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วัตถุประสงคในการศึกษาสารนิพนธในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท สยาม
คาสท ไอออนเวิรคส  จํากัด ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันในองคกรของพนักงาน และเสนอแนะแนวทางใน
การเสริมสรางความผูกพันตอองคกร การวางแผนพัฒนาบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจใหเกิดแกพนักงานบริษัท สยาม
คาสท ไอออน เวิรคส การวิจัยครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ (Percentage) 
คาไคสแควร  (Chi- Square)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (Gamma)  โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นไวที่ .05 หรือระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ  95 
      ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด อยูใน
ระดับสูง  และปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด ที่มีความ
แตกตางกันจะทําใหระดับความผูกพันแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  ไดแก  อายุของพนักงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน   คาตอบแทน/รายได ความพึงพอใจในความสัมพันธระหวางบุคลากร ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมใน
การทํางาน   ความพึงพอใจในความม่ันคงในการทํางาน  สวนระดับการศึกษา    ตําแหนงงาน   ที่แตกตางกัน   ทําใหระดับ
ความผูกพันไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ: ผูกพันขององคกร 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Abstract 
 
 The purpose of this study is to study level of staff commitment of Siamcast Iron Works 
Co., Ltd.   This study has studied factors influencing in staff commitment of Siamcast Iron 
Works Co., Ltd.  and recommend guidance in creating staff commitment, Human Resource 
development plan, enhancing moral in personnel of Siamcast Iron Works Co., Ltd.  The 
statistics used in this study are Percentile, chi-square, Gamma and Confidences level 
,studying at 95% level of statistical confidence. 
 The study found that staff commitment level in Siam  Iron Works Co., Ltd. was in high 
level and different staff commitment factors  yielded different level with significant level of 
0.05 – staff age, time of work, salary and interpersonal relationship satisfaction, working 
environment satisfaction, corporate solidity satisfaction.  Level of education, position yielded 
no difference in staff commitment level. 
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1. บทนํา 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา  การพัฒนาตอง
ใชกําลังคนที่มีปญญาความรูในสาขาวิชาตางๆ ปญหาการ
สูญเสียกําลังคนระดับมันสมองเปนปญหาซึ่งประเทศตางๆ 
ที่กําลังพัฒนาสวนมากเคยเผชิญหรือกําลังเผชิญอยู  หาก
แบงทรัพยากรของประเทศออกเปนทรัพยากรมนุษย และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรสองประเภทน้ีลวนสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยสําคัญกวา เพราะชวยในในการขับเคลื่อนของ
องคกรเพราะถือเปนตนทุนที่สําคัญที่สุดขององคกร  แมวา
องคกรมีระบบบริหารที่ ดีเพียงใด แตขาดบุคลากรที่มี
คุณลักษณะที่ เหมาะสม  และจํานวนที่ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน และจัดสรรบุคลากรในองคกรของตนใหนาน
ที่สุด โดยไมคิดที่จะลาออกจากองคกร ทําใหองคกรตอง
เสียบุคลากรที่มีความชํานาญในสายงานของตนไปเพราะ
การรับบุคลากรเขามาใหมในแตละครั้งน้ัน ทําใหเกิด
ตนทุนแกองคกรในการสรรหาวาจาง  การฝกอบรม
บุคลากรใหมเพ่ือมาทดแทนบุคลากรเกาที่มีความชํานาญ
อยูแลวและไดลาออกไป อัตราการลาออกของ 
 

 
 
