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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ใน
จังหวดักรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงานของพนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศกึษาปัจจยัประสบการณ์ในการท างานของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร (5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กรองค์กรของ
พนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (6) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัลกัษณะงานกับ
ความผูกพนัต่อองค์กรองค์กรของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (7) เพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบปัจจยัประสบการณ์ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
390  คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมตฐิานโดย สถติ ิt-test และสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างระหว่างตวัแปรจะน าไปท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิขีอง LSD และสถิติถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศกึษา พบว่า พนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 25 – 35 ปี สถานะภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดต้่อเดอืนสงูกว่า 20,000 บาทขึน้ไป 
ระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการท างานต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลินิก     
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ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั ในส่วนของผลการการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปัจจยัลกัษณะ
งาน และปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลินิก       
ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์ร; พนักงานคลนิิกทนัตกรรม 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the personal characteristics of dental clinic 
employees in Bangkok (2) to study the job characteristics of dental clinic employees in Bangkok. 
(3) to study the factors of work experience of dental clinic employees in Bangkok. (4) to study the 
organization engagement of dental clinic employees in Bangkok. (5) to compare the personal 
characteristics and organizational commitment of dental clinic employees in Bangkok. (6) to study 
and compare job characteristics and organizational commitment of dental clinic employees in 
Bangkok.  (7) to compare factors of work experience and organizational commitment of dental clinic 
employees in Bangkok. 
 The sample group used in this research was dental clinic employees in Bangkok, totaling 
3 9 0  people using the research tool as a questionnaire The statistics used in the analysis were 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. Resolution was tested by t-test and One 
way ANOVA, and they were tested individually with LSD if differences were found and Multiple 
Regression Analysis. 
 The results of the study showed that dental clinic staff In Bangkok Most of them are female. 
Age between 25 - 35 years. Single status. Bachelor's degree. Monthly income of more than 20,000 
baht, working period of 1-5 years and results of hypothesis testing A comparative analysis of the 
personal characteristics revealed that gender, age, status, education level. And the length of work 
is different Make the corporate bond of dental clinic employees Different in Bangkok. For the results 
of the analysis and comparison of job characteristics And work experience factors were found to 
affect the organizational engagement of dental clinic employees. In Bangkok Statistically significant 
at a level of 0.05. 
Keywords: Organizational commitment; Dental clinic employees 
 
บทน า 

การปฏบิตัิงานของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือรฐับาล ต่างก็ให้ความส าคญักบั
ทรพัยากรบุคคล ซึ่งถอืว่าเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีสุ่ดขององค์กร เนื่องดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสั 
โคโรนา 2019  (COVID-19)  ส่งผลใหแ้ต่ละองค์กรต้องมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบการบรหิารและนโยบาย
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ขององค์กร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหส้่งผล
กระทบต่อองค์กรและพนักงานภายในองคก์รทัง้ในดา้นบวกและในดา้นลบ ในส่วนผลดา้นบวก นโยบายใน
การปฏบิตังิานขององค์กรจะมคีวามเขม้งวดและรดักุมมากขึน้ รวมถงึจะมเีป้าหมายทีช่ดัเจน พนักงานจะมี
ความกระตือรอืร้นในการปฏบิตัิงานมากขึ้น เพื่อให้งานที่ได้รบัมอบหมายส าเรจ็ตามเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนดไว ้ในส่วนดา้นลบ ผลจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อาจจะท าใหพ้นักงานมคีวามกดดนัในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพราะองค์กรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้มีการ
ปฏบิตังิานทีเ่ขม้งวดและรดักุมมากขึน้ รวมถงึเป้าหมายทีอ่าจจะสงูกว่าเดมิ ซึ่งความกดดนัจากผลดา้นลบ
อาจจะสง่ผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัธ์ต่อองค์กรน้อยลง และเมื่อพนักงานพบโอกาสทีด่กีว่าหรอืองค์กรที่
ดกีว่า พนักงานอาจจะลาออกเพื่อไปสูอ่งคก์รทีใ่หค่้าตอบแทนทีด่กีว่าและความกดดนัทีน้่อยกว่า 

