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ความพึงพอใจในสวัสดิการด้ านความมั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการ
และด้ านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ทีม่ ีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ:
กรณีศึกษา บริษัท มิลล์ คอนสตีลอินดัสทรีส์ จํากัด (มหาชน)

(THE RELATIONSHIP BETWEEN WELFARE SATISFACTION AND
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PRODUCTION WORKERS :
CASE STUDY MILLCON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED)

ศิวพร หนูบวั 1 ดร.วิจิตร สุ พินิจ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ
และสวัสดิ การด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั มิ ลล์คอนสตีลอิ นดัสทรี ส์
จํากัด (มหาชน) รวมทั้งศึกษาถึงระดับของความพึงพอใจในสวัสดิการด้านดังกล่าว ที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั มิ ล ล์
คอนสตี ล อิ น ดั ส ทรี ส์ จํา กั ด (มหาชน) โดยใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามจํา นวน 300 ชุ ด นํา เสนอผลการศึ ก ษาด้ว ยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้วยการคํานวณทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิ การด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการและสวัสดิการด้านสุ ขภาพแตกต่างกัน อีกทั้งยังพบว่า
ระดับความพึงพอใจในสวัสดิการส่ งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์การ กล่าวคือ ระดับ
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ความผูกพันที่มีต่อองค์การจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับของความพึงพอใจ
ในสวัสดิการ
คําสํ าคัญ: ประชากรศาสตร์ , ความพึงพอใจ, สวัสดิการ, ความผูกพัน, บริ ษทั มิลล์
คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ABSTRACT
This research has an objective to explore the differences in demography
that affecting welfare satisfaction; security and health, of production workers in
Millcon Steel Industries Public Company Limited. In addition, the research also
explore the welfare satisfaction that affecting organization commitment.
The sample used in this research consisted of 300 Millcon Steel Industries
Public Company Limited production workers, and used questionnaires to collect
data. The result is presented by percentage, mean and standard deviation together.
Analyze the relationship between welfare satisfactions that will be affected to
organizational commitment by statistic.
The results showed that the level of welfare satisfaction of Millcon Steel
Industries Public Company Limited production workers is different. Moreover, the
research also found that the level of welfare satisfaction affecting organization
commitment, and they will vary in the same way.
KEY WORDS: DAMOGRAPHY, SATISFACTION, WELFARE,
COMMITMENT, MILLCON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บทนํา
การบริ หารองค์การใดก็ตาม ต้องอาศัยปั จจัยการบริ หารสี่ ประการ ซึ่ งก็คือคน
เงิน วัสดุส่ิ งของ และวิธีดาํ เนิ นการ ในกระบวนการการผลิต คนหรื อแรงงานจัดได้วา่
เป็ นทรั พยากรที่ มี ค วามสํา คัญอย่า งยิ่งในการดํา เนิ นกิ จการขององค์ก าร เนื่ องจาก
แรงงานเป็ นผูใ้ ช้ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อให้
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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บรรลุเป้ าหมายขององค์การ การที่แรงงานจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถอยู่ในองค์การได้นานที่ สุดนั้น โดยปกติจะขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจใน
ค่าจ้าง และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์การ
นอกจากค่ า จ้า งซึ่ งเป็ นปั จ จัย หลัก ที่ แ รงงานใช้ใ นการตัดสิ น ใจเลื อ กที่ จ ะ
ทํา งานแล้ว สวัส ดิ ก ารที่ จ ะได้รั บ จากองค์ก ารยัง เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จ จัย ที่ แ รงงานใช้
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกที่จะทํางานในองค์การใดองค์การหนึ่ ง โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต สวัส ดิ ก ารที่ ถื อว่า มี ค วามสํา คัญอย่า งยิ่ง สํา หรั บ
แรงงาน คือ สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิการ
ด้านสุ ขภาพของพนักงาน เนื่ องจากแรงงานในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น
มีความเสี่ ยงสู งในด้านของความปลอดภัยและปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ทั้งนี้ ความพึงพอใจในสวัสดิการของแรงงานหรื อพนักงาน ยังส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ อาจกล่าวได้วา่ ความผูกพันต่อองค์การเป็ นผลมาจากความพึงพอใจ
