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แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาเร่ืองความผกูผนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั  โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั  มี

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 1. ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กร  
     The Institute for Employment Studies (2004) หรือ IES เป็นบริษทัท่ีปรึกษางาน 
ทางดา้นการพฒันากลยทุธ์และงานวจิยั ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ความผกูพนัของพนกังานไวว้า่ 
พนกังานจะมีทศันคติเชิงบวกต่อองค์กรและคุณค่าขององคก์ร พนกังานท่ีมีความผกูพนักบัองคก์ร
จะใส่ใจในบริบทของธุรกิจ และท างานกบัเพื่อนร่วมงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
เพื่อประโยชน์ขององคก์ร องคก์รจะตอ้งสร้างการพฒันาและปลูกฝังความผกูพนัของพนกังานซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้งหรือพนกังาน พนกังานท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รจะมีพฤติกรรมอนัประกอบไปดว้ย มีความเช่ือมัน่ในองคก์ร มีความปรารถนาท่ีจะ
ท างานเพื่อสร้างส่ิงท่ีดีกวา่ เขา้ใจบริบทของธุรกิจและมีมุมมองในภาพใหญ่ เคารพและช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า และมีการพฒันางานท่ีตนท าอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ 
 Burk (2007) เป็นบริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และไดท้ า
การวจิยัในเร่ืองความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร โดยจากการวจิยัพบวา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนั
จะตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์รนั้นๆ และเสียสละเพื่อองคก์ร สร้างผลผลิตและให้บริการลูกคา้ และ
ช่วยเหลือองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จโดยความผกูพนัของพนกังานน้ีจะส่งให้เกิดความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ (Customer loyalty) และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองคก์ร 
 Steers (1977) กล่าววา่ความผกูพนัขององคก์ร หมายถึงความรู้สึกของสมาชิกวา่เป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความเต็มใจท่ีจะท างานหนกัเพื่อด าเนินภารกิจขององคก์ร โดยผูป้ฏิบติั งาน
ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงจะแสดงออกโดยมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ขององคก์ร ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทพลงังานเพื่อการปฏิบติังานให้แก่องคก์ร มีความเช่ืออยา่งแรงกลา้
และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร 
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  บริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล IES (The Institute for Employment 
Studies (2004) ไดก้ล่าววา่ ความผกูพนัเป็นส่ิงจะตอ้งแสดงถึงความสัมพนัธ์ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายองคก์าร
จะตอ้งสร้างใหพ้นกังานรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร และอีกฝ่ายหน่ึงคือฝ่ายพนกังานท่ีจะตอ้งเต็มใจมอบ
ความผกูพนัให้กบัองคก์ารมากหรือน้อยตามความสมคัรใจของตน โดย IES ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ
ของค าว่าความผูกพนัไวด้ังน้ี  “ทศันคติบวกของพนักงานต่อองค์การและค่านิยมขององค์การ 
พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะเขา้ใจถึงลกัษณะของธุรกิจ และร่วมกนัพฒันาการท างานเพื่อ
ผลประโยชน์ขององคก์ารส่วนองคก์ารจ าตอ้งพฒันาและรักษาความผกูพนัน้ีไว ้ ดงันั้นจึงตอ้งอาศยั
ความสัมพนัธ์สองทางระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง” (อา้งใน สวนีย ์แกว้มณี, 2549)   
 วฑูิรย ์สิมะโชคดี (2538: 17) ไดใ้หค้วามหมายของ ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง 
ความผกูพนัทางทศันคติ หรือการท่ีคน ๆ หน่ึงจะแสดงตนและมีส่วนเก่ียวขอ้งในองคก์ารใด ๆ 
ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความหมายท่ีกวา้งกวา่ความพอใจในงาน เพราะจะเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร
ทั้งหมดมิใช่เพียงแค่ตวับุคคลและความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีความมัน่คงมากกวา่ความพอใจใน
งาน เพราะวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนวนัต่อวนันั้นจะไม่ท าใหค้วามผกูพนัลดลงไป  
 
 2. ความส าคัญของความผูกพนัต่อองค์กร  
 Burke Institute (2003) สถาบนับรู๊ค เป็นสถาบนัท่ีมีการวิจยัเก่ียวกบัความผูกพนั
ของพนกังานต่อองค์การ พบวา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนักบัองค์การจะอยูก่บัองคก์ารนานข้ึน ให้
ความร่วมมือกับองค์การ สร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกค้าขององค์การและจะช่วยสร้าง
ความส าเร็จให้กบัธุรกิจโดยความผูกพนัของพนกังานน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
(อา้งใน สวณีย ์แกว้มณี, 2549) 

