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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 150 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร เท่ากับ 0.93 การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ(rxy = .836)    

ค าส าคัญ : สภาพแวดล้อมภายในองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร, พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

 

ABSTRACT  

In this thesis, the researcher examines the internal environment and employee 
engagement in the government lottery office printing house. The researcher also 
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investigates the relationship between internal environment and employee engagement in 
the government lottery office printing house.The researcher selected a sample population 
consisting of 150 employees employed in the government lottery office printing house.The 
research instrument was a bipartite questionnaire. The par of the questionnaire eliciting 
data pertaining to the internal environment was couched at the reliability level of 0.96, 
while the part eliciting data appertaining to employee engagement was couched at the 
reliability level of 0.93. Utilizing techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed 
the data collected in terms of frequency, percentage, mean, and standard moment 
correlation coefficient (PPMCC) method.  

The results of the research revealed that the employees under study overall 
showed an internal environment at a good level. When considered in each aspect, it was 
found that the aspects of management system, organizational structure, and corporate 
culture were all exhibited at a good level.These employees also overall evinced employee 
engagement at a high level. When considered in each aspect, it was found that the aspects 
of affect, retention, and normativity were all evinced at a high level.The results of 
analyzing the relationship between internal Environment and employee engagement of 
the employees under study were as internal environment was determined to be positively 
correlated with employee engagement at the statistically significant level of .01. 
Furthermore, the relationship was established as holding at a high level (rxy=0.836)  

Keywords: The environment within the organization, Relationship with the organization, 
Employee of the Government Lottery Office 

 

บทน า 

 การบริหารองค์กรในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กร 
เมื่อมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามากเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือพนักงาน
ในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นดังนั้น ในการพัฒนาพนักงานนั้น สิ่งที่ส าคัญและใกล้ชิดกับ
พนักงานที่สุด นั่นก็คือสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะสภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรือที่ท างานจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน รวมทั้งส่งผลถึงความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอีกด้วยดังนั้นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโดยตรงและเป็นแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในด้านการบริหารจัดการซึ่งผู้บริหารสามารถศึกษาและวิเคราะห์องค์กรโดยการค้นหาจุดแข็งหรือ
ความสามารถภายในองค์กรเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและจุดอ่อนหรือสถานการณ์ที่ด้อย
ความสามารถในการด าเนินงาน ได้แก่ เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร พนักงา น 
วัฒนธรรมองค์กร หน้าที่ต่างๆ ขององค์กรและโครงสร้างองค์กร ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นที่
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จะต้องพิจารณาถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานพึงพอใจและเกิดความรัก
และผูกพันกับองค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรต่อไป 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรตนเองว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานในองค์กรหรือไม่ เพื่อน ามาวางแผนรักษาพนักงานไว้ให้อยู่กับ
องค์กรไปอีกนาน ซึ่งโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่ให้ความสนใจกับการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรเพื่อให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กร ท างานและทุ่มเทเพื่อองค์กร ปูทางสู่
ความส าเร็จร่วมกัน ด้วยการสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อจูงใจพนักงาน และตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของพนักงาน ซึ่งจากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิ จัยสนใจที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ทราบว่าสภาพ แวดล้อมภายในองค์กรมีผลอย่างไรต่อความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจะน าผลการวิจัยที่ได้ไปท างาน
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้ดีขึ้นเพราะหากพนักงานขององค์กรไม่เกิดความพึงพอใจ 
หรือไม่มีความผูกพันแล้วจะส่งผลให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพของการท างานลดลง หรือส่งผลด้านลบต่อ
องค์กรได้ 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย     

 1.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพส์ านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพิมพส์ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

          สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพนัในองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งสิ้นจ านวน 184 คน (ที่มา : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล, 2564)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้เนื่องจากทราบจ านวนที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงก าหนดโดยการค านวณใช้สูตรของ 
Yamane ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้มี
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้จ านวน 127คน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 150 คน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ประกอบด้วย  ด้านระบบบริหารจัดการ  
ด้านโครงสร้างขององค์กร และด้านวฒันธรรมองค์กร  

 2.  ตวัแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ประกอบด้วย ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่  ความผูกพันดา้นบรรทัดฐาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กร ท าให้พนักงานเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กรและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ของพนักงาน
โรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และแนวทางในการ
ปรับปรุง สร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานและสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพัน
ต่อองค์กรแก่บุคลากรในอนาคต 
 