ดงันัน้ในทุกวนันี้องค์กรต่าง ๆ จงึต้องคดิหาวธิใีห้พนักงานเกดิความรู้สกึผูกพนัต่อองค์กรของ
ตนเองให้มากที่สุด เนื่องจากมผีลงานการวจิยัหลายแห่งไดร้ะบุไวว้่าถ้าหากพนักงานเกดิความผูกพนัต่อ
องค์กร กจ็ะส่งผลต่อผลงานและส่งผลทีด่ตี่อองค์กร จากสถานการณ์ดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะมุ่ง
ศกึษาถงึความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัธ์ต่อองค์กร รวมถงึการน าขอ้มูลต่าง ๆ ทีไ่ด้
จากการท าวจิยัมาปรบัปรุงใหเ้ขา้กบันโยบายการบรหิารงานบุคคลขององค์กรทีผู่ว้จิยัไดป้ฏบิตังิานอยู่ ให้
เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนพฒันาองคก์รของผูว้จิยัใหม้คีวามกา้วหน้ายิง่ขึน้  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะงานของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยประสบการณ์ในการท างานของพนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศกึษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะสว่นบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กรองคก์รของพนักงานคลนิิก

ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
6. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรองค์กรของพนักงานคลนิิก

ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
7. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัประสบการณ์ในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน

คลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 
สมมติฐาน 1 ลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ระยะเวลาในการท างาน ต่างกนั น่าจะท าให้ความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานคลินิกทนัตกรรม ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

สมมติฐาน 2 ปัจจยัลกัษณะงาน น่าจะมผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานคลนิิกทนัตก
รรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิาน 3 ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน น่าจะมผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงาน
คลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตของงานวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจยัในครัง้นี้ผู้วิจัยศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลินิกทนัตกรรม ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

 1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล 
 - เพศ 
 - อายุ 
 -สถานภาพ                                                                                                                                               

  - ระดบัการศกึษา 
 - รายไดต้่อเดอืน 
 - ระยะเวลาในการท างาน 
 1.2 ปัจจยัลกัษณะงาน 
 - ดา้นความหลากหลายของงาน 
 - ดา้นความทา้ทายในการท างาน 
 - ดา้นการมสีว่นร่วมตดัสนิใจในการท างาน 
 - ดา้นความกา้วหน้าและความมัง่คงในการท างาน 
 1.3 ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน 
 - ดา้นความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร 
 - ดา้นความรูส้กึว่าองคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได ้
 - ดา้นความน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงขององคก์ร 
 - ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
 1.4 ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 - ดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบั ในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  
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 - ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท ความสามารถอย่างเต็มทีเ่พื่อองคก์ร  
 - ดา้นความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่ เป็นสมาชกิภาพขององคก์ร  
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2.1 ประชากรที ่ใ ช้ในการวิจัย  ได้แก่ พนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  
 - Ninnin Dental clinic  
 - Next step Dental clinic  
 - Lat'smile Dental clinic  
 - Seru Dental Care  
 - Dencare เมอืงเอก  
 - Smile Tips Dental clinic  
 - ศูนยท์นัตกรรมแฟมลิีค่ลองจัน่ 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่งไดม้าโดยใชส้ตูรของคอแครน (Cochran,1977)  ไดจ้ านวน 385 คน 
เพื่อให้มีความเชื่อมัน่เพิม่ขึ้นจึงได้ก าหนดขนาดตวัอย่างเท่ากบั 390 คน โดยใช้ค่าความเชื่อมัน่ 95% 
ก าหนดความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้0.05 และใชว้ธิจีากการสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 

 2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
 -  ระยะเวลาในการศกึษาครัง้นี้ตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ ์2564 - เมษายน 2564 
  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. น าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการตัง้คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาสมคัรงาน 
2. น าผลวจิยัทีไ่ดม้าปรบัปรุงขอบเขตการท างาน เพื่อใหพ้นักงานรูส้กึมคีวามก้าวหน้าและความ