 
พนักงานเปนเครื่องบงช้ีถึงภาวะสูญเปลาในการลงทุน ทํา
ใหเกิดผลกระทบตอความเช่ือมั่น ความมั่นคงและอาจทํา 
ใหเกิดผลกระทบตอขวัญกําลังใจของพนักงานที่ยังทํางาน
อยูในองคกร    จากปญหาตางๆ ขางตน จึงทําใหผูวิจัยจึงมี
ความสนใจการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของ
พนักงานในองคกร    คือ บริษัทสยามคาสทไอออนเวิรคส 
จํ า กั ด  ต้ั งอยู ใน นิคมอุ ตสาหกรรมสมุทรสาคร  จ .
สมุทรสาคร  ประกอบอุตสาหกรรมผลิตวาลว กอต้ังขึ้น
ต้ังแต เดือนเมษายน พ.ศ. 2517   ปจจุบันมีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น จํานวน  290 คน  การท่ีจะขับเคล่ือนองคกร ใหเปน
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายน้ันจําเปนตองอาศัย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีทักษะชํานาญงาน แตปจจุบัน
มีขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน มีแนวโนมการลาออก
สูง ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันของพนักงานในองคการ   เพ่ือที่จะสามารถนํา
ปจจัยตางๆ น้ันมาใชในการแกไขปญหาการลาออกจาก
องคกร  และ เพ่ือยึดเหน่ียวที่จะทําใหบุคลากรใหมีความรัก 
ความผูกพันในองคกร และนําไปสูการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององคกรใหมีขวัญและกําลังใจ เกิดความรักความ
ผูกพันตอองคกรในอนาคตตอไป 



 

 

2.วัตถุประสงค และขอบเขตของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงาน บริษัท สยามคาสท ไอออนเวิรคส  จํากัด  
2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความ

ผูกพันในองคกรของพนักงาน บริษัท สยามคาสท ไอออน
เวิรคส จํากัด  

3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางความ
ผูกพันตอองคกร การวางแผนพัฒนาบุคลากร สรางขวัญ
และกําลังใจใหเกิดแกพนักงาน บริษัท สยามคาสท ไอออน
เวิรคส จํากัด 
2.2  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน
ของพนักงานในองคกรของ บริษัท สยามคาสท ไอออน
เวิรคส 
2.3 นิยามศัพท  

 พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท สยามคาสท 
ไอออน เวิรคส จํากัด 

 องคกร หมายถึง  บริษัทสยามคาสท ไอออน เวิรคส 
จํากัด 
2.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบระดับความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร 
 2. เพ่ือใหทราบปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร 
 3. เพ่ือใหไดแนวทางในการเสริมสรางความ
ผูกพันตอองคกรแกบุคลากรในอนาคต การวางแผนพัฒนา
บุคลากร สรางขวัญและกําลังใจใหเกิดแกพนักงานใน
องคกร เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูและปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
กอให เ กิดประโยชนโดยตรงตอบริษัทในภาพรวม
  

3. กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
      ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน 

บริษัท สยามคาสท ไอออนเวิรคส จํากัด ผูศึกษาไดใช 
แนวคิดและทฤษฎี และ   ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนา
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 
มาสโลว  (Maslow)  กลาวถึง ความตองการของทั้ง 5 ขั้น 
วามีความสําคัญไมเทากันและมนุษยจะมีความตองการอยู
เสมอไมมีที่สิ้นสุดขณะที่ความตองการใดไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ความ
ตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจตอไป 
สวนความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง ก็จะเปน
สิ่งจูงใจ และนอกจากน้ีลักษณะความตองการของมนุษยใน
แตละขั้นจะมีลักษณะที่ครอบงํากันอยูตลอดเวลา กลาวคือ 
เมื่อความตองการในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไดรับการ
ตอบสนองความตองการในขั้นตอนตอไปจะเขามาแทนท่ี
ไปเรื่อย ๆ  โดยไมจําเปนวา ขั้นตอนที่ไดรับการตอบสนอง
น้ันจะตองไดรับการตอบสนองจนถึงที่สุด 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจและปจจัย
คํ้าจุน 
 สําหรับแนวคิดทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ซึ่ง  Bowditch and Buono 
(1997 : 67-69)  ไดศึกษาถึงองคประกอบของความพึง
พอใจและความไมพึงพอใจในการทํางาน โดยศึกษาถึง
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานวา มีอยู 2 
ปจจัย คือ ปจจัยกระตุน (motivator factors)  ซึ่งไดแก สิ่งที่
ชวยให เ กิดความพึงพอใจ  และปจจัยค้ํ าจุน  (hygiene 
factors)  ไดแกสิ่งที่ชวยปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจ
ในงาน ซึ่งปจจัยทั้งสองจะชวยสนับสนุนใหคนทํางานมี
ความพึงพอใจในการทํางานยิ่งขึ้น ซึ่งเราเรียกปจจัยทั้งสอง
น้ีวา เปนทฤษฎีองคประกอบคู  (two factor theory)  สิ่งที่
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และไมพึงพอใจใน
การทํางานมีอยู 2 ปจจัย 
1. ปจจัยที่กระตุน (motivator factors)  ใหอยากทํางาน

