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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความผู กพั นต่ อองค์การของบุคลากรใน
สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ” มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความผูกพันต่ อองค์การตามตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านลักษณะงาน
และปัจจัยด้ านประสบการณ์การทํางาน โดยใช้ วิธีการวิจัยแบบสํารวจ (survey research) จาก
ประชากรในการศึกษาจํานวน 1,191 คน มีแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย ใช้ วิธกี ารเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้ สตู ร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% กําหนดค่ าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ กลุ่มตัวอย่ างจํานวน 300 คน สถิติท่ีใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard division) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t test และ one-way
ANOVA และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์
และสร้ างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า
ความผูกพันต่ อองค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาปั จจัย
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษา และประเภทการบรรจุงานต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ส่วนบุคลากรที่มี เพศ
และสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้ านความสําคัญของงานที่ทาํ ความคาดหวังใน
โอกาสก้ าวหน้ า ความน่ าเชื่อถือขององค์การ ความสามารถในการพึ่งพาได้ ขององค์การ และการ
ตอบสนองจากองค์การจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ส่วนปัจจัยด้ าน
ความท้ าทายในการทํางานจะมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ ามต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
จากสมการถดถอยพหุคูณอธิบายได้ ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ อความผูกพันต่อองค์การ คือปั จจัย
ด้ านความสําคัญของงานที่ทาํ และปัจจัยด้ านความน่าเชื่อถือขององค์การ
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1. บทนํา
บุคลากรหรื อพนักงานเป็ นทรั พย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์การที่สามารถสร้ างคุณูปการ
ให้ แก่องค์การ ในอดีตมุมมองของผู้บริหารมองบุคลากรเป็ นเพียงเครื่องมือขององค์การที่ช่วยให้
งานขององค์การประสบผลสําเร็จ แต่ ในมุมมองปั จจุ บันบุคลากรในองค์การที่มีคุณค่ า องค์การ
ต้ องธํารงรักษาให้ มีสภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยผู้บริหารยุคใหม่เชื่อว่ าบุคลากรในองค์การ
ล้ วนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพที่องค์การจะต้ องค้ นหาเพื่อนํามาสร้ างสรรค์ประโยชน์แก่
องค์การ นอกจากนี้ยังยอมรับว่าการทํางานในองค์การจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ น้ันผู้ปฏิบัติงาน
จะต้ องมีความพึงพอใจในการทํางานด้ วย
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึงความสําคัญและมี
แรงบันดาลใจต่อบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานในเชิง
พัฒนา และจะมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งช่วยทําให้ เกิดความร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อการสร้ างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การสร้ างความผูกพันต่อองค์การให้ เกิดขึ้นแก่บุคลากรในองค์การจึงเป็ นเรื่องสําคัญที่
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมและสร้ างให้ พนักงานมีความผูกพัน
ต่ อองค์การและอยู่ คู่ องค์การตลอดไป ผู้ วิจัยได้ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของความ
ผูกพันต่อองค์การ จึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อที่จะ
เป็ นประโยชน์ในการพิ จารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้ างความผูกพันต่ อองค์การ
ตลอดจนใช้ เป็ นแนวทางการเสริมสร้ างค่านิยมและพัฒนาบุคลากรให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของโครงการตามบทบาทหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่ อาจจะทําให้ บุคลากรอยู่ในองค์การและทํางาน