มัง่คงในการท างาน 
3. น าผลทีม่าปรบัปรุงแกไ้ขการบรหิารจดัการ เพื่อใหพ้นักงานทคีวามรูส้กึว่าองคก์รสามารถเป็นที่

พึง่พาได ้
4. น าผลวจิยัทีไ่ดม้าสรา้งความผูกพนัเฉพาะบุคคล โดยปฏบิตัติ่อพนักงานในรูปแบบทีเ่หมาะสม

กบัแต่ละบุคคล 
5. น าผลวจิยัที่ไดใ้นความแตกต่าง มาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและให้พนักงานมคีวามผูกพนักบั

องคก์รมากขึน้  
6. น าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการสรา้งบรรยากาศในการท างานเป็นทมีใหเ้หมาะสม และจดั

อบรมพฒันาความรูใ้หพ้นักงานทุกเดอืนเพื่อเพิม่พฒันาศกัยภาพ 
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7.น าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบรหิาร ท าใหบุ้คลากรรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์รและไดร้บัประสบการณ์ทีด่จีากการปฏบิตังิาน  

 
บททวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดลกัษณะส่วนบุคคล  

ฐติมิา หลกัทอง  (2557) กล่าวถงึ ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถงึ ความแตกต่างทางดา้นกายภาพ 
เช่น เพศ อายุ หรอืความแตกต่างทางดา้นสงัคม เช่น การศกึษา สถานภาพการสมรส 

เทยีนศร ีบางม่วงงาม (2562) กล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ บรษิทัทีส่งักดั รายได ้สถาบนัการศกึษา ระยะเวลาการปฏิบตังิาน  

ธนรฐั นาทอง(2556) กล่าวถงึ ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถงึ อายุ เพศ การศกึษา สถานภาพการ
สมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน ต าแหน่งงาน และอตัราเงนิเดอืน 

พญิาภรณ์ เต็งพานิช (2558) กล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
พนักงาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลา
ในการปฏบิตังิาน 

ลลติา จนัทร์งาม (2559) กล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รายไดต้่อเดอืน และหน่วยงานทีส่งักดั 

วรารกัษ์ ลีเลิศพนัธ์ (2557) กล่าวถึง ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายไดต้่อเดอืน ระยะเวลาปฏบิตังิาน ฝ่ายทีส่งักดั 

ศรสีุนันท์ วฒันา (2559) กล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดอืน 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า ลกัษณะสว่นบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลของพนักงาน  ซึง่
วดัไดจ้าก เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน  

 
 ทฤษฎีและแนวคิดปัจจยัลกัษณะงาน 

ฐิติมา หลกัทอง  (2557) กล่าวถึง ลกัษณะของงาน หมายถึง ปัจจยัด้านลกัษณะงานที่มีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองค์กร แบ่งไดเ้ป็น งานทีม่คีวามกา้วหน้าและทา้ทา้ย งานทีบุ่คลากรมสีว่นร่วมในงาน และ
การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ จะมผีลต่อระดบัของความยดึมัน่ผูกพนัต่อองค์กรและความยดึมัน่ ผกูพนัต่อ
องค์กรจะเพิม่มากขึ้น ในการท้างานความหลากหลายของงาน ความมเีอกลกัษณ์ของงาน การมโีอกาส
ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และผลป้อนกลบัของงาน 

เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) กล่าวถึง ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึง เนื้องาน ความ
หลากหลายของงาน โอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ความทา้ทายของงาน รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ธนรฐั นาทอง(2556) กล่าวถึง ปัจจยัด้านลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะของงานที่ผู้ปฏบิตัิงาน
รบัผดิชอบอยู่ไดแ้ก่ความมอีสิระในการท างาน ความกา้วหน้าในงาน การมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน  

พญิาภรณ์ เตง็พานิช (2558) กล่าวถงึ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน หมายถงึ คุณลกัษณะของงานหรอื
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ความหลากหลายของงาน ความทา้ทายในการท างาน 
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  การมสีว่นร่วมตดัสนิใจในการท างาน และลกัษณะการท างานเป็นทมี 