การทบทวนวรรณกรรม    
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านระบบบริหารจัดการ 
 วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้บริหาร
เข้าใจและผู้บริหารสามารถท าการควบคุมได้ เป็นสภาพแวดล้อมที่การท างานและเกิดขึ้นจากรูปแบบของ
โครงสร้างขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรโดยมีอิทธิพลต่อกัน 
 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ 
เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารงาน พนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร 
ด้านโครงสร้างขององค์กร 
 ชญาภา วริวรรณ (2552, หน้า 21)สรุปไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างานหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวของผู้ปฎิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น สถานที่ตั้งขององค์กร กฎระเบียบขององค์กร 
โครงสร้างการท างาน วัฒนธรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา สิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ รวมถึงลักษณะทางกายภาพขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานและผลส าเร็จใน
การท างาน 
 จินตนา บุญบงการ (2550, หน้า 4)ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง 
พลังของสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลอย่างมากต่อองค์กรก็จริง แต่ผู้บริหารต้องด าเนินการต่อพลัง
ภายในองค์กรด้วย ธุรกิจจึงจะบรรลุเป้าหมาย พลังภายในองค์กรประกอบด้วย เจ้าของและผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริหาร ลูกจ้าง และวัฒนธรรมในองค์กร 
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ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้บริหาร
เข้าใจและผู้บริหารสามารถท าการควบคุมได้ เป็นสภาพแวดล้อมที่การท างานและเกิดขึ้นจากรูปแบบของ
โครงสร้างขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรโดยมีอิทธิพลต่อกัน 
 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ 
เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารงาน พนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEsในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างขององค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กรมี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกัน มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของการตัดสินใจด้านการตัดสินใจได้ในเวลา ด้านการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านความ
เหมาะสมทางด้านจริยธรรม  
 จากการวิจัยของ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552)สามารถสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยฉบับนี้ได้
ดังนี้ สภาพแวดล้อมในองค์กรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
โครงสร้างขององค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
               ช่อสุดา โสระดา (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรม
อาหาร จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อบริษัทในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยลักษณะของความผูกพันต่อบริษัทที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความ
เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อบริษัท รองลงมาเป็นด้านความเชื่อมั่น ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษัท ส่วนลักษณะของความผูกพันต่อบริษัทที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของบริษัทต่อไป รองลงมาเป็นด้าน
ความรู้สึกผูกพันโดยรวมกับบริษัท ส่วนปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเ ห็นต่อความผูกพัน
ต่อบริษัท ได้แก่ ลักษณะงานที่ท า เพศ อายุสภานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
ค่าจ้างรายวันที่ได้รับ และระดับต าแหน่งงาน 
 จากการวิจัยของ ช่อสุดา โสระดา (2551) สามารถสรุปผลการวิจัยที่เก่ียวข้องงานวิจัยฉบับนี้ได้ดังนี้ 
ความผูกพันต่อบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยลักษณะของความผูกพันต่อบริษัทที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อบริษัทส่วน
ลักษณะของความผูกพันต่อบริษัทที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของบริษัทต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เรียกว่าแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental Design) เป็น
การวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัด กระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็น
การรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวา (Cross Sectional Studies)คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะ
ใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 184 คน(ที่มา : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล, 2564) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงก าหนด
โดยการค านวณใช้สูตรของ Yamane ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับได้ที่  0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้จ านวน 127คน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน150 คน 
 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ประเภทบุคลากร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้านทั้งหมด 15 ข้อ คือ (1) 
ด้านระบบบริหารจัดการ จ านวน 5 ข้อ (2) ด้านโครงสร้างขององค์กร จ านวน 5 ข้อ และ (3) ด้านวัฒนธรรม
องค์กร จ านวน 5 ข้อ ซึ่งลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดให้ ระดับความส าคัญดี
มาก 5 คะแนน ระดับความส าคัญดี 4 คะแนน ระดับความส าคัญปานกลาง 3 คะแนน ระดับความส าคัญ
พอใช้ 2 คะแนน ระดับความส าคัญควรปรับปรุง 1 คะแนน  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ทั้งหมด 17 ข้อคือ (1) ด้านความผูกพันด้านจิตใจ จ านวน 6 ข้อ         (2) ด้านความ
ผูกพันด้านการคงอยู่จ านวน 6 ข้อ และ (3) ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ านวน 5ข้อ ซึ่งลักษณะค าถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดให้ ระดับความส าคัญมากที่สุด 5คะแนน ระดับความส าคัญมาก 
4 คะแนน ระดับความส าคัญปานกลาง 3 คะแนน ระดับความส าคัญน้อย2 คะแนน ระดับความส าคัญน้อย
ที่สุด 1 คะแนน   
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ท าไมท่านคิดว่าสวัสดิการที่ดี จึงมีความผูกพันต่อโรงพิมพ์ส านักงานสลากกนิ
แบ่งรัฐบาล จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อเป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
      1.1  ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ  (Percentage) และ
ค่าความถี่ (Frequency)กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และประเภทบุคลากร  
        1.2  ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบด้วย ด้านระบบบริหาร
จัดการ ด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
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        1.3 ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบด้วย ความผูกพันด้านจิตใจ 
ความผูกพันด้านการคงอยู่ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
   2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
กับความผูกพันต่อองค์กรโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สรุปได้ดังนี้ 
 1.พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กร อยู่ในภาพรวมใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
    1.1 ด้านระบบการบริหารจัดการ พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มี
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรใน
ระดับดีทุกข้อ เรียงตามล าดับ ดังนี้  องค์กรมีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือส านักงานฯ (GLO Manual-SOP) และค้นหาได้ง่ายในระบบอินทราเน็ต องค์กรมีนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน และข้อที่มีคะแนนต่ าสุด คือ องค์กรมีการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง      
    1.2 ด้านโครงสร้างขององค์กร พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ เรียงตามล าดับ ดังนี้ พนักงาน
ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท างานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย องค์กรมีแผนโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน และ
ข้อที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือ มีการวางแผนพัฒนาและจัดการฝึกอบรมพนักงานตามสายต าแหน่งงาน 
   1.3 ด้านวัฒนธรรมองค์กร พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ เรียงตามล าดับ ดังนี้ พนักงาน
ยอมรับและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี สื่อความหมายชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ และข้อที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามวัฒนธรรมองค์กร  
 2.พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในภาพรวมในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
    2.1 ด้านจิตใจ พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานกินแบ่งรัฐบาล มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะท างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ 
และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ องค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
    2.2 ด้านการคงอยู่ พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ มีความเชื่อมั่นว่าการ
ท างานอยู่ที่องค์กรจะท าให้มีความสุขในการท างานและรักที่จะท างานอยู่ที่องค์กรนี้ตลอดไป มีการก าหนด
จ านวนวันลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัด
สภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการท างาน ส่งเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพและความปลอดภัย 