The Gallup Organization (2002) ไดท้  าการวจิยั และพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหกิ้จการ 
เติบโตมิได้เกิดจากการเน้นการผลิตให้มีก าไรหรือรายได้สูงสุดเท่านั้น แต่เกิดจากการพฒันา   
บุคลากรใหมี้ความผกูพนักบัองคก์ารเพื่อสร้างลูกคา้ท่ีมีความผกูพนักบัองคก์ารและจะน ามาซ่ึง  การ
เพิ่มข้ึนของก าไรท่ีแทจ้ริง  การท่ีจะท าให้กิจการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและมีก าไรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ไดน้ั้นยอ่มมาจากการซ้ือซ ้ าของลูกคา้หรือมีความผูกพนักบักิจการ ซ่ึงการท่ีจะท าให้ลูกคา้มีความ
ผกูพนักบักิจการข้ึนอยูก่บัพนกังาน (อา้งใน สวณีย ์แกว้มณี, 2549)  
   
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย องค์การ 
(Company) งาน (Job) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) และภาวะผูน้ า 
(Leadership) โดยปัจจยัของความผูกพนั (Engagement Factors) ทั้ง 4 ดา้น (สมาคมการจดัการงาน
บุคคลแหล่งประเทศไทย, 2549) ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
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1) ดา้นองคก์าร (Company) ไดแ้ก่ การถ่ายทอดนโยบาย กลยทุธ์ใหก้บัทุก 
หน่วยงาน การจดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น การ
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยัดา้นงาน การมีระบบมาตรฐานการท างานโดยรวมอยูใ่น
ล าดบัดีและการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

2) ดา้นงาน (Job) ไดแ้ก่ การใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ 
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือให้พนักงานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถและพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ การ 
วางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม การจัดท าขีดความสามารถ 
(Competency) ขององค์การและพนักงาน พนักงานรู้สึกมีความมัน่คงในการท างาน พนักงานมี
โอกาสเรียนรู้และเติบโตในท่ีท างาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

4) ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินให ้
พนกังานไดท้ราบ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชามี
การให้ค  าแนะน าและแนวทาง ผู ้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและ
ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง   

ช่อสุดา  โสระดา  (2551) ท าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
บริษทั มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั โดยประชากรท่ีท าการศึกษาคือพนกังานรายวนัจ านวน 
319 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต อองค ประกอบของความผูกพนัของพนกังานต อบริษทัในภาพรวมมีค า
เฉล่ียอย ููในระดบัเห็นด วยมาก ไดแ้ก่ด านองค การ   รองลงมาได แก ด านภาวะผ

ููน า ดา้นงาน  และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ตามล าดบั  ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ดา้น 
พบว่า ด้านองค์การ มีความคิดเห็นในระดบัด้วยมากท่ีสุดได้แก่ นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละ
แผนกมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัฯ  ดา้นงาน มีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ บริษทัฯมีการให้พนักงานมีส่วนในการตดัสินใจในงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน  ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ได้แก่ บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอย่างเพียงพอ  ด้านภาวะผูน้ า มีความ
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คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้
พนกังานไดรั้บทราบ 
 พงศธร ไทยประเสริฐ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
บริษทั ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั จงัหวดัล าพูน โดยประชากรท่ีท าการศึกษาคือ
พนกังานทั้งหมด 119 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบตอบดว้ย
ตนเอง (Self-Administered Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean)  ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
บริษทั ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั จงัหวดัล าพูน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต อองค ประกอบของความผกูพนัของพนกังานต อบริษทัในภาพรวมมีค าเฉล่ียอย

ููในระดบัเฉยๆ เรียงล าดบัด านองค การ รองลงมาดา้นงาน  ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
และดา้นภาวะผูน้ า ตามล าดบั  ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ดา้น มีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ  
ดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของพนกังาน   ดา้นงาน ไดแ้ก่ พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบายขององค์การ  ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ได้แก่ บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพ
อนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ  ดา้นภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการให้ค  าแนะน ากา้วหนา้
และการพฒันาการท างานใหแ้ก่พนกังาน 

บรรพต ไชยกิจ (2552) ท าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั 
เวสเทริร์น ดิจิตอล จ ากดั เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนกังานทั้งหมดท่ีท างาน บริษทั เวสเทริร์น
ดิจิตอล จ ากดั จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม การวะเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ผลการศึกษาพบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต อองค ประกอบของความผกูพนัของพนกังานต อบริษทั
ในภาพรวมมีค าเฉล่ียอย ููในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ด านองค การ  ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ได้แก่ ดา้นภาวะผูน้ า และ ดา้นงาน  
ตามล าดบั  ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ดา้น พบว่า ดา้นองคก์าร มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่ง ชดัเจน ดา้นงาน มีความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่  พนกังานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบายขององค์การ  ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก 
ไดแ้ก่ บริษทัฯส่งเสริมให้ พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการ
ท างาน  ด้านภาวะผูน้ า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึง
ความหวงัในการท างานของพนกังานใหรั้บทราบ 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จ ำกดั 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 482 หมู่ 1 ซอยผกูมิตร ถนนรถรางเก่า 

