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ความพงึพอใจในสวสัดิการด้านความมั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการ 

และด้านสุขภาพของพนักงานฝ่ายผลติ ทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ: 

กรณีศึกษา บริษัท มิลล์คอนสตีลอนิดัสทรีส์ จํากดั (มหาชน) 

(THE RELATIONSHIP BETWEEN WELFARE SATISFACTION AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PRODUCTION WORKERS :  

CASE STUDY MILLCON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED) 

ศิวพร หนูบวั 1  ดร.วจิิตร สุพินิจ 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ 

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ 

และสวสัดิการด้านสุขภาพของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ 

จาํกดั (มหาชน)  รวมทั้งศึกษาถึงระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นดงักล่าว ท่ี

มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดัสทรีส์  จ ํากัด (มหาชน)  โดยใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจาํนวน 300 ชุด นําเสนอผลการศึกษาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในสวสัดิการท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ยการคาํนวณทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดิการด้านความมัน่คง

ปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดิการดา้นสุขภาพแตกต่างกนั อีกทั้งยงัพบวา่

ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการส่งผลต่อความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร กล่าวคือ ระดบั

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
2  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
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ความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์ารจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัระดบัของความพึงพอใจ

ในสวสัดิการ 

คําสําคัญ: ประชากรศาสตร์, ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, ความผกูพนั, บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (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 

การบริหารองคก์ารใดก็ตาม ตอ้งอาศยัปัจจยัการบริหารส่ีประการ ซ่ึงก็คือคน 

เงิน วสัดุส่ิงของ และวิธีดาํเนินการ ในกระบวนการการผลิต คนหรือแรงงานจดัไดว้า่

เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินกิจการขององค์การ เน่ืองจาก

แรงงานเป็นผูใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงาน เพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายขององค์การ การท่ีแรงงานจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถอยู่ในองค์การได้นานท่ีสุดนั้น โดยปกติจะข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจใน

ค่าจา้ง และสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองคก์าร  
 นอกจากค่าจ้างซ่ึงเป็นปัจจยัหลักท่ีแรงงานใช้ในการตัดสินใจเลือกท่ีจะ

ทาํงานแล้ว สวสัดิการท่ีจะได้รับจากองค์การยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจัย ท่ีแรงงานใช้

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกท่ีจะทาํงานในองค์การใดองค์การหน่ึง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิต สวสัดิการท่ีถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ

แรงงาน คือ สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการ

ดา้นสุขภาพของพนกังาน เน่ืองจากแรงงานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น 

มีความเส่ียงสูงในดา้นของความปลอดภยัและปัญหาดา้นสุขภาพ 
ทั้งน้ี ความพึงพอใจในสวสัดิการของแรงงานหรือพนกังาน ยงัส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์าร อาจกล่าวไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นผลมาจากความพึงพอใจ 

ในส่ิงท่ีแรงงานคาดหวงัว่าจะได้รับจากองค์การ นั่นก็คือค่าจา้งและสวสัดิการ หาก

องคก์ารสามารถให้ในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้แรงงานก็จะมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึง

ความผูกพนัต่อองค์การสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพขององค์การ เน่ืองจาก

แรงงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การสูงย่อมมีแนวโน้มท่ีจะทาํงานได้ดี มีการทุ่มเท

ความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าพนักงาน บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดัส 

ทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัในส่วนของภาคการผลิต ว่ามีความพึงพอใจใน

สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพ

ของพนักงาน ท่ีได้รับจากบริษัทมากน้อยเพียงใด และระดับความพึงพอใจใน

สวสัดิการนั้ น มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างไร ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการ ท่ีจะนาํมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

ระบบสวสัดิการของบริษทั  เพื่อลดปํญหาทางด้านแรงงานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

และเพื่อเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารใหก้บัพนกังาน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
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1.เพื่อศึกษาถึงความความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับความพึง

พอใจในสวสัดิการด้านความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการ

ดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต ท่ีไดรั้บจาก บริษทั มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
2.เพื่อศึกษาถึงระดับของความพึงพอใจในสวสัดิการด้านความมั่นคง

ปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดิการดา้นสุขภาพ ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั

ในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดัสทรีส์ จาํกัด (มหาชน) รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานท่ีมีต่อ

สวสัดิการท่ีไดรั้บจากบริษทั  
2.เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั

ในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน ท่ีมีผลต่อระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงจะสามารถนาํมาใชช้ี้วดัประสิทธิภาพของบริษทั 
3.เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาระบบ

สวสัดิการของบริษทั เพื่อลดปํญหาทางด้านแรงงานท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเพื่อเพิ่ม

ความผกูพนัต่อองคก์ารใหแ้ก่พนกังาน 
4.เพื่อให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในสวสัดิการ และพฒันาคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน ตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดตวามผูกพนัต่อองค์การ ท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน  
สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อความพึง

พอใจในสวสัดิการของพนกังาน บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ี

แตกต่างกนั 
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2.ระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถาน

ประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์คอนสตีล

อินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- ตาํแหน่งงานในฝ่ายผลิต 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- ระยะเวลาในการปฎิบติังาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารทีไ่ด้รับ 
- สวสัดิการดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในสถานประกอบการ 

- สวสัดิการดา้นสุขภาพของ
พนกังาน 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

- ดา้นความพยายามทุ่มเทและ
ปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
- ดา้นความภาคภูมิใจและความ

จงรักภกัดีต่อองคก์าร 
- ดา้นการดาํรงสมาชิกภาพและ

การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

ตวัแปรอสิระ 

(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variables) 
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ในการศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถาน

ประกอบการและดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

กรณีศึกษา บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) มีแนวความคิด ทฤษฎี 

และงานวจิยัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราท่ีสัมพนัธ์กบัโลกทศัน์ ท่ี

เก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่าความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพแวดลอ้มจะ

แตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นตน้ (วิมลสิทธ์ิ 

หรยางกลู, 2549 : 64) สอดคลอ้งกบั สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2524 : 127) ท่ีกล่าววา่ เม่ือ

บุคคลมีความตอ้งการเกิดข้ึน ความตอ้งการนั้นจะส่งผลให้เกิดแรงขบั ซ่ึงหมายถึง

ความตอ้งการนั้นเร่ิมมีทิศทาง และผลกัดนัให้ร่างกายมีการปฏิบติัการอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น และเม่ือความตอ้งการนาํไปสู่ความปราถนา บุคคลก็จะเกิด

ความพึงพอใจ และเกิดความตอ้งการในส่ิงอ่ืนต่อไป  
 ดงัทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow ท่ีกล่าววา่ มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ

อยู่เสมอ และเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะมีความพึงพอใจสูงสุด เพราะเป็นธรรมชาติของ

มนุษยท่ี์เม่ือมีความตอ้งการอยา่งหน่ึง และไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ก็

จะมีความตอ้งการอย่างอ่ืนเขา้มาแทนท่ี และเป็นเช่นน้ีเร่ือยไป นั่นคือเม่ือเกิดความ

ปราถนาข้ึนก็จะมีแรงขบั และเม่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายก็จะเกิดความพึง

พอใจ  
 ดงันั้นจึงสรุปได�้ว่าความพึงพอใจในการทาํงาน สามารถพิจารณาไดจ้าก

ค่าจ้างหรือรายได้� พิจารณาจากความมัน่คงในการทาํงาน รวมถึงสวสัดิการท่ี

สามารถได้รับจากองค์การท่ีแรงงานนั้นทาํงานอยู่ จากการศึกษาค�นควา้แนวคิด

และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกบัความพึงพอใจนั้น มีนกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัความพึง

พอใจต่อสวสัดิการไวเ้ป็นจาํนวนนอ้ย แต�จะมีการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจ

ท่ีนาํไปสู่การทาํงาน ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาแล้วมีความใกลเ้คียงและเช่ือมโยงกบัการจดั
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สวสัดิการขององคก์าร หากองคก์ารมีการจดัสวสัดิการท่ีดี ก็จะนาํไปสู่การมีขวญัและ

กาํลงัใจท่ีจะปฏิบติังานของพนกังาน 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ 

 อุทยั หิรัญโต (2531 : 200-201) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิการไวว้่า เป็น

บริการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีหน่วยงานราชการหรือองค�การธุรกิจจดัให้มีข้ึน เพื่อให้

พนกังานหรือผ�ูปฏิบติังานในองคก์ารนั้นๆ ไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงาน 

มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันท่ีแน่นอนในการดําเนินชีวิต หรือได้รับ

ประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจา้งท่ีไดรั้บอยู่เป็นประจาํ ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นส่ิงจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานทาํงานอย่างเต็มท่ี ไม่ต้องวิตกกังวลต่อปัญหาทั้ งใน

ส่วนตวัและครอบครัว ทาํใหมี้ความพอใจในงาน มีความรักงาน และตั้งใจท่ีจะทาํงาน

นั้นใหน้านท่ีสุด 

บีช (Beach, 1980 : 780 อา้งถึงใน ประทิน ไกรษรวิทย,์ 2541 : 22) ให้

ความหมายสวสัดิการไวว้่า คือประโยชน์ต่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึง

อาจเป็นไปในรูปของเงินรายได ้นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งปกติท่ีหน่วยงาน

จดัให้อยู่แลว้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเร่ืองเจ็บป่วย อุบติัเหตุ การออกจากงานอย่าง

กระทนัหนั ไม่วา่จะเป็นการใหค้วามสะดวกสบายต่างๆ เช่น การให้ลาพกัผอ่นไดโ้ดย

ไดรั้บเงินตามสมควร และการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณรอบๆ ท่ีทาํงาน

ใหส้ะดวกสบายท่ีสุด อีกทั้งยงัแบ่งประเภทสวสัดิการออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การช่วยเหลือดา้นการเงินให้แก่พนกังานท่ีไม่สามารถช่วยตนเองไดม้าก

นกั เช่น เงินสะสม เงินค่ารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ  

2. ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในเวลาท่ีไม่ไดท้าํงาน ไดแ้ก่ วนัหยุด วนัลา รางวลั 

หรือส่ิงของพิเศษท่ีไม่เก่ียวกบัการปฏิบติังาน เช่น เงินโบนสั ซ่ึงจ่ายตามอายุงานหรือ

จ่ายใหทุ้กคนเท่าเทียมกนั และเงินช่วยเหลือบุตร เป็นตน้ 

3. เงินช่วยเหลือในการจดักิจกรรมสันทนาการ การกีฬา การอาํนวยความ

สะดวก การบริการทางการแพทย ์ห้องสมุด ห้องอาหาร และบริการอ่ืนๆ เช่น การจดั

จาํหน่ายสินคา้ใหใ้นราคาถูก เป็นตน้ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “ความ” หมายถึง 

เร่ือง เช่น เน้ือความ เกิดความ (พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน, 2542 : 231) และได้

ให้ความหมายของคาํว่า “ผูกพนั” หมายถึง มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ 

ก่อใหเ้กิดพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม (พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน, 2542 : 741)  

 ส่วน “องค์การ” หมายถึง ศูนยร์วมกลุ่มบุคคล หรือกิจการท่ีประกอบกนัข้ึน

เป็นหน่วยงานเดียวกนั เพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

หรือในตราสารจัดตั้ ง ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล 

หน่วยงานเอกชน เช่น บริษทั จาํกดั สมาคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น 

องคก์ารสหประชาชาติ ดงันั้นความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร จึงหมายถึงการ

เกิดความกงัวล รักใคร่ในหน่วยงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงก่อให้เกิดพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 

(พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน, 2542 : 1321) 

 ธนนนัท ์ทะสุใจ (2549 : 9) ให้ความหมายของคาํวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร 

คือ ความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ต่อองค์การ 

รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง มีความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

เตม็ใจและเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อเป้าหมาย และตอ้งการท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์ารนั้นตลอดไป 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วฒันะ พรหมเพชร และ จิระวฒัน์ ตันสกุล (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวิทยาลยัตาํแหน่งวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” จากผลการศึกษาพบว่าผลการวิจัยพบว่า 1) 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน สัญญาจา้ง นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงใน

การทาํงาน ความสามารถในการทาํงาน ลกัษณะของงานท่ีทาํ ความรับผิดชอบในงาน 

ความมีอิสระในการทาํงาน ความก้าวหน้าในการงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

และความสัมพนัธ์ในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 ส่วนสวสัดิการและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 2) ไดต้วัพยากรณ์ 6 ตวัคือ การไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ ความมีอิสระในการทาํงาน ความสามารถในการทาํงาน ความกา้วหนา้

ในการทาํงาน นโยบายและการบริหาร และลกัษณะของงานท่ีทาํ ท่ีร่วมกนัพยากรณ์

ความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าอาํนาจในการ

พยากรณ์ร้อยละ 66 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากบั 2.17 และ 3) ได้