 
8 

    2.3 ด้านบรรทัดฐาน พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ เพื่อนร่วมงานเป็น
กันเองมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร   
 3.ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกและมี
ความสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  (rxy = .885) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.01ทุกด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายด้านอยู่
ระหว่าง 0.836-0.844 และคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความผูกพันทางด้านจิตใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
( rxy = .851) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความผูกพันทางด้านจิตใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ( rxy = .832) และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ด้านระบบการบริหารจัดการกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความผูกพันทางด้านจิตใจมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ ( rxy = 0.806) ตามล าดับ 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านระบบบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ( rxy = .836) เมื่อพิจารณากับความผูกพันต่อองค์กรเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง ได้แก่ ด้านจิตใจ  ( rxy = 0.806) ด้านการคงอยู่ ( rxy = 0.703) และด้าน
บรรทัดฐาน ( rxy = 0.763)  
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ( rxy = .844) เมื่อพิจารณากับความผูกพันต่อองค์กรเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง ได้แก่ ด้านจิตใจ ( rxy = 0.832) ด้านบรรทัดฐาน( rxy = 0.787) และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง คือ การคงอยู่ ( rxy = 0.676) 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ( rxy = .844) เมื่อพิจารณากับความผูกพันต่อองค์กรเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง ได้แก่ ด้านจิตใจ  ( rxy = 0.851) ด้านบรรทัดฐาน( rxy = 0.789) และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง คือ การคงอยู่ ( rxy = 0.658)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านโครงสร้างองค์กร 
ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นองค์กรธุรกิจที่มีประวัติมายาวนานและส่วนงานต่าง 
ๆ มากมาย การด าเนินงานและการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจน จึงท าให้การดูแลพนักงานเป็นไปด้วยดี มี
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน จึงท าให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจ นอกจากนี้
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ผู้บริหารยังมีการวางแผนด าเนินงานอย่างรอบคอบและการวางแผนกลยุทธ์ ในการด าเนินงานขององค์กรโดย
ส่วนรวม เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุ เป้าหมาย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีต่อ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจSMEs ในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ  SMEs มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างขององค์กร และด้านวัฒนธรรม
องค์กร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
    1.1 ด้านระบบบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์กรมีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ที่ท่าน
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในคู่มือส านักงานฯ (GLO Manual-SOP)และค้นหาได้ง่ายในระบบอินทราเน็ต 
องค์กรมีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน และองค์กรมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตามจุดต่างๆ  อย่างเหมาะสม ทั้งนี้โรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบในการท างานอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
ส านักงานฯ (GLO Manual-SOP) และค้นหาได้ง่ายในระบบอินทราเน็ต  เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้ง่าย รวมถึงองค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กรที่
ชัดเจน รวมถึงองค์กรมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตามจุดต่างๆ
อย่างเหมาะสมให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่อาจเกิดอันตรายได้อีกด้วย  