ลลติา จนัทรง์าม (2559) กล่าวถงึ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน หมายถงึ ความคาดหวงัทีจ่ะกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน การพฒันาการท างาน ทศันคตทิีม่ตี่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ า ค่าตอบแทน 

วรารกัษ์ ลเีลศิพนัธ์ (2557) กล่าวถงึ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน หมายถงึ เนื้องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ไดแ้ก่ความเขา้ใจในการท างาน ความอสิระในการท างาน ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายใน
การท างาน ความคาดหวงัทีจ่ะกา้วหน้าในหน้าทีก่ารท างาน 

ศรสีุนันท์ วฒันา (2559) กล่าวถึง ปัจจยัด้านลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะของงานที่ผู้ปฏิบตัิ
รบัผดิชอบอยู่ ได้แก่ งานที่มคีวามหลากหลาย มคีวามชดัเจน มลีกัษณะท้าทาย มโีอกาสปฏสิมัพนัธ์กบั
บุคคลอื่น และงานทีม่กีารใหข้อ้มลูป้อนกลบั 

โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2557) กล่าวถึง ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึง ความรู้สึกของ
ผูป้ฏบิตังิานทีม่ตี่อสภาพงานในความรบัผดิชอบ คอื ความมอีสิระในการท างาน ความทา้ทายในงาน การมี
สว่นร่วมการบรหิาร ผลยอ้นกลบัของงาน 

จากความหมายขา้งต้นสรุปได้ว่า ปัจจยัลกัษณะงาน หมายถึง หน้าที่หรอืงานที่พนักงานได้รบั
มอบหมายใหร้บัผดิชอบจากหวัหน้างาน  ซึง่วดัไดจ้าก    

- ดา้นความหลากหลายของงาน หมายถงึ งานทีม่คีวามซบัซ้อน อาจจะมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การท างานได้ตลอดเวลา พนักงานที่ได้รบัมอบหมายในงานนัน้จะต้องมทีกัษะเพื่อเตรยีมรบัมอืกบังานที่
เปลีย่นแปลงเสมอ      

- ดา้นความทา้ทายในการท างาน หมายถงึ งานทีป่ฏบิตัจิะตอ้งใชค้วามรูแ้ละความสามารถสงู เป็น
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายแบบไม่ซ ้ากบังานเดมิ รวมถงึเป็นงานทีต่อ้งคดิวธิใีนการแกปั้ญหาจากอุปสรรค   
 - ดา้นการมสีว่นร่วมตดัสนิใจในการท างาน หมายถงึ งานทีเ่ปิดโอกาสใหพ้นักงานมสีว่นร่วมแสดง
ความคดิเหน็ รวมถงึสามารถร่วมในการตดัสนิใจ และไดร้บัรูผ้ลของงานทีพ่นักงานไดร้่วมปฏบิตัิ  
 - ด้านความก้าวหน้าและความมัง่คงในการท างาน หมายถึง พนักงานมีโอกาสที่จะได้รบัการ
สนับสนุนในการท างาน โดยสามารถเลื่อนขัน้ไปต าแหน่งทีส่งูกว่าปัจจุบนั รวมถงึไดร้บัผลตอบแทนที่ 
 ทฤษฎีและแนวคิดปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน 

ฐติมิา หลกัทอง  (2557) กล่าวถงึ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึของ
ผูป้ฏบิตังิาน แต่ละคนว่ารบัรูก้ารท างานในองค์กรอย่างไร ประสบการณ์ในการท างานทีม่ผีูกพนัต่อองคก์ร 
ประกอบไปด้วย ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ความคาดหวงัที่ได้รบัการตอบสนองจากองค์กร 
ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร ความรูส้กึว่าองคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได้ 
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ธนรฐั นาทอง(2556) กล่าวถึง ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ความรู้สกึของ
พนักงานในการปฏบิตัิงานในแต่ละต าแหน่งโดยเกดิความรูค้วามสามารถและความช านาญในงานนัน้ ๆ 
เป็นอย่างด ีประกอบด้วย ความรู้สกึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร มคีวามรู้สกึว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ 
องคก์รมคีวามน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงขององคก์ร รวมถงึความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 