ด้ วยความร่วมมือร่วมใจเพื่อความเจริญก้ าวหน้ าของตนเองและองค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่ อองค์การของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรในสํา นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. สมมติฐานการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรมีผลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านลักษณะงานและปั จจัยด้ านประสบการณ์การทํางานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ
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4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ ทราบถึงความสําคัญของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข
2. ให้ ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
3. เป็ นแนวทางในการกําหนดปัจจัยด้ านลักษณะงาน และปัจจัยด้ านประสบการณ์การ
ทํางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
4. เป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูบริหารใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ มีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้ างความผูกพันต่อองค์การให้ มีมากยิ่งขึ้น

5. ขอบเขตของการศึกษา
กลุ่มประชากรสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจํา
ที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ท่กี ระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,191 คน (ที่มา ฝ่ ายการ
เจ้ า หน้ า ที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 17
ธันวาคม 2557 มีข้าราชการ 599 คน ลูกจ้ างประจํา 43 คน พนักงานราชการ 14 คน ผู้รับจ้ าง
เหมาบริการ 535 คนรวมทั้งหมดเป็ น 1,191 คน )

6. ระเบียบวิธีวิจยั
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการแจก
แจงความถี่ โดยแสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการหาค่ าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การใช้ วีการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลใช้ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้ วยค่า t-test เพื่อทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่ างค่ าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีการแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ด้วยค่า F-test เพื่อ
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3
กลุ่มขึ้นไป
6. การศึ ก ษาปั จ จัยที่มี ผลต่ อระดั บ ความผู กพั น ต่ อ องค์ การโดยการวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระกว่างตัวแปรตาม
ตัวที่หนึ่ง ซึ่งส่งผลมาจากตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
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7. การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้ านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของ
พนักงานและข้ าราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 5 องค์ประกอบโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กําหนดช่วงการวัดได้ ดังนี้

7. ผลการวิจยั
การข้ อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ76) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้ อย
ละ 36.7) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 56) สถานภาพโสด (ร้ อยละ 67.33) และมี
ประเภทการบรรจุงานเป็ นข้ าราชการ (ร้ อยละ 50.67)
ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงานของบุ ค ลากรในสํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความสําคัญ
ของลักษณะงาน และด้ านความท้ าทายในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านโอกาสก้ าวหน้ าใน
งานอยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้ านประสบการณ์การทํางานของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความ
มั่นคงและน่าเชื่อถือได้ ขององค์การ และด้ านการพึ่งพาได้ ขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ด้ านความคาดหวังที่จะได้ รับการตอบสนองจากองค์การ อยู่ในระดับมาก
