.2.1 พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการไม่แตกต่าง
กัน ส่วนพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็น
ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

   
(n = 310) 

สวสัดิการของพนักงาน 
อู่ซ่อมบ ารงุรถยนต์ 

ปจัจยัสว่นบคุคล 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
สมรส 

การ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ ์

ลักษณะ
งาน 

เงนิ 
เดือน 

ด้านเศรษฐกิจ 0.85 2.55 4.90** 3.17* 8.44** 0.50 10.66** 
ด้านนันทนาการ 0.20 2.67* 5.32** 8.79** 9.89** 3.78* 8.09** 
ด้านอ านวยความสะดวกสบาย 0.38 0.53 2.07 4.04* 3.59* 0.65 6.92** 

รวม 0.51 1.74 4.58** 5.89** 8.03** 1.46 9.85** 
* sig < 0.05  ** sig <0.01 

  1. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่เป็นเพศชาย และพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่เป็นเพศหญิง 
มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในจังหวัดนครปฐม ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อม
บ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านนันทนาการ 

  3. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อม
บ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สองด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
นันทนาการ  

  4. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการของ
พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทั้งสามด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ และด้านอ านวยความสะดวกสบาย 

  5. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน ก็จะมีสวัสดิการของพนักงานอู่
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทั้งสองด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านนันทนาการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ในด้านอ านวยความสะดวกสบาย 

  6. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีสวัสดิการของพนักงานอู่
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านนันทนาการ 

  7.  พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเงินเดือนต่างกัน ก็จะมีสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุง
รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
นันทนาการ และด้านอ านวยความสะดวกสบาย 
 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตาม
ความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

   
(n = 310) 

ความผูกพนัในองคก์รของ
พนกังานอูซ่่อมบ ารงุรถยนต์ 

ปจัจยัสว่นบคุคล 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
สมรส 

การ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ ์

ลักษณะ
งาน 

เงนิ 
เดือน 

ด้านทัศนคติ 1.15 3.10* 5.27** 5.08** 13.84** 2.99 11.28** 
ด้านพฤติกรรม 1.77 4.07* 6.39** 1.95 9.84** 0.53 12.53** 
ด้านบรรทัดฐานของสังคม 3.00** 4.86** 7.96** 2.86** 13.84** 0.75 13.12** 

รวม 2.12* 4.61** 7.21** 3.51* 14.70** 1.22 14.70** 
 

  1. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่เป็นเพศชาย และพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่เป็นเพศหญิง 
มีความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์กรในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านบรรทัดฐานของสังคม 

  2. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีอายุต่างกัน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอู่
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสามด้าน คือ ด้านทัศนคติ 
ด้านพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐานของสังคม 

  3. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสามด้าน คือ 
ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐานของสังคม 

 4. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สองด้าน คือด้านทัศนคติ
และด้านบรรทัดฐานของสังคม 

  5. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ งสามด้าน คือ 
ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐานของสังคม 

  6.พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน ก็จะมีความคิดเห็นต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  7. พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเงินเดือนต่างกัน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสามด้าน คือ ด้านทัศนคติ 
ด้านพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐานของสังคม 

 
4.3. ผลการวเิคราะหค์า่สหสมัพันธ ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรตาม

ความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กร ตามความคิดเห็นของ

พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.84 ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรตามความคิดเห็นของ

พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 

    

(n = 310) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร 

ด้า
นท

ัศน
คต

ิ (Y
1) 

ด้า
นพ

ฤต
ิกร

รม
 (Y

2) 

ด้า
นบ

รร
ทัด

ฐา
นข

อง
สัง

คม
 (Y

3) 

คว
าม

ผูก
พัน

ใน
อง

ค์ก
รข

อง
 

พน
ักง

าน
อู่ซ

่อม
บ า

รุง
รถ

ยน
ต์ 

(Y
to

t) 

ด้านเศรษฐกิจ (X1) 0.74** 0.76** 0.81** 0.84** 

ด้านนันทนาการ (X2) 0.61** 0.62** 0.70** 0.70** 

ด้านอ านวยความสะดวกสบาย (X3) 0.59** 0.62** 0.66** 0.68** 

สวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ (Xtot) 0.70** 0.73** 0.79** 0.80** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
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4.4. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมความผูกพันในองค์กรตามความ
คิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 

พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ควรได้รับสวัสดิการด้านนันทนาการ ควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติงาน เพ่ือได้เป็นการเสริมทักษะและสมรรถนะในการท างานมากขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสม เอาใจใส่ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ปรับ
ความเข้าใจกันในองค์กรเพื่อเพ่ิมระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่ออู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้น 
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป และอภิปรายผล 
ระดับสวัสดิการ และระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม  

ระดับสวัสดิการของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของพนักงาน
อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด
นครปฐมได้รับสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึง พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ยังมีความต้องการต่อ
สวัสดิการอยู่พอควร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ และด้านอ านวยความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรินทร์ เสือโต (2551: 88-94) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
สวัสดิการของพนักงานบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้า(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจด้าน
สวัสดิการโดยรวมด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพอนามัย และด้านนันทนาการ อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็น
ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์
ในจังหวัดนครปฐม มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึง พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ยังมี
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอยู่อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิศาสตร์ อินทรโชต ิ (2551: 
85-86) ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน ผลของการศึกษา
พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม ในระดับปานกลาง  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสวัสดิการ และความผูกพันในองค์กรของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์
ในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 
ส่วนพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ศาสตร์สาระ (2550: 100-102) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีอายุ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และ อายุงานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
พนักงานที่มีเวลาท างานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีเพศและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความผูกพัน
ในองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่มีอายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภัทร วาณิชพิทักษ์ (2555: 112-114) 
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจ ากัด พบว่าพนักงานที่
มี เพศ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%20%20%E0%CA%D7%CD%E2%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุ 36-45 ปี มีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 30-35 ปี ส่วนพนักงานที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง สวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ จังหวัดนครปฐม 

ผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กร ตามความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อม
บ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.593 – 0.836 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยพร ลาภทิพมนต์ 
(2556: 101) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนับสนุนด้านสวัสดิการและ
จริยธรรมในองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของ
พนักงานโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ส านักงานใหญ่ พบว่าการรับรู้การสนับสนุนด้านสวัสดิการมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ส านักงานใหญ่ 

แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ และความผูกพันในองค์กร ของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด
นครปฐม 

พนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ควรได้รับสวัสดิการด้านนันทนาการ ควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติงาน เพ่ือได้เป็นการเสริมทักษะและสมรรถนะในการท างานมากขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสม เอาใจใส่ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ปรับ
ความเข้าใจกันในองค์กรเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่ออู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้น มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saks (2006: 600-619) ได้ศึกษาถึงปัจจัยเหตุและผลลัพธ์ของความผูกพันทุ่มเท
ของพนักงาน พบว่า ตัวแปรสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร และกระบวนการตัดสินอย่างเป็นธรรมขององค์กร ส่วนผลลัพธ์จากการที่พนักงานผูกพันทุ่มเทต่อ
องค์กรที่พบคือ พนักงานเกิดความพึงพอใจต่องาน มีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร และมีความ
ตั้งใจลาออกจากองค์กรลดลง 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

5.2.1 อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ควรมีการปรับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจโดยจัดให้มีการ
ออมเงิน เก็บเงินฝากจากเงินเดือนที่ได้รับ เมื่อถึงวัยเกษียณหรือออกจากงานก็จะได้รับเงินก้อนในส่วนนี้ไปใช้
ยามเกษียณอายุ 

5.2.2 อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ควรมีการปรับสวัสดิการด้านนันทนาการโดยจัดให้มี
การฝึกอบรมนอกสถานที่ในความรู้งานที่ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

5.2.3 อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ควรมีการปรับสวัสดิการด้านอ านวย ความ
สะดวกสบายโดยจัดให้มียาสามัญประจ าบ้านหรือยาปฏิชีวนะตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
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5.2.4 อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ควรพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรในด้านทัศนคติโดย
เจ้าของอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์จะต้องให้ความใกล้ชิด รักและให้เกียรติลูกน้อง เชื่อใจกัน พูดคุยปรับความเข้าใจ
ปรับทัศนคติ เปิดใจรับฟังทุกปัญหาของพนักงานพร้อมทั้งหาวิธีช่วยแก้ไขปัญหาและเผชิญปัญหาร่วมกัน จัด
กิจกรรมให้ท างานร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิด เกิดความรักเข้าใจกัน เห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้  

5.2.5 อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ควรพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรในด้านพฤติกรรม
โดยท าความเข้าใจในพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนให้มาก ใส่ใจดูแลพนักงานงอย่างทั่วถึง สังเกตพฤติกรรม 
ให้ความส าคัญกับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการต่อเจ้าของอู่ และรับทราบถึงปัญหาของพนักงาน
ในแต่ละคน เพ่ือจะได้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และน าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายลงได้อย่างดี  

5.2.6 อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ควรพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรในด้านบรรทัดฐาน
ของสังคม โดยต้องเปิดใจยอมรับและเชื่อใจพนักงานของตน รับฟังความคิดเห็นของพนักงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ไว้วางใจในการท างานทั้งในและนอกสถานที่ ให้ความเต็มที่ในการท างานในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยกัน 
เพ่ืออู่จะได้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีความผูกพันในองค์กรเกิดขึ้นตามมายิ่งขึ้น 

 
5.3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
ในด้านสวัสดิการและความผูกพันในองค์กรของอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 

5.3.2 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัด
นครปฐม 

5.3.3 ควรมีการศึกษาถึงปัญหาของสวัสดิการและความผูกพันในองค์กรของพนักงานอู่ซ่อมบ ารุง
รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
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