      1.2 ด้านโครงสร้างขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท างานเพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย องค์กรมีแผนโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงมีการ
วางแผนงานและการพัฒนาที่เป็นระบบ  พนักงานทุกคนจึงมีความสุขในการปฎิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือรับผิดชอบเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และมีแผนโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ผู้บังคับบัญชาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานเพราะการดูแลพนักงานให้มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาเป็นสิ่งที่องค์กรพึงกระท า  
     1.3 ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
ดีทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานยอมรับและปฎิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 
องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี สื่อความหมายชัดเจน สามารถน าไปปฎิบตัิได้ และวัฒนธรรมขององค์กรสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นองค์กรที่ ด าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยมานานมีการวางแผนงานและการพัฒนาที่เป็นระบบจากรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้องค์กรมีการสืบทอด
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อมา จนเป็นหลักปฏิบัติของคนในองค์กรจวบจนปัจจุบัน   
 2. ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันด้านจิตใจ ด้านคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน ทั้งนี้เนื่องจากโรง
พิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจในองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้    
    2.1 ด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะท างานทุกอย่างที่
ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ และมีความสุขในการปฎิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
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มอบหมายหรือรับผิดชอบ ดังนั้นพนักงานจึงเชื่อมั่นในการดูแลขององค์กรและปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ  
    2.2 ด้านการคงอยู่ พนักงานมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ มีความเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่
องค์กรจะท าให้มีความสุขในการท างานและรักที่จะท างานอยู่ที่องค์กรนี้ตลอดไป มีการก าหนดจ านวนวันลา
หยุดพักผ่อนประจ าปีได้อย่างเหมาะสม และมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น เงินช่วยเหลือ การกู้ยืม 
การรักษาพยาบาล ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง ทั้งใน
ด้านของสวัสดิการและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่เข้ามาช่วย
ดูแลพนักงาน    
    2.3 ด้านบรรทัดฐาน พนักงานมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และองค์กรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีการสร้างบรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือที่พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ท าให้การอยู่ร่วมกันภายในองค์กร
เป็นไปอย่างดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อองค์กรมีการดูแลพนักงานดี พนักงานก็ปฏิบัติงานตอบสนอง
องค์กรเป็นอย่างดี พร้อมห่วงใยองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่    
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมี
ความสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร และด้าน
ระบบการบริหารจัดการ ตามล าดับ สามารถสรุปได้ดังนี้   
   3.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรง
พิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด พนักงานยอมรับและปฎิบัติตาม
วัฒนธรรมขององค์กร องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี สื่อความหมายชัดเจน สามารถน าไปปฎิบัติได้ และวัฒนธรรม
ขององค์กรสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร เก้ือฐิติพร (2556) 
ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม
สินใจเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของธนาคารออมสินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และ
ระดับมาก คือด้านโครงสร้างองค์กรและด้านระบบการบริหารงาน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและ
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.708  
  3.2 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรง
พิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านโครงสร้างองค์กร พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท างาน
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย องค์กรมีแผนโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชาเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาภา วริวรรณ (2552, หน้า 21)
สรุปไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างานหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของผู้ปฎิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต เช่น สถานที่ตั้งขององค์กร กฎระเบียบขององค์กร โครงสร้างการท างาน วัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
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องค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา สิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงลักษณะทางกายภาพของ
องค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานและผลส าเร็จในการท างาน 
   3.3 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านระบบการบริหารจัดการกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานโรงพิมพ์ส านกังานสลากกินแบง่
รัฐบาลให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ องค์กรมีการก าหนดขอบเขต
และหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในคู่มือส านักงานฯ (GLO Manual-SOP) และค้นหาได้ง่ายใน
ระบบอินทราเน็ต องค์กรมีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน และองค์กรมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตามจุดต่างๆ  อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นปัจจัยภายในองค์กรที่มีความส าคัญ
ต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องและอยู่ในแนวเดียวกันกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบัน
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จได้ พนักงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งเพราะพนักงานเป็นแรง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหาก
ผู้บริหารได้วางกรอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้าด้วยกันก็จะเกิดการ
ประสานงานกัน การปฏิบัติงาน การแบ่งงานกันท า ก็จะท าให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและส่งผล