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรในสํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมแล้ วอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อคําถาม พบว่ า
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในทุกข้ อคําถามอยู่ในระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน จําแนกเป็ นรายข้ อ สรุปได้ ดังนี้
1.ปัจจัยด้ านเพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.ปั จจัยด้ านอายุ พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน มีความผูกพันต่ อองค์การโดยรวม
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ปั จ จัยด้ านระดับ การศึกษา พบว่ า บุคลากรที่มีระดับ การศึ กษาต่ า งกัน มีค วาม
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.ปั จจัยด้ านสถานภาพสมรส พบว่ า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสต่ างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.ปัจจัยด้ านประเภทการบรรจุงาน พบว่า บุคลากรที่มีประเภทการบรรจุงานต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ลั ก ษณะงาน ทั้ ง 3 ด้ าน และปั จ จั ย ด้ าน
ประสบการณ์การทํางาน ทั้ง 3 ด้ าน โดยใช้ สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ ถดถอย
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พหุคูณแบบขขั้นตอน (steppwise multipple regression analysis) พบว่
พ าปัจจัยทุ กด้ านมีความมสัมพันธ์
ต่ อความผูกพันต่ อองค์การ
ก โดยปั จ จัยด้ านความมสําคัญของงงานที่ทาํ ควาามคาดหวังในโอกาส
ใ
ก้ า วหน้ า คววามน่ า เชื่ อ ถือขององค์ กการ ความสาามารถในการพึ่ ง พาได้ ข ององค์ ก าร และการ
ตอบสนองจาากองค์การ จะมีความสัมพั นธ์ในทางบววกต่อความผูผกพันต่อองค์ค์การ โดยทีปั่ปัจจัยด้ าน
ความท้ าทายในการทํางานนจะมีความสัมั พันธ์ในทางงตรงกันข้ ามตต่อความผูกพั นต่อองค์การร
ด้ดานปั จจัยที่มีมผี ลต่อความมผูกพันต่อองงค์การของบุคลากรในสํ
ค
านนักงานคณะกกรรมการ
อาหารและยยา กระทรวงสสาธารณสุข โโดยใช้ การวิเคราะห์
เ
ถดถออยพหุคูณแบบบขั้นตอน (stepwise
(
multiple reggression anallysis) พบว่า มีปัจจัยที่มอิีอทิ ธิพลในการพยากรณ์คววามผูกพันต่อองค์
อ การ
2 ปั จ จั ยด้ วยกั
ย น คื อ ปั จจั
จ ย ด้ า นควา มสํา คัญ ของงงานที่ท าํ แลละปั จ จัย ด้ า นนความน่ า เชื่อถือ ของ
องค์การ โดยยค่า P น้ อยกวว่า 0.05 ทุกตตัวแปร หมายความว่า ตัวแปรอิ
ว
สระทั้ง 2 ตัวแปรนีนี้ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การออย่างมีนัยสําคั ญทางสถิตทีิท่รี ะดับ 0.05 โดยทั้ง 2 ปั ัจจัยให้ ค่าสัมประสิ
ม
ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ
พ คูณ (R) = 0.631 และะสามารถอธิบายความแปร
บ
รผันของควา มผูกพันในการทํางาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทีทิ ่ระดับ 0.055 ได้ ร้อยละ 39.6
3 (R2= 0.396)
0

จจากสมการถดดถอยพหุคูณ
ณอธิบายได้ ว่า ตัวแปรที่มผลต่
ี อความผูผูกพันต่อองคค์การ คือ
ปัจจัยด้ านคววามสําคัญขอองงานที่ทาํ แและปัจจัยด้ านความน่
น
าเชื่อถื
อ อขององค์กการ โดยที่ระดั
ะ บความ
่ทาําเพิ่มขึ้น 1 ระดั
คิดเห็นด้ านความสําคัญของงานที
ข
ร บ จะทําให้ ทาํ ให้ ระดับบความผูกพันเพิ่มขึ้น
0.348 ระดับ และถ้ าระดัับความคิดเห็ห็นด้ านความนน่าเชื่อถือของงองค์การเพิ่มมขึ้น 1 ระดับ จะทําให้
ทําให้ ระดับความผู
ค
กพันเพิ
พิ่มขึ้น 0.2799 ระดับ

8. อภิปรายยผลการวิจยั
11. งานในองคค์การเป็ นระบบบงานราชการที่มีความรับผิ
บ ดชอบสูง แและมีผลกับระบบงาน
ร
สาธารณสุขทั้งประเทศ มีผลทํ
ผ าให้ ระดับั ความคิดเห็ห็นโดยรวมด้านความสํ
า
าคัญ
ญของงานที่รบผิ
ับ ดชอบ
และความท้ าทายในการท
า
ทํางานอยู่ในรระดับมาก ส่วนด้
ว านโอกาสก้ าวหน้ าในนงาน อยู่ในระดับปาน
กลางอาจเป็ นเพราะตํ
น
าแหหน่งงานในระะบบราชการมีมีการเติบโตช้ช้ า โดยเฉพาะะผู้ท่เี ป็ นผู้รับจ้ างเหมา
บริการยังขาดความมั่นคงในการทําง านในระยะยยาวและสิทธิประโยชน์
ป
ต่างงๆที่จะได้ รับ ทําให้ มี
น
านโอกาสก้
น
าวหหน้ าในงาน อยูยู่ในระดับปานนกลาง
ความคิดเห็นโดยรวมด้
2 การทํางานนในหน่วยงานนราชการมีความมั
2.