จริง หรือปจจัยที่มีสวนสรางความพึงพอใจ 



 

 

2. ปจจัยค้ําจุน (hygiene factors ) หรือปจจัยที่ปองกัน

ไมใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยค้ําจุน 

เปนปจจัยที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน   

  3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอ
องคกร 
 Mowday, Potter, and Steers (อางใน ลําพูน เอกฐิน, 2542 : 
8)  กลาววา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความสัมพันธ
อันเขมแข็งของบุคคลที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคกร 
ความเก่ียวของกับองคกร และบุคคลที่เต็มใจท่ีจะอุทิศ
ตัวเองเพ่ือการสรางสรรคใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
Marsh and Mannari (อางถึงใน ศศิธร อารีรักษ, 2549 : 10)  
ความผูกพันตอองคกรเปนระดับความมากนอยของ
ความรูสึกเปนเจาของหรือความจงรักภักดีของบุคคลที่มีตอ
องคกรที่ตนเปนสมาชิก บุคคลจะมีทัศนคติที่หนักแนน
ยอมรับเปาหมายขององคกรและเปนไปในทางบวกตอ
องคกร 
Kenter (อางถึงใน ศศิธร  อารีรักษ, 2549 : 10)  ความ
ผูกพันตอองคการเปนความเต็มใจที่บุคคลที่เปนสมาชิก
ขององคการที่จะดํารงสมาชิกภาพไว เปนลักษณะของ
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางบุคคลกับองคการ ซึ่ง
อยู บน พ้ืนฐานของการ มีส วนร วมและ มีทัศนค ติที่
สอดคลองกับองคการเปนความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน
ระหวางบุคคลกับองคการ ที่จะเช่ือมโยงเอาลักษณะทาง
บุคลิกภาพ และความสนใจของบุคคลใหสอดคลองกับ
องคการ สงผลใหบุคคลมีความจงรักภักดีตอองคการที่ตน
เปนสมาชิกอยู  โดยจะแสดงออกมาในรูปของความ
พยายาม ความเสียสละเวลา แรงงาน ความเต็มใจยินดีที่จะ
ทุมเทพลังกายเพ่ือทํางานใหกับองคการ  

4. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร 
Sheldon (อางถึงใน พันธทิพย พุทธรัตนา, 2546 : 18)  มี
ความเห็นวา ความผูกพันตอองคการเปนทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวโยงระหวางเอกลักษณของคนน้ันกับ
องคการท่ีเขาอยู ผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันกับองคการจะ
ต้ังใจทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

Allen and Meyer (อางถึงใน อนันตชัย คงจันทร,2549 : 35)  
ใหคํานิยามความผูกพันตอองคกรวา เปนความรูสึกที่
พนักงานมีตอองคการ  โดยเปนสิ่ ง เหน่ียวรั้ ง (golden 
hancuff) ใหคนยังอยูในองคกร 

5. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ไชยนันท  ปญญาศิริ (2551) ศึกษาความผูกพันตอองคการ
ของพลังงานกลุมบริษัท ปตท. โดยมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือ
ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุม
บริษัท ปตท. 2) เพ่ือศึกหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
บุคคล สังคม ความพอใจและตัวแปรที่เก่ียวของกับองคกร 
3) เพ่ือกําหนดวัดตัวแปรอิสระที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรมากที่สุด และรองลงมา  
สานิตตา  วงศสุรเศรษฐ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
(มหาชน) จํากัด เขต 2 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
(มหาชน) จํากัด เขต 2 
ทัศนีย  สรอยฟา (2550 :53 - 135) การศึกษาความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในอุตสาหกรรมอูเรือ โดยศึกษา
พนักงานใน 3  ระดับ คือ ระดับบริหาร(ผูจัดการและผูชวย
ผูจัดการ) ระดับหัวหนางาน (วิศวกรและหัวหนางาน) และ
ระดับปฏิบัติการ (เสมียน โฟรแมน และชาง) ซึ่งเปนงานที่
เก่ียวของกับงานซอมเรือ  งานตอเรือ และงานโครงสราง
เหล็กขนาดใหญของอูเรือแหงหน่ึง ณ เขตทาเรือแหลม
ฉบัง จังหวัด ชลบุรี 
กุลชยา  คลายชวาลา (2548) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการ  
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ตลอดจนศึกษาวาปจจัย
ใดที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด 
จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดพัฒนา
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาดังน้ี 
 
 



 

 

ตัวแปรอิสระ    
(Independent Variables)  

- อายุของพนักงาน 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- ตําแหนงงาน 
- คาตอบแทน/รายได 
- ความพึงพอใจในความสัมพันธระหวางบุคลากร 
- ความพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- ความพึงพอใจในความม่ันคงในการทํางาน 

         ตัวแปรตาม   
(Dependent Variables) 

- ความผูกพันตอองคการ 

- ความผูกพันดานจิตใจ 

- ความผูกพันดานการคงอยู 

- ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
 
4. รูปแบบการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาโดยใชการใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการ
ออกแบบสอบถามใชแบบสอบถาม ซึ่งใชความรูที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเปนแนวทางในการสร างคํ าถามใน
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการศึกษา จํานวน 1 ชุด 
จํานวน 290 คน จากพนักงานบริษัท สยามคาสท ไอออน
เวิรคส จํากัด ซึ่งแบบสอบถามดังกลาว มี 4 สวน  คือ  สวน
ที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ อาทิ อายุของพนักงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน คาตอบแทน/รายได ตําแหนงงาน ความ
พึงพอใจในความสัมพันธระหวางบุคลากร ความพอใจตอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ความพึงพอใจในความม่ันคง
ในการทํางาน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับไดแก มากที่สุด มาก  ปานกลาง 

นอย และ นอยที่สุด สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคการ จําแนกเปนความผูกพันทางจิตใจ 
ความผูกพันดานการคงอยู และความผูกพันดานบรรทัด
ฐานเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับไดแก ความพึงพอใจมากที่สุด ความพึง
พอใจมาก   ความพึงพอใจปานกลาง   ความพึงพอใจนอย   
ความพึงพอใจนอยที่สุด  ทําการประมวลผล  สถิติที่ใช
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percent) โดยการ
ทําตารางไขว (Cross Tabulation) ใชสถิติ  Chi-Square 
Tests ในการวิเคราะหและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ  
Gamma ใชอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม และขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะ มา
จัดกลุมคําตอบวิเคราะหรายขอ 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพันของพนักงานบริษัท สยามคาสท ไอออนเวิรคส 
จํากัด”  สามารถสรุปไดดังน้ี 
1. ขอมูลสวนบุคคล 
                ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญมีอายุ
ในชวง 31-40  ป มากท่ีสุด จํานวน 158 คน  คิดเปนรอยละ 
54.5  สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนจํานวน
มากที่สุด คือ 145 คน  คิดเปนรอยละ 50.0  มีอายุการ
ทํางานอยูระหวาง 6 – 10 ป เปนจํานวนมากที่สุด คือ 136 
คน   คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  4 6 . 9  มี ร า ย ไ ด อ ยู ร ะ ห ว า ง                 
7,000 - 10,000 บาท  เปนจํานวนมากที่สุด คือ 160 คน  คิด
เปนรอยละ 55.2    สวนใหญอยูในตําแหนง ระดับ 3 เปน
จํานวนมากที่สุด คือ 115 คน  คิดเปนรอยละ 39.7     
2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน
ตอองคกร ในดานตางๆ  อันประกอบดวย  
           ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ด า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
ความสัมพันธระหวางบุคลากรของบริษัท สยามคาสท  ไอ
ออน เวิรคส จํากัด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก  ใหความชวยเหลือกิจกรรม หรือการงานของ