พญิาภรณ์ เตง็พานิช (2558) กล่าวถงึ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน หมายถงึ งานทีท่ า
ใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เป็นความรูส้กึทีด่ขีองบุคลากรทีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัการตอบสนอง
ทัง้ทางดา้นร่างกายหรอืจติใจ สง่ผลใหบุ้คลากรเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน
และสวสัดกิาร สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร  ความรูส้กึว่าองคก์ร
เป็นทีพ่ึง่พาได ้ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 

ศรสีุนันท์ วฒันา (2559) กล่าวถึง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง สภาพการใน
การท างานที่ผู้ปฏบิตัิงานไดร้บั ได้แก่ ความรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญักบัองค์กร มคีวามรู้สกึว่าองค์กร
เป็นทีพ่ึง่พาได ้ 

โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2557) กล่าวถึง ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง 
ประสบการณ์ที่เกดิจากการรบัรู้ของบุคคล ที่มตี่อสภาพแวดล้อมในการท างานภายในบรษิัท วดัได้จาก 
ความส าคญัของตน ต่อองค์การ ความพงึพงิได้ขององค์การ ทศันคติของบุคคลที่มตี่อเพื่อนร่วมงานและ
องคก์าร องคก์ารมชีื่อเสยีง ความคาดหวงัทีไ่ดร้บัการตอบสนองจากองคก์าร 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน หมายถงึ ความรูข้องพนักงาน
ในการปฏบิตังิานในต าแหน่งทีเ่คยไดร้บัการมอบหมาย ซึง่วดัไดจ้าก 

- ดา้นความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร หมายถงึ ความรูส้กึของผู้ปฏบิตัิงานต่อการได้รบั
ความส าคญั ไดร้บัการยกย่องและการยอมรบัจากองคก์ร 

- ด้านความรู้สกึว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ หมายถึง เมื่อพนักงานประสบปัญหาองค์กรสามารถ
ช่วยเหลือ หรือสามารถตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานด้านกายภาพ และความมัน่คงในชีวิตของ
พนักงานได ้ 

- ดา้นความน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงขององค์กร หมายถงึ ความประทบัใจและการรบัรูข้องพนักงาน
เกีย่วกบัภาพพจน์รวมถงึชื่อเสยีงขององคก์ร 

 - ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึก การปรบัตัว การสนับสนุน การ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมมอืในการปฏบิตังิาน  

 
 ทฤษฎีและแนวคิดความผกูพนัต่อองคก์ร  
 พญิาภรณ์ เตง็พานิช (2558) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองค์กร หมายถงึ ความรูส้กึของพนักงาน ที่
มพีฤติกรรมแสดงออกต่อองค์กรที่ปฏบิตัิงานอยู่ ประกอบด้วย ความเต็มใจและทุ่มเทในการท า งานเพื่อ
องค์กร มีความจงรกัภักดีต่อองค์กร และมีความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
 Porter L.W. (1974 : 603 อ้างใน ศรีสุนันท์ วัฒนา , 2559 ) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร 
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หมายถงึลกัษณะความสมัพนัธ ์ของบุคคลทีม่ตี่อองคก์ร ซึง่มขีอ้บ่งชีป้ระกอบดว้ย มคีวามเชื่ออย่างแน่นอน 
และมกีารยอมรบัเป้าหมายขององค์กร มคีวามเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่จะปฏบิตัิงาน และมี
ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะยงัคงเป็นสมาชกิใหก้บัองคก์ร 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สกึของ
ผูป้ฏบิตังิานทีม่ตี่อองคก์ร ซึง่วดัไดจ้าก       
 - ดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบั ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถงึ ความรูส้กึเชื่อมัน่ใน
เป้าหมายและแนวทางการบรหิารงานขององคก์ร และเหน็ดว้ยกบัค่านิยมทีอ่งค์กรก าหนดไว ้  
 - ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท ความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อองค์กร หมายถงึ ความพยายาม ยอม
สละเวลา ความคดิและสิง่ต่าง ๆ ใหแ้ก่การท างานอย่างเตม็ที ่โดยมุ่งมัน่ใหง้านทีท่ าไดร้บัมอบหมายประสบ
ความส าเรจ็ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ซึง่จะสง่ผลถงึความส าเรจ็และเป็นผลดตี่อองคก์รในภาพรวม  
 - ด้านความต้องการที่จะคงอยู่ เป็นสมาชิกภาพขององค์กร หมายถึง การแสดงออกถึงความ
ต้องการที่จะปฏบิตัิงานในฐานะพนักงานขององค์กรอย่างแน่วแน่ ไม่มคีวามคดิที่จะลาออกจากการเป็น
สมาชกิภาพขององคก์ร 
 