ในสิ่ งที่แรงงานคาดหวังว่าจะได้รับจากองค์การ นั่นก็คือค่าจ้างและสวัสดิการ หาก
องค์การสามารถให้ในสิ่ งที่คาดหวังไว้ แรงงานก็จะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ซึ่ ง
ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้เป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ เนื่ องจาก
แรงงานที่มี ความผูกพันต่อองค์การสู งย่อมมี แนวโน้มที่ จะทํางานได้ดี มี ก ารทุ่มเท
ความรู ้ความสามารถ และมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ
ดังนั้นผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จะศึ กษาว่าพนักงาน บริ ษ ทั มิล ล์ค อนสตี ลอิ นดัส
ทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในส่ วนของภาคการผลิ ต ว่ามีความพึงพอใจใน
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
ของพนัก งาน ที่ ไ ด้รั บ จากบริ ษ ัท มากน้อ ยเพี ย งใด และระดับ ความพึ ง พอใจใน
สวัส ดิ ก ารนั้น มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานอย่า งไร ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ หารและผูป้ ระกอบการ ที่จะนํา มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสวัสดิ การของบริ ษทั เพื่อลดปํ ญหาทางด้านแรงงานที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต
และเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์การให้กบั พนักงาน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
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1.เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ความความแตกต่า งระหว่า งปั จจัย ส่ วนบุ คคล กับ ความพึ ง
พอใจในสวัสดิ การด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิ การ
ด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ที่ได้รับจาก บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด
(มหาชน)
2.เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ระดับ ของความพึ ง พอใจในสวัส ดิ ก ารด้า นความมั่น คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการและสวัสดิการด้านสุ ขภาพ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์
คอนสตี ล อิ น ดัส ทรี ส์ จํา กัด (มหาชน) รวมถึ ง ข้อ เสนอแนะของพนัก งานที่ มี ต่ อ
สวัสดิการที่ได้รับจากบริ ษทั
2.เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงาน ที่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งจะสามารถนํามาใช้ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั
3.เพื่ อนํา ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง และพัฒนาระบบ
สวัสดิ การของบริ ษทั เพื่อลดปํ ญหาทางด้านแรงงานที่อาจจะเกิ ดขึ้น และเพื่อเพิ่ม
ความผูกพันต่อองค์การให้แก่พนักงาน
4.เพื่อให้พนักงานเกิ ดความพึงพอใจในสวัสดิ การ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ของพนัก งาน ตลอดจนเป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้เกิ ดตวามผูก พันต่อองค์ก าร ที่ จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในสวัสดิการของพนักงาน บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ที่
แตกต่างกัน
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2.ระดับของความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์คอนสตีล
อินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับที่แตกต่างกัน
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ลักษณะส่ วนบุคคล

- เพศ
- ตําแหน่งงานในฝ่ ายผลิต
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจในสวัสดิการทีไ่ ด้ รับ
- สวัสดิการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
- สวัสดิการด้านสุขภาพของ
พนักงาน

ความผูกพันต่ อองค์ การ
- ด้านความพยายามทุ่มเทและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
- ด้านความภาคภูมิใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ
- ด้านการดํารงสมาชิกภาพและ
การเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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ในการศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถาน
ประกอบการและด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
กรณี ศึกษา บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั สําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นการให้ค่าความรู้ สึกของคนเราที่สัมพันธ์กบั โลกทัศน์ ที่
เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมจะ
แตกต่างกัน เช่น ความรู ้ สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็ นต้น (วิมลสิ ทธิ์
หรยางกูล, 2549 : 64) สอดคล้องกับ สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ (2524 : 127) ที่กล่าวว่า เมื่อ
บุคคลมี ความต้องการเกิ ดขึ้ น ความต้องการนั้นจะส่ งผลให้เกิดแรงขับ ซึ่ งหมายถึ ง