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความส าคัญต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง เพราะหากพนักงานมีความรู้สึกว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ดี
แล้ว ย่อมส่งผลให้พนักงานพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
มากที่สุด องค์กรควรน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการน าเสนอในการบริหารองค์กรดังนี้ 
 1.จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการพบว่า ค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ องค์กรมีการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรควรมีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน ควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการ
พัฒนาทักษะเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ เช่นส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ จัดการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีความเป็นธรรมในการเลื่อนต าแหน่งงาน   
 2.จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เมื่อพิจารณาด้านโครงสร้างขององค์กรพบว่า 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการวางแผนพัฒนาและจัดการฝึกอบรมพนักงานตามสายต าแหน่งงานดังนั้นองค์กรควรมี
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมีการวางแผนพัฒนาพนักงานตามสายต าแหน่งงาน มีการ
จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง รวมทั้งมีการจัดอบรมให้กับหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างานสามารถให้
ค าปรึกษา และแนะน าหลักการปฏิบัติที่ดีกับพนักงานได้เป็นอย่างดี เพราะการดูแลพนักงานให้มี
ความก้าวหน้าทั้งในด้านของการฝึกอบรม และการพัฒนา เป็นสิ่งที่องค์กรพึงกระท า   
 3. จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เมื่อพิจารณาด้านวัฒนธรรมองค์กรพบว่า ค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้นผู้บริหารควรมีการพูดคุย สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ยอมรับ
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ฟังความคิดเห็น ซึ่งการวางตัวของผู้บังคับบัญชาและการสื่อสารกับพนักงานเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีว่ายัง
มีคนคอยสนับสนุนอยู่เสมอ ให้อิสระในการท างาน ชื่นชมและขอบคุณเมื่อพนักงานท าผลงานได้ดีและ
สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโต 
 4. จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพิจารณาด้านจิตใจพบว่า ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์กรมี
การส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรควรมีการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน  ท าให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจถ้าได้รับผิดชอบงานส าคัญขององค์กร   
 5. จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพิจารณาด้านการคงอยู่ พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการ
จัดสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการท างาน ส่งเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพและความปลอดภัย ดังนั้น
องค์กรควรสร้างบรรยากาศที่น่าท างาน มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเหมาะสมท าให้
พนักงานรู้สึกมีความสุขกับงานที่ท าในปัจจุบัน 
  6. จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพิจารณาด้านบรรทัดฐาน พบว่าค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรควรมีการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรและผู้บังคับบัญชา
ให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่และความคิดเห็นของพนักงาน  
  7. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กร 
พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านการ
คงอยู่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีการพูดคุย สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ซึ่งการวางตัวของผู้บังคับบัญชาและการสื่อสารกับพนักงานเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีว่ายังมีคนคอย
สนับสนุนอยู่เสมอ ให้อิสระในการท างาน ชื่นชมและขอบคุณเมื่อพนักงานท าผลงานได้ดีและสนับสนุนให้
พนักงานมีโอกาสเติบโตและองค์กรควรสร้างบรรยากาศที่น่าท างาน มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอย่างเหมาะสมท าให้พนักงานรู้สึกมีความสุขกับงานที่ท าในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานโรงพิมพ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
ดังต่อไปนี้  
 1. ควรศึกษาปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การบริหารจัดการทรัพยากร การประเมินผลและการควบคุมสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร  
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตขององค์กร    
 3.เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข วิธีการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง 
จินตนา บุญบงการ. (2550). สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่ง-  
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ช่อสุดา โสระดา. (2551). ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทมโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด.  
            วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 



 
13 

ธนากร เก้ือฐิติพร. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับผลการปฏิบัติงานของ 
            พนักงานธนาคารออมสินใจเขตจังหวัดนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต,  
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2550). ภาวะผู้น า และกลยุทธ์การจัดการองค์กรพยาบาลในศตวรรษที่ 21.  
            กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์. (2552). สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและ 
            ประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ.วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต,  
            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 เสริมยศ ธรรมรักษ์. (2553). การสร้างแบรนด์ภายใน: ดูแลบุคลากรก่อนใส่ใจลูกค้า. วารสารนักบริหาร,  
            30(2), 21-29. 
สุภาวด ีขุนทองจันทร์. (2555). ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Introduction to Business Operation.  
             สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย.์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
            อุบลราชธานี. Available from: http://www.bba.ubru.ac.th/~supawadee 
ศิริพร เลิศยิ่งยศ. (2553). องค์การและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
Steers, M. R. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment.  
            Administrative Science Quarterly, 22, 46-56.  

 