ว ่นคงสูง มีสวัสดิการทีที่ ดีครอบคลุมถึ
ม งคนใน
ครอบครัว ประกอบกั
ป
บข้ าราชการเมื่อออายุงานเพิ่มขึ
ม ้ นตําแหน่งหน้
ง าก็จะสา มารถเลื่อนขึขึ้นได้ ตาม
ระบบของราาชการ มีผลททําให้ ระดับคความคิดเห็นโดยรวมด้
โ
านความมั
น
่ นคงงและน่ าเชื่อถือได้ ของ
องค์การ และด้ านความคคาดหวังที่จะไได้ รับการตอบบสนองจากอองค์การ อยู่ในนระดับมาก ส่วนด้ าน
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ความสามารถในการพึ่งพาได้ ขององค์การ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากผู้ท่เี ป็ นผู้รับจ้ างเหมา
บริการและบุคลากรกระทรวงได้ รับสวัสดิการน้ อยกว่าความคาดหวัง และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานยังไม่ดีพอ ทําให้ มีความคิดเห็นโดยรวมด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง
3. โดยรวมแล้ วบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ อยู่ใน
ระดับมาก เป็ นเพราะว่าบุคลากรส่วนที่ทาํ งานอยู่โดยรวมมีความคาดหวังว่าจะอยู่จนเกษียณอายุ
เมื่อทํางานในระยะยาวแล้ วจะมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี บุคลากรจึงมีความเชื่อมั่นในการ
ยอมรั บเป้ าหมายและยอมรับค่ านิยมขององค์การ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การ

9. ข้อเสนอแนะ
1. ด้ านโอกาสความก้ าวหน้ าในงาน ผู้บริหารควรมอบสิ่งจูงใจที่ทาํ ให้ บุคลากรประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคล เช่น ส่งเสริมในเรื่องการดูงาน การฝึ กอบรม
นอกสถานที่เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และวิทยาการสมัยใหม่ ในอัตราส่วนที่เป็ นธรรมเพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ แก่บุคลากรในองค์การ หรืออาจสนับสนุ นให้ มีการศึกษาต่อใน
สาขาที่เอื้อต่อการทํางาน และการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานอีกทั้งควรเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรมีสทิ ธิ์
เลื่อนตําแหน่งงานด้ วยความยุติธรรม อย่างเป็ นระบบและชัดเจน
2. ด้ านความท้ าทายในการทํางาน องค์การควรที่จะมีการหมุน เวียนหน้ าที่ในการ
ปฏิบัติงาน (Job Rotation) เพื่อไม่ให้ เกิดความเบื่อหน่าย โดยการสลับหมุนเวียนการทํางาน
เพื่อให้ บุคลากรแต่ละคนมีความถนัดที่หลากหลายสามารถทํางานได้ หลายหน้ างาน เพื่อช่ วยลด
ปัญหาเรื่องความซํา้ ซากจําเจ น่ าเบื่อ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้ เรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ และ
สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ ตามความสนใจ ตามเทคนิคการทํางานที่เหมาะสมกับหน้ าที่งานนั้น
3. การกําหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ ผู้บริหารควรให้ ความสําคัญ
กับการจ่ายค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับแต่ละตําแหน่งงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน รวมทั้งการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืนๆให้ เพียงพอต่ อการครองชีพของ
บุคลากร
4. การทํา Training Needs ให้ กบั บุคลากรทราบว่าตนเองขาดความรู้ ความเข้ าใจเรื่อง
ใด และองค์ ก ารทราบว่ า บุ ค ลากรแต่ ล ะบุ ค คลจะต้ อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งใด
เพื่อที่จะสามารถก้ าวไปสู่ความก้ าวหน้ าทางอาชีพของตนเอง
5. การกํา หนดแผนความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ทราบว่ า ตนอยู่ ใ น
ตํา แหน่ ง ไหน และจะมี ค วามก้ า วหน้ า ในทิศ ทางใดควรชี้ แจงและบอกแนวทางที่จ ะก้ า วไปสู่
ความก้ าวหน้ าของตนเองเพื่อบุคลากรสามารถตามแผนที่องค์การกําหนดไว้
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง “ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้วยดี โดย
ได้ รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิ ว ะนั น ท์ ศิ ว พิ ทั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ นอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาได้ ใ ห้ คํา แนะนํา ในการคั ด เลื อ กเรื่ อ งที่จ ะ
ทําการศึกษาค้ นคว้ า ให้ ความรู้ด้านวิชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่ างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้ นคว้ าในครั้งนี้ ผู้ทาํ การศึกษาซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิ่ง
การดําเนินการศึกษาครั้งนี้จะสําเร็จลงไม่ ได้ หากขาดความร่ วมมือจากบุคลากรใน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเสียสละเวลาในการกรอกข้ อมูลใน
แบบสอบถามทั้ง 300 คน ทําให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข
ในท้ ายที่สดุ นี้ ต้ องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็ นผู้ช้ ีแนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้ น รวมทั้งให้ คาํ แนะนําในการประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
การทดสอบต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้ กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ที่มีส่วน
ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทั้งให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วง
ด้ วยดี
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