ความต้องการนั้นเริ่ มมีทิศทาง และผลักดันให้ร่างกายมีการปฏิ บตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อไปสู่ เป้ าหมายนั้น และเมื่อความต้องการนําไปสู่ ความปราถนา บุคคลก็จะเกิด
ความพึงพอใจ และเกิดความต้องการในสิ่ งอื่นต่อไป
ดังทฤษฎีความต้องการของ Maslow ที่กล่าวว่า มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีความต้องการ
อยู่เสมอ และเป็ นการยากที่มนุ ษย์จะมีความพึงพอใจสู งสุ ด เพราะเป็ นธรรมชาติของ
มนุษย์ที่เมื่อมีความต้องการอย่างหนึ่ ง และได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ว ก็
จะมีความต้องการอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ และเป็ นเช่นนี้ เรื่ อยไป นั่นคือเมื่อเกิ ดความ
ปราถนาขึ้นก็จะมีแรงขับ และเมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายก็จะเกิดความพึง
พอใจ
ดังนั้นจึงสรุ ปได้�ว่าความพึงพอใจในการทํางาน สามารถพิจารณาได้จาก
ค่ า จ้า งหรื อรายได้� พิ จารณาจากความมัน่ คงในการทํา งาน รวมถึ ง สวัส ดิ ก ารที่
สามารถได้รับจากองค์การที่แรงงานนั้นทํางานอยู่ จากการศึกษาค�นคว้าแนวคิด
และทฤษฎี ที่เกี่ยวข�องกับความพึงพอใจนั้น มีนกั วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อสวัสดิการไว้เป็ นจํานวนน้อย แต�จะมีการศึกษาในเรื่ องของความพึงพอใจ
ที่นาํ ไปสู่ การทํางาน ซึ่ งผูว้ ิจยั พิจารณาแล้วมีความใกล้เคี ยงและเชื่ อมโยงกับการจัด
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สวัสดิการขององค์การ หากองค์การมีการจัดสวัสดิการที่ดี ก็จะนําไปสู่ การมีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการ
อุทยั หิ รัญโต (2531 : 200-201) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการไว้ว่า เป็ น
บริ การหรื อกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการหรื อองค�การธุ รกิจจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้
พนักงานหรื อผู�ปฏิบตั ิงานในองค์การนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทํางาน
มี ค วามมั่น คงในอาชี พ มี ห ลัก ประกัน ที่ แ น่ น อนในการดํา เนิ น ชี วิ ต หรื อได้ รั บ
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเงิ นเดื อน หรื อค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็ นประจํา ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านทํา งานอย่า งเต็ม ที่ ไม่ ต้อ งวิ ต กกัง วลต่ อ ปั ญ หาทั้ง ใน
ส่ วนตัวและครอบครัว ทําให้มีความพอใจในงาน มีความรักงาน และตั้งใจที่จะทํางาน
นั้นให้นานที่สุด
บีช (Beach, 1980 : 780 อ้างถึงใน ประทิน ไกรษรวิทย์, 2541 : 22) ให้
ความหมายสวัสดิการไว้ว่า คือประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
อาจเป็ นไปในรู ปของเงิ นรายได้ นอกเหนื อจากเงินเดือนหรื อค่าจ้างปกติที่หน่วยงาน
จัดให้อยู่แล้ว เพื่อเป็ นการช่วยเหลื อในเรื่ องเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ การออกจากงานอย่าง
กระทันหัน ไม่วา่ จะเป็ นการให้ความสะดวกสบายต่างๆ เช่น การให้ลาพักผ่อนได้โดย
ได้รับเงินตามสมควร และการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริ เวณรอบๆ ที่ทาํ งาน
ให้สะดวกสบายที่สุด อีกทั้งยังแบ่งประเภทสวัสดิการออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การช่ วยเหลื อด้านการเงินให้แก่พนักงานที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้มาก
นัก เช่น เงินสะสม เงินค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ
2. ผลประโยชน์ที่ได้รับในเวลาที่ไม่ได้ทาํ งาน ได้แก่ วันหยุด วันลา รางวัล
หรื อสิ่ งของพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน เช่น เงินโบนัส ซึ่ งจ่ายตามอายุงานหรื อ
จ่ายให้ทุกคนเท่าเทียมกัน และเงินช่วยเหลือบุตร เป็ นต้น
3. เงิ นช่ วยเหลือในการจัดกิจกรรมสันทนาการ การกี ฬา การอํานวยความ
สะดวก การบริ การทางการแพทย์ ห้องสมุด ห้องอาหาร และบริ การอื่นๆ เช่น การจัด
จําหน่ายสิ นค้าให้ในราคาถูก เป็ นต้น
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า “ความ” หมายถึง
เรื่ อง เช่น เนื้อความ เกิดความ (พจนานุ กรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542 : 231) และได้
ให้ค วามหมายของคํา ว่า “ผูก พัน ” หมายถึ ง มี ค วามเป็ นห่ วงกัง วลเพราะรั ก ใคร่
ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบตั ิตาม (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542 : 741)
ส่ วน “องค์การ” หมายถึ ง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล หรื อกิจการที่ประกอบกันขึ้น
เป็ นหน่ วยงานเดี ยวกัน เพื่อดําเนิ นกิ จการตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
หรื อในตราสารจัด ตั้ง ซึ่ งอาจเป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น องค์ ก ารของรั ฐ บาล
หน่ วยงานเอกชน เช่ น บริ ษ ทั จํา กัด สมาคม หรื อหน่ วยงานระหว่า งประเทศ เช่ น
องค์การสหประชาชาติ ดังนั้นความหมายของความผูกพันต่อองค์การ จึงหมายถึงการ
