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 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน  

และปัจจัยด้านประสบการณ์การทาํงาน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบสาํรวจ (survey research) จาก

ประชากรในการศึกษาจาํนวน 1,191 คน มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ใช้วิธกีารเลือก

ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้สตูร Yamane ที่ระดับความเช่ือม่ัน 

95% กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 300 คน สถิติที่ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard division) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t test และ one-way 

ANOVA และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือหาความสมัพันธ์

และสร้างสมการพยากรณปั์จจัยที่มีอทิธพิลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า 

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาปัจจัย

ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษา และประเภทการบรรจุงานต่างกนัมี

ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนบุคลากรที่มี เพศ 

และสถานภาพสมรสต่างกนัมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความสมัพันธพ์บว่า ปัจจัยด้านความสาํคัญของงานที่ทาํ ความคาดหวังใน

โอกาสก้าวหน้า ความน่าเช่ือถือขององค์การ ความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ และการ

ตอบสนองจากองค์การจะมีความสมัพันธ์ในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ  ส่วนปัจจัยด้าน

ความท้าทายในการทาํงานจะมีความสมัพันธ์ในทางตรงกนัข้ามต่อความผูกพันต่อองค์การ และ

จากสมการถดถอยพหุคูณอธิบายได้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ คือปัจจัย

ด้านความสาํคัญของงานที่ทาํ และปัจจัยด้านความน่าเช่ือถอืขององค์การ  
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1. บทนาํ 

บุคลากรหรือพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าย่ิงขององค์การที่สามารถสร้างคุณูปการ

ให้แก่องค์การ ในอดีตมุมมองของผู้บริหารมองบุคลากรเป็นเพียงเคร่ืองมือขององค์การที่ช่วยให้

งานขององค์การประสบผลสาํเร็จ แต่ในมุมมองปัจจุบันบุคลากรในองค์การที่มีคุณค่า องค์การ

ต้องธาํรงรักษาให้มีสภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยผู้บริหารยุคใหม่เช่ือว่าบุคลากรในองค์การ

ล้วนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพที่องค์การจะต้องค้นหาเพ่ือนาํมาสร้างสรรค์ประโยชน์แก่

องค์การ นอกจากน้ียังยอมรับว่าการทาํงานในองค์การจะเกดิประสทิธภิาพสงูสดุได้น้ันผู้ปฏบิัติงาน

จะต้องมีความพึงพอใจในการทาํงานด้วย 

พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึงความสาํคัญและมี

แรงบันดาลใจต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อพฤติกรรมการทาํงานในเชิง

พัฒนา และจะมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างบุคคลซ่ึงช่วยทาํให้เกดิความร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือ 

ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือการสร้างสรรค์ ปรับปรงุและพัฒนาประสทิธภิาพในการทาํงาน 

การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกดิขึ้นแก่บุคลากรในองค์การจึงเป็นเร่ืองสาํคัญที่

อย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมและสร้างให้พนักงานมีความผูกพัน

ต่อองค์การและอยู่คู่องค์การตลอดไป ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาํคัญของความ

ผูกพันต่อองค์การ จึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือที่จะ

เป็นประโยชน์ในการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ 

ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรม

ของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเตม็ที่ อาจจะทาํให้บุคลากรอยู่ในองค์การและทาํงาน

ด้วยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตนเองและองค์การต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจัยส่วนลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัของบุคลากรมีผลต่อระดับความผูกพัน

ต่อองค์การที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์การทาํงานมีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การ 
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4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ทาํให้ทราบถึงความสาํคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงานของบุคลากรใน

กระทรวงสาธารณสขุ 

2. ให้ทราบถงึระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสขุ 

3.  เป็นแนวทางในการกาํหนดปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณก์าร

ทาํงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

4.  เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การให้มีมากย่ิงขึ้น 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

กลุ่มประชากรสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาํ 

ที่ปฏบิัติงานประจาํอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จาํนวน 1,191 คน (ที่มา ฝ่ายการ

เจ้าหน้าที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 17 

ธันวาคม  2557 มีข้าราชการ 599 คน ลูกจ้างประจาํ 43 คน พนักงานราชการ 14 คน ผู้รับจ้าง

เหมาบริการ 535 คนรวมทั้งหมดเป็น 1,191 คน ) 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการแจก

แจงความถี่ โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ  

2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.  แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสบการณ์การทาํงานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการ

หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การใช้วีการหาค่าเฉล่ียและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.  การเปรียบเทยีบระดับความผูกพันต่อองค์การตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลใช้การ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียด้วยค่า t-test เพ่ือทดสอบการเปรียบเทยีบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ด้วยค่า F-test เพ่ือ

ทดสอบการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรอสิระที่มีการแบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 

กลุ่มขึ้นไป 

6. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การโดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะกว่างตัวแปรตาม

ตัวที่หน่ึง ซ่ึงส่งผลมาจากตัวแปรอสิระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
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7. การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของ

พนักงานและข้าราชการกระทรวงสาธารณสขุ ทั้ง 5 องค์ประกอบโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กาํหนดช่วงการวัดได้ดังน้ี 

 

7. ผลการวิจยั 

การข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรในสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสขุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ76) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อย

ละ 36.7)  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 56) สถานภาพโสด (ร้อยละ 67.33) และมี

ประเภทการบรรจุงานเป็นข้าราชการ (ร้อยละ 50.67) 

ปัจจัยด้านลักษณะงานของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสาํคัญ

ของลักษณะงาน และด้านความท้าทายในการทาํงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้าใน

งานอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านประสบการณก์ารทาํงานของบุคลากรในสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสขุ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ

ม่ันคงและน่าเช่ือถือได้ขององค์การ และด้านการพ่ึงพาได้ขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ อยู่ในระดับมาก 

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อคาํถาม พบว่า

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในทุกข้อคาํถามอยู่ในระดับมาก 

การทดสอบสมมติฐาน จาํแนกเป็นรายข้อ สรปุได้ดังน้ี 

1.ปัจจัยด้านเพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกนั มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่

แตกต่างกนัที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

2.ปัจจัยด้านอายุ พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม

แตกต่างกนัที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05  

3. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05  

4.ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนัที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

5.ปัจจัยด้านประเภทการบรรจุงาน พบว่า บุคลากรที่มีประเภทการบรรจุงานต่างกนั มี

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05  

การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะงาน ทั้ ง 3 ด้าน และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์การทาํงาน ทั้ง 3 ด้าน โดยใช้สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ถดถอย
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ความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเกดิจากผู้ที่เป็นผู้รับจ้างเหมา

บริการและบุคลากรกระทรวงได้รับสวัสดิการน้อยกว่าความคาดหวัง และสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานยังไม่ดีพอ ทาํให้มีความคิดเหน็โดยรวมด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

3. โดยรวมแล้วบุคลากรมีระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ อยู่ใน

ระดับมาก เป็นเพราะว่าบุคลากรส่วนที่ทาํงานอยู่โดยรวมมีความคาดหวังว่าจะอยู่จนเกษียณอายุ 

เม่ือทาํงานในระยะยาวแล้วจะมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี บุคลากรจึงมีความเช่ือม่ันในการ

ยอมรับเป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององค์การ มีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ

ประโยชน์ขององค์การ 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

1. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน  ผู้บริหารควรมอบสิ่งจูงใจที่ทาํให้บุคลากรประสบ

ความสาํเรจ็ในชีวิต ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคล เช่น ส่งเสริมในเร่ืองการดูงาน การฝึกอบรม

นอกสถานที่เกี่ยวกับความรู้  ทกัษะ และวิทยาการสมัยใหม่ ในอัตราส่วนที่เป็นธรรมเพ่ือเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถให้แก่บุคลากรในองค์การ หรืออาจสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อใน

สาขาที่เอื้อต่อการทาํงาน และการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงานอกีทั้งควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสทิธิ์

เล่ือนตาํแหน่งงานด้วยความยุติธรรม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  

2. ด้านความท้าทายในการทาํงาน องค์การควรที่จะมีการหมุนเวียนหน้าที่ในการ

ปฏบิัติงาน (Job Rotation) เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย โดยการสลับหมุนเวียนการทาํงาน

เพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนมีความถนัดที่หลากหลายสามารถทาํงานได้หลายหน้างาน เพ่ือช่วยลด

ปัญหาเร่ืองความซํา้ซากจาํเจ น่าเบื่อ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ

สามารถเลือกปฏบิัติงานได้ตามความสนใจ ตามเทคนิคการทาํงานที่เหมาะสมกบัหน้าที่งานน้ัน  

3. การกาํหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทน และสวัสดิการ ผู้บริหารควรให้ความสาํคัญ

กับการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกบัแต่ละตาํแหน่งงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ เพ่ือเป็นขวัญและกาํลังใจ

ในการทาํงาน  รวมทั้งการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆให้เพียงพอต่อการครองชีพของ

บุคลากร   

4. การทาํ Training Needs ให้กบับุคลากรทราบว่าตนเองขาดความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

ใด และองค์การทราบว่าบุคลากรแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในเร่ืองใด

เพ่ือที่จะสามารถก้าวไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง   

 5. การกําหนดแผนความก้าวหน้าทางอาชีพให้บุคลากรได้รับทราบว่าตนอยู่ใน

ตําแหน่งไหน และจะมีความก้าวหน้าในทิศทางใดควรช้ีแจงและบอกแนวทางที่จะก้าวไปสู่

ความก้าวหน้าของตนเองเพ่ือบุคลากรสามารถตามแผนที่องค์การกาํหนดไว้   
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10. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าเร่ือง “ ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ”  คร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี  โดย

ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน   โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คําแนะนําในการคัดเลือกเร่ืองที่จะ

ทาํการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี ผู้ทาํการศึกษาซาบซ้ึงในความกรณุาของท่านเป็นอย่างย่ิง 

การดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะสาํเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากบุคลากรใน

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ซ่ึงเสยีสละเวลาในการกรอกข้อมูลใน

แบบสอบถามทั้ง 300  คน ทาํให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสขุ 

ในท้ายที่สดุน้ี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาในตอนต้น รวมทั้งให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ

การทดสอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ี ที่มีส่วน

ช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วง

ด้วยดี  

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

ทรงศักดิ์ ภศูรีอ่อน. 2551. การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะข้อมูลงานวิจัย (พิมพ์คร้ังที่2).  

 กาฬสนิธุ ์ 

ธงชัย สนัติวงษ์. 2545. การบริหารงานบุคคล. (พิมพ์คร้ังที่ 7). กรงุเทพมหานคร :  

 สาํนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณชิย์ 

พิชิต  พิทกัษ์เทพสมบัติ. 2552. ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ: ความหมาย 

 ทฤษฎ ีวิธกีารวิจัยการวัดและงานวิจัย. กรงุเทพมหานคร :  

 สาํนักพิมพ์ เสมาธรรม 

ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2532). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติด้ิวยคอมพิวเตอร์ (คร้ังที่ 24). กรงุเทพฯ 

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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