ต าบลส าโรงใต ้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2517 นบัมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 37 ปี โดยประกอบ
ธุรกิจผลิต  ส่วนประกอบผงปรุงแต่งอาหาร แบ่งเป็น ผงปรุงรส เกล็ดขนมปัง เคร่ืองแกง ซอสปรุง
รส จ าหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกไปยงั สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย ในปัจจุบนัมีพนกังานทั้งส้ิน รวม 482 คน (บริษทั โกลโบ 
ฟู้ ดส์ จ ากดั,ฝ่ายทรัพยากรมนุษย,์ 2553) 

 

การด าเนินงานของบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จ ากดั 
การด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั มีดงัน้ี 

1. ด้านองค์การ 
     -  มีการถ่ายทอดช้ีแจง วสิัยทศัน์ จุดมุ่งหมายดา้นแผนงานของบริษทั ใหก้บั    

 พนกังานทุกระดบัชั้นในท่ีประชุมทุกเดือน 

      -  มีการส่ือสารสองดา้นระหวา่งผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
       -  มีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน โดยมีตูรั้บความคิดเห็นติดตั้งไวใ้น 

 โรงงานเพื่อใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ประสงคอ์อกนามได ้
       - มีการดูแลสภาพแวดลอ้มในบริษทัใหป้ลอดภยักบัพนกังาน 

 

2. ด้านงาน 

       - มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ตามความถนดั 
 ของพนกังาน 

- มีการจดัรูปแบบการท างานของพนกังานตามหนา้ท่ีท่ีมอบหมายท่ีเหมาะสมกบั 

เป้าหมายของบริษทั 

 

3. ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
        -  มีการจ่ายค่าตอบแทน ท่ีเป็นธรรม โดยตระหนกัถึงความจ าเป็นของพนกังาน  

บริษทัฯ จึงจ่ายค่าตอบแทนตรงวนัท่ีก าหนดทุกเดือน 
        - มีการสนบัสนุนพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน มีความเป็นผูน้ า 
มีความรับผดิชอบ ใหมี้ต าแหน่งและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
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       - ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานศึกษาเล่าเรียนตามท่ีตอ้งการ โดยอนุมติัการ
ลาเม่ือพนกังานตอ้งไปท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียน เช่น ไปสอบ  การใหทุ้นการศึกษา เป็นตน้ 

       - ดา้นการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร โดยแผนกจะท าหนา้ท่ีในการก าหนด
คุณสมบติัของพนกังานตามต าแหน่งต่าง ๆ ร่วมกบัแผนกอ่ืน ๆ และท าการประกาศรับสมคัร 
พนกังานใหม่พร้อมทั้งท าการสัมภาษณ์คดัเลือกเบ้ืองตน้ เพื่อน าเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี 
ก าหนดใหแ้ก่แผนกท่ีมีความตอ้งการพนกังานใหม่ 

       -  ดา้นการฝึกอบรม แผนกจะท าการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ก่อน 
การท างานจริงในแต่ละแผนกตามต าแหน่งและหนา้ท่ีของตนเอง รวมถึงการประสานงานและจดัท า 
แผนการฝึกอบรมทั้งในและนอกบริษทั 

       -  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของ 
พนกังานทุกระดบัปีละสองคร้ัง แผนกจะท าหนา้ท่ีในการประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนกต่าง ๆ และ 
ท าการทบทวนแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบประเมินใหมี้ความถูกตอ้งและใกลเ้คียงกบัสภาพการ 
ท างานจริง 

       -  ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานเป็นประจ า 
ทุกปี และมีการติดต่อประสานงานช่วยเหลือเก่ียวกบัการเบิกจ่ายตามสิทธิของประกนัสังคม รวมทั้ง 
การประสานงานกบักรมแรงงานเพื่อรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้น 
กฎหมายและสิทธิของผูใ้ชแ้รงงานหรือลูกจา้งตลอดเวลา เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิตามกฎหมาย 
อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
 

4. ด้านภาวะผู้น า 
       - ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชาจะมีการถ่ายทอดนโยบายของบริษทัฯ ใหพ้นกังาน

ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งประชุมภายในแผนกและประชุมรวมของบริษทั 
       - ผูบ้งัคบับญัชามีการให้ค  าแนะน าและแนวทางการพฒันาการท างานใหก้บั

พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
       - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัเร่ืองการพฒันาอบรม มีการจดัใหมี้การอบรมใน

หลกัสูตรระบบมาตรฐานของบริษทั เช่น GMP, HACCP รวมทั้งหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั
ในการท างาน 

        - ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชาใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นไดทุ้กเร่ือง 
 