เกิดความกังวล รักใคร่ ในหน่วยงานที่ปฏิบตั ิ ซึ่ งก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542 : 1321)
ธนนันท์ ทะสุ ใจ (2549 : 9) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การ
คือ ความรู้ สึกที่ดีต่อองค์การ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ ต่อองค์การ
รู้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ ง มีความเชื่ อมัน่ ยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
เต็มใจและเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพื่อเป้ าหมาย และต้องการที่จะดํารงไว้ซ่ ึ งการเป็ น
สมาชิกขององค์การนั้นตลอดไป
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วัฒ นะ พรหมเพชร และ จิ ร ะวัฒ น์ ตันสกุล (2554) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง
“ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ” จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)
ประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน สัญญาจ้าง นโยบายและการบริ หาร ความมัน่ คงใน
การทํางาน ความสามารถในการทํางาน ลักษณะของงานที่ทาํ ความรับผิดชอบในงาน
ความมี อิสระในการทํางาน ความก้าวหน้าในการงาน การได้รับการยอมรับนับถื อ
และความสัมพันธ์ในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ส่ วนสวัสดิ การและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ได้ตวั พยากรณ์ 6 ตัวคือ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความมีอิสระในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน ความก้าวหน้า
ในการทํางาน นโยบายและการบริ หาร และลักษณะของงานที่ทาํ ที่ร่วมกันพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอํานาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 66 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 2.17 และ 3) ได้
สร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้
Y= 1.931 + 0.333X + 0.371X + 0.339X + 0.189X + (-0.129)X + 0.074X
Z = 0.372Z + 0.282Z + 0.246Z + 0.189Z + (-0.129)Z + 0.080Z
สุ พ าณี ไทยเจริ ญ (2553) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความผูกพันต่ อองค์การ
กรณี ศึ ก ษาโรงงานผลิ ตนํ้ าการประปานครหลวง” เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ มาณ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ และปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโรงงานผลิตนํ้าการประปานคร
หลวง ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งหมด 447 คน และตําแหน่งงานอยูใ่ นระดับ 1 ถึง 8 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 360 ชุด
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การเชิ งบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้แก่ ระดับ ความพึ ง พอใจในสวัสดิ ก ารที่ ไ ด้รับ และระดับ ความพึง พอใจในการ
บริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห าร ส่ ว นปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ความผูก พัน ต่ อ
องค์การเชิ งบวกอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ระยะเวลาการทํางาน รายได้ในแต่ละเดือน
และระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และพบว่าปั จจัยที่มี
ความสัม พันธ์ ต่อระดับความผูก พันต่อองค์ก าร แต่เป็ นความสัม พันธ์ เชิ ง ลบอยู่ใ น
ระดับน้อย ได้แก่ ระดับการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
วิธีการดําเนินงานวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิ การด้า น
ความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ ายผลิตของ บริ ษทั มิลล์คอน
สตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งวิจยั แบบปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้แบบสอบถามแบบ (Questionnaire) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มพนักงาน
และใช้สู ตรของทาโรยามาเน่ ก ํา หนดขนาดตัวอย่า งจากจํา นวนประชากรที่ ท ราบ
แน่นอนหรื อ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดับคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5 ได้ 300
ตัวอย่าง
สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 84 ซึ่ งมีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 28.0
และรองลงมา มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.1 โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ถึงร้ อยละ 89.9 ในส่ วนของสถานภาพสมรสนั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 48.3 และมีสถานภาพโสด
ร้อยละ 43.8 ซึ่งมีสัดส่ วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พนักงานส่ วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1 – 5
ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.3 และรองลงมามีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.2 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม รายได้เฉลี่ ยของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง
10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000
บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 20.9 โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในสวัส ดิ ก ารด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัส ดิ ก ารด้า น
สุ ขภาพที่ได้รับจากบริ ษทั อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระดับรายได้ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั มิลล์
คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ทุก
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการของพนักงานที่แตกต่างกัน ยกเว้น
สถานภาพการสมรสและระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน ที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ ส่ วนสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
มีปัจจัยส่ วนบุคคลเพียงอายุและการศึกษา ที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการด้าน
สุ ขภาพของพนักงานที่แตกต่างกัน
สําหรั บการทดสอบสมมติ ฐาน ระดับของความพึงพอใจในสวัสดิ การด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงาน
บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) พบว่ า ระดับ ความพึ ง พอใจในด้า น
สวัสดิการความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการและสวัสดิการด้านสุ ขภาพ มีผล
ต่อความผูกผันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ในด้านความพยายามทุ่มเทปฏิ บตั ิงาน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร ด้า นความภาคภู มิ ใ จ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์การ และด้านการดํารงสมาชิ กภาพและการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การในระดับที่
แตกต่างกัน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

สถิติ
ทีใ่ ช้

ค่ านัย
สําคัญ
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ความพึงพอใจในสวัสดิการด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ
เพศ
t-Test 0.010 ยอมรับ
อายุ
F-Test 0.000 ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test 0.007 ยอมรับ
สถานภาพสมรส
F-Test 0.566 ปฏิเสธ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-Test 0.091 ปฏิเสธ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test 0.013 ยอมรับ
ความพึงพอใจในสวัสดิการด้ านสุ ขภาพของพนักงาน
เพศ
t-Test 0.910 ปฏิเสธ
อายุ
F-Test 0.013 ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test 0.014 ยอมรับ
สถานภาพสมรส
F-Test 0.649 ปฏิเสธ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-Test 0.438 ปฏิเสธ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test 0.137 ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในสวัสดิการ
ความผูกพันองค์ การด้ านความพยายามทุ่มเทปฏิบัตงิ านให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ องค์ การ
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
F-Test 0.000 ยอมรับ
ความผูกพันองค์ การด้ านความภาคภูมใิ จและความจงรักภักดีต่อองค์ การ
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
F-Test 0.000 ยอมรับ
ความผูกพันองค์ การด้ านการดํารงสมาชิกภาพและการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ การ
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
F-Test 0.000 ยอมรับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์
คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ความแตกต่างของลักษณะประชากร มี ผลต่อ
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ระดับความพึงพอใจในสวัสดิ การด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการที่
แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน เพราะ
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานนั้น ไม่ว่าจะน้อยหรื อมาก สวัส ดิ ก ารด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการ ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มี
ระบบการผลิตที่มาตรฐานอยูแ่ ล้ว จึงอาจทําให้พนักงานไม่ใส่ ใจในเรื่ องนี้มากนัก
ส่ วนในเรื่ องของสวัสดิ การด้านสุ ขภาพของพนักงาน กลับมีเพียงปั จจัยด้าน
อายุ แ ละการศึ ก ษา ที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ ความพึ ง พอใจในสวัส ดิ ก ารด้า นสุ ข ภาพของ
พนักงาน แสดงให้เห็นว่า อายุและการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามนั้น มีผลในเรื่ อง
ของความใส่ ใจ และความตระหนักในเรื่ องของสุ ขภาพของพนักงานที่แตกต่างกัน จึง
ทําให้ความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสุ ขภาพที่ได้รับของพนักงานแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ ระดับของความพึงพอใจในสวัสดิ การที่แตกต่างกัน ยังส่ งผลต่อความ