สร้างสมการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์าร ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

ดงัน้ี 

 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 

 
สุพาณี ไทยเจริญ (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การ 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตนํ้ าการประปานครหลวง” เ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงงานผลิตนํ้ าการประปานคร

หลวง ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 447 คน และตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบั 1 ถึง 8 เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 360 ชุด 

 จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารเชิงบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ได้แก่ ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับ และระดบัความพึงพอใจในการ

บริหารงานของผูบ้ริหาร  ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ

องค์การเชิงบวกอยู่ในระดบัน้อย  ไดแ้ก่ ระยะเวลาการทาํงาน รายไดใ้นแต่ละเดือน  

และระดบัความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  และพบวา่ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การ แต่เป็นความสัมพนัธ์เชิงลบอยู่ใน

ระดบันอ้ย  ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการด้าน

ความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต ท่ี

มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายผลิตของ บริษทั มิลล์คอน

สตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน)  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชแ้บบสอบถามแบบ (Questionnaire) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มพนกังาน 

และใช้สูตรของทาโรยามาเน่กําหนดขนาดตวัอย่างจากจาํนวนประชากรท่ีทราบ

แน่นอนหรือ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5 ได ้300 

ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84 ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 20 – 25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.0 

และรองลงมา มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.1 โดยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

การศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีถึงร้อยละ 89.9 ในส่วนของสถานภาพสมรสนั้น 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 48.3 และมีสถานภาพโสด

ร้อยละ 43.8 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  

ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนกังานส่วนใหญ่มีอายุงานระหวา่ง 1 – 5 

ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 และรองลงมามีอายุงานนอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.2 ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 

10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 

บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.9 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในสวสัดิการด้านความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการด้าน

สุขภาพท่ีไดรั้บจากบริษทั อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัรายได้ ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ทุก

ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการของพนักงานท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้

สถานภาพการสมรสและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ ส่วนสวสัดิการดา้นสุขภาพ 

มีปัจจยัส่วนบุคคลเพียงอายุและการศึกษา ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการดา้น

สุขภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

 สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการด้าน

ความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน 

บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารใน

ระดับท่ีแตกต่างกัน มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้าน

สวสัดิการความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดิการดา้นสุขภาพ มีผล

ต่อความผูกผนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ ในด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบติังาน

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ด้านความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อ

องค์การ และดา้นการดาํรงสมาชิกภาพและการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การในระดบัท่ี

แตกต่างกนั 

 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ 
สถิต ิ

ทีใ่ช้ 

ค่านัย 

สําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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   ความพงึพอใจในสวสัดกิารด้านความมัน่คงปลอดภัยในสถานประกอบการ 

     เพศ   t-Test 0.010 ยอมรับ 

     อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     ระดบัการศึกษา F-Test 0.007 ยอมรับ 

     สถานภาพสมรส    F-Test 0.566 ปฏิเสธ 

     ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.091 ปฏิเสธ 

     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.013 ยอมรับ 

   ความพงึพอใจในสวสัดกิารด้านสุขภาพของพนักงาน 

     เพศ   t-Test 0.910 ปฏิเสธ 

     อาย ุ F-Test 0.013 ยอมรับ 

     ระดบัการศึกษา F-Test 0.014 ยอมรับ 

     สถานภาพสมรส    F-Test 0.649 ปฏิเสธ 

     ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.438 ปฏิเสธ 

     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.137 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

   ความผูกพนัองค์การด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัตงิานให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์การ 

     สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     สวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

   ความผูกพนัองค์การด้านความภาคภูมใิจและความจงรักภกัดต่ีอองค์การ 

     สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     สวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

   ความผูกพนัองค์การด้านการดาํรงสมาชิกภาพและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

     สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     สวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ความแตกต่างของลกัษณะประชากร มีผลต่อ
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ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ในดา้นสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพราะ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานนั้น ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก สวสัดิการด้านความมัน่คง

ปลอดภยัในสถานประกอบการ ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมี

ระบบการผลิตท่ีมาตรฐานอยูแ่ลว้ จึงอาจทาํใหพ้นกังานไม่ใส่ใจในเร่ืองน้ีมากนกั 
ส่วนในเร่ืองของสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน กลบัมีเพียงปัจจยัดา้น

อายุและการศึกษา ท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจในสวสัดิการด้านสุขภาพของ