 

 

เพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ ระดับมาก  คิดเปนรอยละ 
53.8  และบุคลากรอยูกันอยางพ่ีนองถอยทีถอยอาศัยกัน  
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  50.7  เมื่อเจ็บปวย เดือดรอน 
เพ่ือนรวมงานจะมีการถามขาวคราว และแวะเยี่ยมเยือนกัน
เสมอ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49.3   ทานและเพ่ือน
รวมงานทํางานรวมกันไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก  คิด
เปนรอยละ  48.3  และมีการใหเกียรติและรับฟงความ
คิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  
46.2    
 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางานพนักงานของบริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส 
จํากัด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
องคกรของทานมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  ระดับมาก  คิดเปนรอยละ 60.3  
และทานพอใจกับสภาพแวดลอมทางกายภาพในท่ีทํางาน
ของทาน(เชน แสงสวาง ,อากาศ และเสียง)  ระดับมาก คิด
เปนรอยละ  48.6  สวนองคกรของทานมีการจัดสถานท่ี
อยางสวยงามเปนระเบียบนาทํางานเปนอยางยิ่ง  อยูใน
ระดับปานกลาง   คิดเปนรอยละ 51.4    

 ดานความพึงพอใจในความม่ันคงในการ
ทํางาน ประเด็นที่บุคลากรพอใจกับสัญญาการจางงานของ
บริษัท  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 
60.0   และประเด็นสุดทาย พอใจกับความมั่นคงในการ
ทํางานในบริษัทน้ี อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
49.7   
3.  เก่ียวกับความผูกพันตอองคกรบริษัท สยามคาสท  ไอ
ออน เวิรคส จํากัด ผลการศึกษาพบวา   
 ความผูกพันดานจิตใจ ของพนักงาน บริษัท 
สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด  ยินดีที่จะอยูกับองคการน้ี
ไปตลอดชีวิตการทํางานของพนักงาน มีความพึงพอใจ
ระดับมากจํานวน 154 คน คิดเปน 
รอยละ 53.1  รูสึกวาปญหาที่องคการประสบอยูเปนเสมือน
ปญหาของตนเอง พนักงาน มีความพึงพอใจระดับนอย 
จํานวน 142  คน  คิดเปนรอยละ 49.0  รูสึกวาองคการน้ี

เปนเสมือนครอบครัว พนักงาน มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จํานวน 128  คน คิดเปนรอยละ 44.1 รูสึก “ผูกพัน
ทางใจ” ตอองคการน้ี  พนักงาน มีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน 123  คน คิดเปนรอยละ 42.4  องคการน้ีมี
ความหมายตอตัวขาพเจาอยางมาก  มีความพึงพอใจระดับ
นอย  จํานวน 148  คน คิดเปนรอยละ 51.0  รูสึกวาเปน
สวนหน่ึงขององคการพนักงาน  มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด  จํานวน 131  คน คิดเปนรอยละ 45.2   
 ความผูกพันดานการคงอยู  ของพนักงาน 
บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด  ในเวลาน้ีมันยาก
มากที่ขาพเจาจะออกจากองคการน้ีแมวาจะตองการเชนน้ัน 
พนักงาน มีความพึงพอใจระดับนอย  จํานวน 102  คน คิด
เปนรอยละ 35.2 และระดับมาก จํานวน 79 คน  คิดเปน
รอยละ 27.2   การตัดสินใจออกจากองคการในตอนน้ี จะ
กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตมากเกินไป พนักงาน มีความ
พึงพอใจระดับมาก  จํานวน 101  คน คิดเปนรอยละ 34.8 
ณ เวลาน้ีการทํางานอยูกับองคการ เปนเรื่องของความ
จําเปนพอๆกัน กับเปนเรื่องของความสมัครใจ พนักงาน มี
ความพึงพอใจระดับมาก  จํานวน 167  คน คิดเปนรอยละ 
57.6  เช่ือวาโอกาสที่จะไดงานใหมมีนอยมาก หากลาออก
จากองคการน้ี พนักงาน มีความพึงพอใจระดับมาก  
จํานวน 95  คน คิดเปนรอยละ 32.8  ขอเสียประการหน่ึง
ของการออกจากองคการน้ีคือเรื่องของการมีทางเลือก
ใหมๆนอย พนักงาน มีความพึงพอใจระดับมาก  จํานวน 
138  คน คิดเปนรอยละ 47.6  เหตุผลหลักที่ทําใหขาพเจา
ตัดสินใจทํางานกับองคการน้ีตอไป ก็เน่ืองจากองคการ
อื่นๆอาจไมสามารถใหผลตอบแทนเทียบเทากับที่ไดรับ
จากองคการน้ี พนักงาน มีความพึงพอใจระดับมาก  
จํานวน 130  คน คิดเปนรอยละ 44.8  
 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ของพนักงาน 
บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด  รูสึกวามีภาระ
ผูกพันที่จะตองอยูกับองคการน้ี  พนักงาน บริษัท มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด  จํานวน 126  คน คิดเปนรอยละ 
43.4  การออกจากองคการในขณะน้ีเปนสิ่งไมถูกตอง 