 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

ฐติมิา หลกัทอง (2557, บทคดัย่อ) ศกึษาความผกูพนัต่อองค์กร ของพนักงานบรษิทั ผลติชิน้สว่น
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ี กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ไดแ้ก่ พนักงานบรษิทั ผลติชิน้สว่น อุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุรี จ านวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัลกัษณะของงานที่ท าในภาพรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีโดยมค่ีาเฉลี่ย
ความคดิเหน็ดา้นความหลากหลายของงานสงูทีสุ่ด ส่วนผลการศกึษาความคดิเห็นต่อประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า พนักงานมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อประสบการณ์ในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งด ีโดยมค่ีาเฉลีย่ความคดิเหน็ ดา้นทศันคตติ่อเพื่อนร่วมงานและองคก์รสงูทีสุ่ด ผลการศกึษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพนั ต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมค่ีาเฉลีย่ความผูกพนัต่อองค์กรในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรสูงทีสุ่ด ผลการศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บรษิทั  

พญิาภรณ์ เต็งพานิช (2558, บทคดัย่อ) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายพฒันา
ชุมชนและสวสัดกิารสงัคมส านักงานเขตบางแค ใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 90 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มรีะดบัความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าความเตม็ใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ใน
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยั
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ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ดงันัน้จงึท าใหม้ผีลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมส านักงานเขตบางแค ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 

ศรสีุนันท ์วฒันา (2560, บทคดัย่อ) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลผกูพนัในองค์กรของพนักงาน บรษิทั เอชจี
เอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงาน บริษทั เอชจเีอสท ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั จ านวน 383 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่มผีลผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บรษิทั เอชจเีอสท ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก และดา้นประสบการณ์ใน
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ยงัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านลกัษณะงานและด้าน
ประสบการณ์ในการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน บรษิทั เอชจเีอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
มคีวามสมัพนัธก์นัไปในทศิทางเดยีวกนัและมเีกณฑอ์ยู่ในระดบัมาก และยงัพบว่าดา้นประสบการณ์ในการ
ท างานมอีทิธพิลต่อความผกูพนัในองคก์รของ พนักงาน บรษิทั เอชจเีอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง ( Non-Experimental Design ) เป็นการวจิยัทีม่กีารศกึษาตามสภาพ

ที่เป็นไป ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวจิยั ตดัขวาง (Cross sectional studies ) คอืเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งเพยีงครัง้เดยีว โดยใช้ เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire ) และท าการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ  

วิธีการเกบ็ข้อมูล 
- ผู้วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้กบัพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยงัมีการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามผ่านทาง Google 
ฟอร์ม โดยข้อมูลดงักล่าวจะถูกจดัเก็บไปที่ Google Drive ของผู้วิจยั และทางผู้วิจยัจะคดัเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามทีม่คีวามสมบูรณ์ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห์ทางสถติทิดสอบสมมุตฐิานกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการศกึษาครัง้นี้ ได้ศกึษาพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่ง
ไดม้าโดยใชสู้ตรของคอแครน ( Cochran,1977 )  ไดจ้ านวน 385 คน เพื่อใหม้คีวามเชื่อมัน่เพิม่ขึน้จึงได้
ก าหนดขนาดตวัอย่างเท่ากบั 390 คน โดยใชค่้าความเชื่อมัน่ 95% ก าหนดความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้
0.05 และใชว้ธิจีากการสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ( Convenience Sampling ) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  ในการอธบิายตวั