พนกังาน แสดงใหเ้ห็นวา่ อายแุละการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามนั้น มีผลในเร่ือง

ของความใส่ใจ และความตระหนกัในเร่ืองของสุขภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนั จึง

ทาํให้ความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นสุขภาพท่ีไดรั้บของพนกังานแต่ละคนมีความ

แตกต่างกนัออกไป 
 ทั้งน้ี ระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั ยงัส่งผลต่อความ

ผูกพนัท่ีมีต่อองค์การของพนักงานท่ีแตกต่างกนั โดยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

หากองค์การตอ้งการให้พนกังานมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความภาคภูมิใจและ

ความจงรักภกัดีต่อองค์การ และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ องค์การก็

ควรท่ีจะเพิ่มการจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

ซ่ึงจะช่วยทาํให้พนักงานรู้สึกว่าไดรั้บการใส่ใจจากองค์การ สามารถปฏิบติังานได้

อยา่งเตม็กาํลงัและความสามารถ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีและมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี ้

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ องคก์ารควรสร้างบรรยากาศ

ท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีดี โดยให้ความสําคญัเก่ียวกบัระบบการรักษาความ
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ปลอดภยัในสถานประกอบการมาเป็นอันดับแรก อาทิ ตั้ งกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภยัเฉพาะดา้นท่ีพึงปฏิบติั อุปกรณ์การป้องกนัและรักษาความปลอดภยั รวมถึง

การจัดให้มีจาํนวนบุคลากร อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานให้

เพียงพอ และพร้อมสาํหรับการใชง้าน ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของพนกังานในระดบัปฏิบติัการเป็นอยา่งมาก 

ดา้นสุขภาพ ควรมีการให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของพนกังาน รวมทั้ง

การให้คาํแนะนาํดา้นโภชนาการท่ีดี มีการตรวจสุขภาพประจาํปี ส่งเสริมการสร้าง

เสริมสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักายภายในองคก์าร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัปัญหายา

เสพติดในสถานประกอบการ เพื่อใหส้ถานประกอบการเป็นสถานประกอบการสีขาว

ท่ีไม่มีการใชส้ารเสพติดทุกประเภท และส่ิงท่ีพนกังานควรไดรั้บจากองคก์ารอีกดา้น

คือ การจัดให้มีสถานท่ีสี เขียวให้พนักงานได้พักผ่อน  เ ช่น สวนหย่อม สวน

พฤกษศาสตร์ เพื่อเพิ่มความสดช่ืนให้แก่พนกังาน ลดความเครียดจากการทาํงาน และ

ทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกท่ีดีและมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าจ้างและสวสัดิการประเภทต่างๆ บริษทัควร

พิจารณาให้มีความเหมาะสม และตรงกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน ควบคู่

กบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดี มีการทบทวนแผนการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างสมํ่ าเสมอ และนํามาใช้ปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด และเน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส องค์การจึงควรให้

ความสําคัญกับสวัสดิการด้านครอบควรเพิ่มมากข้ึน  เช่น ค่าคลอดบุตร หรือ

ทุนการศึกษาแก่บุตร เพื่อเสริมสร้างรากฐานครอบครัวท่ีมั่นคง และลดปัญหา

ครอบครัวท่ีจะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานอีกดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ด้านตวัแปร ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือปัจจยัท่ีเลือก

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ี อาทิ ทาํการศึกษาจากพนกังานในฝ่ายอ่ืนๆ หรือสวสัดิการใน

ดา้นอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและมุมมองท่ีหลากหลาย และแตกต่างมากยิ่งข้ึน เพื่อนาํมา

พฒันาและปรับปรุงนโยบายดา้นการจดัสวสัดิการขององคก์าร  
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ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ควรพิจารณาเลือกใช้เค ร่ืองมือวิจัยท่ี มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมประเภทอ่ืนๆ มาประกอบกนั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและมีประโยชน์มากยิ่งข้ึน สําหรับใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารงานองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านระยะเวลา ควรมีการทบทวนการศึกษาวิจัยเป็นระยะๆ ตามความ

เหมาะสม เพื่อไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานในแต่ละ

ช่วงเวลามากท่ีสุด ซ่ึงมีส่วนช่วยในการกาํหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจใน

การทาํงานให้แก่พนักงาน ได้มีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง และเป็นการเพิ่มความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานใหม้ากยิง่ข้ึน 
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