 

 

แมวาจะเปนไปเพ่ือประโยชนของขาพเจาเอง  พนักงาน มี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง จํานวน 99  คน คิดเปนรอย
ละ 34.1  รูสึกผิดถาลาออกจากองคการในเวลาน้ี พนักงาน 
มีความพึงพอใจระดับนอย จํานวน 92  คน คิดเปนรอยละ 
31.7  องคการน้ีสมควรจะไดรับความจงรักภักดีจากขาพเจา  
พนักงาน มีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 130  คน คิด
เปนรอยละ 44.8  ไมคิดที่จะลาออกจากองคการในเวลาน้ี
เพราะมีความรูสึกถึงภาระผูกพันตอบุคคลากรในองคการน้ี  
พนักงาน มีความพึงพอใจระดับนอย จํานวน 111  คน คิด
เปนรอยละ 38.3   องคการน้ีใหสิ่งที่ดีๆ แกขาพเจามาโดย
ตลอด  พนักงาน บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด 
มีความพึงพอใจระดับนอย จํานวน 94   คน คิดเปนรอยละ 
32.4  รองลงมาระดับมาก  จํานวน 71  คน  คิดเปนรอยละ 
24.5    
 4. ผลการพิสูจนสมมติฐาน ผูศึกษาจะกําหนด
ทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวจํานวน                          8  
สมมติฐาน โดย มีผลการทดสอบสมมติฐานดังตอไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีอายุสูงมีระดับความ
ผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มีอายุตํ่า 
 ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา  : อายุมี
ความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรบริษัท สยาม
คาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  1 
 สมมติฐานที่ 2 พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงมี
ระดับความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มีการศึกษา
ตํ่า 
 ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : ระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอ
องคกรบริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด ไมมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .05ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  2 
 สมมติฐานท่ี 3   พนักงานที่มีอายุงานสูงมีระดับ
ความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มีอายุงานตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : อายุงานมี
ความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรบริษัท สยาม

คาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังน้ัน  อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  ดังน้ัน  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่  3 

สมมติฐานที่ 4  พนักงานที่มีคาตอบแทนสูงมี
ร ะ ดับความผู ก พันต ออ งค ก รสู ง กว าพ นักง านที่ มี
คาตอบแทนตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : คาตอบแทนมี
ความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรบริษัท สยาม
คาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังน้ัน   จึงยอมรับสมมติฐานที่  4 

สมมติฐานที่ 5  พนักงานที่มีตําแหนงในการ
ทํางานสูงมีระดับความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มี
ตําแหนงในการทํางานตํ่า 
 ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : ตําแหนงใน
การทํางานไมมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอ
องคกรบริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด ไมมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .05ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  5 