แปร ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน                                                         
และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตวัแปร ได้แก่ 
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ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน และตวัแปรตามความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
คลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.สถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ ศกึษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้
ต่อเดอืน ระยะเวลาในการท างาน โดยใชส้ถติ ิt-test และ One way ANOVA หากพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถติ ิLSD ศกึษาปัจจยัลกัษณะงานทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน
คลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติ ิMultiple Regression Analysis และ ศกึษาปัจจยั
ประสบการณ์ในการท างานที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติ ิMultiple Regression Analysis 

 

สรปุผลการวิจยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เรื่อง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลนิิกทนัตก

รรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปนี้ 
1. ผลการวเิคราะหล์กัษะสว่นบุคคล พบว่า พนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 – 35 ปี สถานะภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดต้่อ
เดอืนสงูกว่า 20,000 บาทขึน้ไป ระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะงาน พบว่า  มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความหลากหลายของงาน รองลงมา
ตามล าดบั คอื ดา้นการมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการท างาน ดา้นความก้าวหน้าและความมัง่คงในการท างาน 
ดา้นความทา้ทายในการท างาน ทุกดา้นทีก่ล่าวมาขา้งตน้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  

3. ผลการวเิคราะห์ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาตามล าดบั คอื ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสยีงของ
องค์กร มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านความรู้สกึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร และด้าน
ความรูส้กึว่าองคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 

4. ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า  มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท 
ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร รองลงมาตามล าดบั คอื ด้านความต้องการที่จะคงอยู่ เป็นสมาชกิ
ภาพขององค์กร ด้านความเชื่อมัน่และยอมรบั ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ทุกด้านที่กล่าวมา
ขา้งตน้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

5. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลนิิก
ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี้ 
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 5.1 พนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวดักรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการท างาน แตกต่างกนั ท าใหค้วามผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลนิิก
ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 5.2 พนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดต้่อเดอืน แตกต่าง
กนั ท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

6. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปัจจยัลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานคลินิก
ทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี้ 

 6.1 ปัจจยัลกัษณะงาน ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัง่คง
ในการท างาน ดา้นการมสีว่นร่วมตดัสนิใจในการท างาน และดา้นความทา้ทายในการท างาน มผีลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

7. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปัจจยัประสบการณ์ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี้ 

 7.1 ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน ดา้นความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร ดา้น
ความรูส้กึว่าองค์กรเป็นทีพ่ึง่พาได ้ดา้นความน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงขององค์กร และดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงาน มผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  

อภิปรายผลการวิจยั 
1. จากผลการศึกษาลักษะส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะภาพโสด ระดบั

การศกึษาปริญญาตร ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ลลติา จนัทร์งาม (2559) วจิยัเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสนิ ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ สถานะภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

 2. จากผลการศกึษาปัจจยัลกัษณะงาน พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นการมสีว่นร่วมตดัสนิใจในการท างาน 
ดา้นความก้าวหน้าและความมัง่คงในการท างาน และดา้นความทา้ทายในการท างาน มรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ พญิาภรณ์ เต็งพานิช (2558) วิจยัเรื่องความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางแค พบว่า ด้านความ
หลากหลายของงาน ดา้นการมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการท างาน ดา้นความก้าวหน้าและความมัง่คงในการ
ท างาน และดา้นความทา้ทายในการท างาน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 

3. จากผลการศกึษาปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้สกึว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร และด้าน
ความรู้สกึว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2557) วิจัยเรื่องความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
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มธัยมศกึษา อ าเภอท่ามะกา พบว่า ด้านความรู้สกึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร และด้านความรู้สกึว่า
องคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  

4. จากผลการศกึษาความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อ
องค์กร มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติิมา หลกัทอง (2557) 
วจิยัเรื่องความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานบรษิทั ผลติชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีพบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อ
องคก์ร มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

5. จากผลการทดสอบสมมตฐิานลกัษะสว่นบุคคล พบว่า อายุ แตกต่างกนั ความผกูพนักแ็ตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนรฐั นาทอง (2556)   วจิยัเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัในองค์กร
ของพนักงานธนาคารออมสนิภาค5 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสนิภาค 5 ตวัแปร
อายุแตกต่างกนัจะมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนีัยทางสถติ ิ

6. จากผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัลกัษณะงาน พบว่า ดา้นความทา้ทายในการท างาน มผีล
ต่อ ความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานคลนิิกทนัตกรรม ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรารกัษ์ ลเีลศิพนัธ์ (2557) วจิยัปัจจยัที่มผีลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทาย 
มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ดงันัน้จงึท าใหม้ผีลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

7. จากผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ดา้นความรูส้กึว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์กร มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรสีุนันท์ วฒันา (2560) วจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลผูกพนัใน
องคก์รของพนักงาน บรษิทั เอชจเีอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร มอีทิธพิลต่อความผกูพนัในองค์กรของ พนักงาน บรษิทั เอชจเีอส
ท ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยั 
1. จากผลทดสอบสมมติฐานลกัษะส่วนบุคคล พบว่า อายุ แตกต่างกนั ความผูกพนัก็แตกต่าง

ดงันัน้ ผูว้จิยั จงึเสนอว่า ควรใหพ้นักงานแต่ละช่วงอายุไดม้โีอกาสร่วมงานกนั คอยช่วยเหลอื แกไ้ขปัญหา
และใหค้ าปรกึษากนั ยกตวัอย่างเช่น มกีารจบักลุ่มรบัโปรเจคใหม่ไปท าโดยการรวมกลุ่มจะตอ้งมหีลายช่วง
อายุ เพื่อให้พนักงานที่มปีระสบการณ์มากกว่าได้น าประสบการณ์มาสอนพนักงานที่เด็กกว่า รวมถึงให้
พนักงานทีเ่ดก็กว่ามโีอกาสในการสอน หรอืแนะน าเทคโนโลยใีหม่ๆใหก้บัพนักงานทีโ่ตกว่า ซึง่การกระท า
นี้จะช่วยขจดัความต่างของอายุไปได ้
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2. จากผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัลกัษณะงาน พบว่า ดา้นความทา้ทายในการท างาน มผีล
ต่อ ความผูกพนัต่อองค์กร ดงันัน้ ผูว้จิยั จงึเสนอว่า ใหม้กีารจดัอบรม หรอืพฒันาความรูข้องพนักงานทุก
เดอืนเพื่อพฒันาศกัยภาพ และสร้างความท้าทายให้พนักงานเกดิแรงบนัดาลใจ ไม่เกดิความเบื่อหน่าย 
หรอืรูส้กึจ าเจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นองคก์รเดมิ 

3. จากผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ดา้นความรูส้กึว่าตนมี
ความส าคญัต่อองคก์ร มผีลต่อ ความผกูพนัต่อองคก์ร ดงันัน้ ผูว้จิยั จงึเสนอว่า เมื่อมกีารมอบหมายงานใน
แต่ละครัง้ใหห้วัหน้างาน สงัเกตความถนัดและประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน เพื่อมอบหมายงาน
ทีพ่นักงานถนัดและสามารถปฏบิตัไิดโ้ดยไม่มขีอ้แม ้หรอืขอ้กงัขาทีจ่ะเกดิความผดิใจกนั รวมถงึมกีารชื่น
ชมเมื่องานส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีจะถอืเป็นการสรา้งความรูส้กึผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในทมีงานและองคก์ร 
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