ผูกพันที่ มี ต่อองค์การของพนักงานที่แตกต่างกัน โดยจะเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
หากองค์การต้องการให้พนักงานมี ความมุ่งมัน่ ในการทํางาน มี ความภาคภูมิใจและ
ความจงรักภักดี ต่อองค์การ และมีความรู้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ องค์การก็
ควรที่ จ ะเพิ่ ม การจั ด สวัส ดิ ก ารด้ า นความปลอดภั ย มั่น คงปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม
ซึ่ งจะช่ วยทําให้พนักงานรู ้ สึกว่าได้รับการใส่ ใจจากองค์การ สามารถปฏิ บตั ิงานได้
อย่างเต็มกําลังและความสามารถ ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์การ
ส่ งผลให้องค์การสามารถดําเนินการได้โดยบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์การควรสร้างบรรยากาศ
ที่ ช่วยส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิงานที่ดี โดยให้ความสําคัญเกี่ ยวกับระบบการรักษาความ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

441
ปลอดภัย ในสถานประกอบการมาเป็ นอันดับ แรก อาทิ ตั้ง กฎระเบี ย บด้า นความ
ปลอดภัยเฉพาะด้านที่พึงปฏิบตั ิ อุปกรณ์การป้ องกันและรักษาความปลอดภัย รวมถึง
การจัด ให้ มี จาํ นวนบุ ค ลากร อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ จ าํ เป็ นต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านให้
เพียงพอ และพร้อมสําหรับการใช้งาน ซึ่งถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการเป็ นอย่างมาก
ด้านสุ ขภาพ ควรมีการให้คาํ แนะนําในการดูแลสุ ขภาพของพนักงาน รวมทั้ง
การให้คาํ แนะนําด้านโภชนาการที่ดี มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ส่ งเสริ มการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพด้วยการออกกําลังกายภายในองค์การ รวมทั้งมีมาตรการป้ องกันปั ญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการเป็ นสถานประกอบการสี ขาว
ที่ไม่มีการใช้สารเสพติดทุกประเภท และสิ่ งที่พนักงานควรได้รับจากองค์การอีกด้าน
คื อ การจัด ให้ มี ส ถานที่ สี เขี ย วให้ พ นั ก งานได้ พ ัก ผ่ อ น เช่ น สวนหย่ อ ม สวน
พฤกษศาสตร์ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้แก่พนักงาน ลดความเครี ยดจากการทํางาน และ
ทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์การ
ด้า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ ค่ า จ้า งและสวัส ดิ ก ารประเภทต่า งๆ บริ ษ ทั ควร
พิจารณาให้มีความเหมาะสม และตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ควบคู่
กับ ปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อมในการทํา งานที่ ดี มี ก ารทบทวนแผนการรั ก ษาความ
มั่น คงปลอดภัย ในสถานประกอบการอย่า งสมํ่า เสมอ และนํา มาใช้ป ฏิ บ ัติ อ ย่า ง
เคร่ ง ครั ด และเนื่ อ งจากพนัก งานส่ วนใหญ่มี ส ถานภาพสมรส องค์ก ารจึ ง ควรให้
ความสํ า คัญ กั บ สวัส ดิ ก ารด้ า นครอบควรเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น ค่ า คลอดบุ ต ร หรื อ
ทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต ร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรากฐานครอบครั ว ที่ ม ่ัน คง และลดปั ญ หา
ครอบครัวที่จะอาจจะส่ งผลกระทบต่อการทํางานของพนักงานอีกด้วย
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ด้า นตัวแปร ควรทําการศึ กษาปั จจัย อื่นๆ เพิ่ม เติ ม นอกเหนื อปั จจัยที่ เลื อก
ทําการศึกษาในครั้งนี้ อาทิ ทําการศึกษาจากพนักงานในฝ่ ายอื่นๆ หรื อสวัสดิการใน
ด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและมุมมองที่หลากหลาย และแตกต่างมากยิ่งขึ้น เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุ งนโยบายด้านการจัดสวัสดิการขององค์การ
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ด้ า นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ควรพิ จ ารณาเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ วิ จ ัย ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมประเภทอื่นๆ มาประกอบกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความ
น่ าเชื่ อถื อและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น สําหรับใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารงานองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ด้า นระยะเวลา ควรมี ก ารทบทวนการศึ ก ษาวิ จ ัย เป็ นระยะๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อได้ขอ้ มูลที่มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของพนักงานในแต่ละ
ช่วงเวลามากที่สุด ซึ่งมีส่วนช่วยในการกําหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจใน
การทํางานให้แก่ พนักงาน ได้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง และเป็ นการเพิ่มความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานให้มากยิง่ ขึ้น
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