สมมติฐานท่ี 6 พนักงานที่มีความพึงพอใจใน
ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับเพ่ือนรวมงานสูงมีระดับ 
ความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มีความพึงพอใจใน
ความสัมพันธระหวางบุคคลากรกับเพ่ือนรวมงานตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา  ความพึงพอใจ
ในความสัมพันธระหวางบุคลากรกับเพ่ือนรวมงานมี
ความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรบริษัท สยาม
คาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  6 
 สมมติฐานท่ี 7 พนักงานที่มีความพอใจใน
สภาพแวดลอมในการทํางานสูงมีระดับความผูกพันตอ
องคกรสูงกวาพนักงานที่มีความพอใจในสภาพแวดลอมใน
การทํางานตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา  ความพึงพอใจ
ในสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับระดับ
ความผูกพันตอองคกรบริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส 



 

 

จํากัด อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  ดังน้ัน  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่  7 

สมมติฐานท่ี 8 พนักงานที่มีความพึงพอใจใน
ความมั่นคงในงานสูงมีระดับความผูกพันตอองคกรสูงกวา
พนักงานที่มีความพึงพอใจในความม่ันคงในงานตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา  ความพึงพอใจ
ในความม่ันคงในงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพัน
ตอองคกรบริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด อยางมี
นัยทางสถิติที่ระดับ .05  ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  8 
สรุป และ ขอเสนอแนะ 
      ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงาน บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด 
อยูในระดับสูง  และปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร
ของพนักงาน บริษัท สยามคาสท  ไอออน เวิรคส จํากัด 
ที่มีความแตกตางกันจะทําใหระดับความผูกพันแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  ไดแก  อายุของพนักงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   คาตอบแทน/รายได ความพึง
พอใจในความสัมพันธระหวางบุคลากร ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน   ความพึงพอใจในความ
มั่นคงในการทํางาน  สวนระดับการศึกษา    ตําแหนงงาน   
ที่แตกตางกัน   ทาํใหระดับความผูกพันไมแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย  
1. เสริมสรางการมีสวนรวมในทุกภารกิจของ

องคกร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูสึกยินดีและภาคภูมิใจ 
วาตนเองมีความสําคัญตอองคกร  

2 . ผูบริหารควรใชการบริหารเชิงกลยุทธ มี
เปาประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจน มีการจัดระบบการ
ทํางานใหสอดคลองกับระเบียบและนโยบายท่ีกําหนด
ขึ้นมา เพ่ือใหบุคลากรของตนทํางานไดอยางสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

3 .  ความพึงพอใจในความสัมพันธระหวาง
บุคลากร ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหบุคลากร มีสวน
รวมในการวางแผนการดําเนินงาน หรือการรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของหนวยงานน้ัน ๆ อยางเสมอภาค  

4. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ควรปรับสภาพแวดลอมในองคกรใหมีความเปนระเบียบ 
สวยงาม  มี วัสดุอุปกรณที่ ใชในการปฏิบั ติงานอยาง
เ พียงพอและเหมาะสมกับการทํางาน  และควรจัด
สภาพแวดลอมการทํางานใหตรงตามความตองการของ
บุคลากร เพ่ือกอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร 

 5.ความพึงพอใจในความม่ันคงในการทํางาน 
ควรสนับสนุนดานการศึกษาตอ หรือจัดใหมีการอบรม
ศึกษาดูงานที่เปนประโยชนและความรูใหแกบุคลากร 
เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูสึกวาบริษัทใหความสําคัญกับ
ตนเองและตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกรเชนกัน 
  
6. ขอเสนอแนะ 
สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพัน
ตอองคกรของบริษัท สยามคาสท ไอออน เวิรคส จํากัด  
อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและ
ปจจัยตางๆที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการเสริมสรางความผูกพันที่มีตอองคกรใหสูงขึ้น
   

2.  ควรทําการศึกษาวิจัย เรื่องเ ดียวกันน้ีกับ
พนักงานบริษัท หนวยงานอื่น และอาจมีการเปรียบเทียบ
หลาย ๆ หนวยงาน เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 
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