
 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการ ใน
ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 

 
 ทวนทอง ทบัทมิ 

ผศ.ศิวะนันท์  ศิวพิทกัษ์ 
บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัของขา้ราชการในส านักงาน
ตรวจสอบภายในกลาโหมตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้และอายกุารท างาน เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับความผูกพนัของข้าราชการในส านักงานตรวจสอบภายใน
กลาโหม 

ตวัอย่างเป็นขา้ราชการส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหม จ านวน 100 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Samples t-test ค่าความแปรปรวน 
(One-Way ANOVA) และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส รายได ้20,001-
30,000 บาท อายุการท างาน 16 - 25 ปี และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
สถานภาพ ด้านรายได้ และด้านอายุการท างานแตกต่างกันไม่มีความผูกพนัเชิงต่อเน่ืองต่อองค์กร อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แต่ ดา้นเพศและดา้นอายกุารท างานแตกต่างกนัมีความผูกพนัเชิงค่านิยมต่อองคก์รอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัสภาพแวดล้อมด้านคุณลกัษณะเฉพาะของงานขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบ
ภายในกลาโหม พบวา่ การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีตรงตามความรู้
ความสามารถ ความรู้สึกภาคภูมิใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย งานท่ีท าเป็นงานท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิม มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัเชิงต่อเน่ืองและเชิงค่านิยมในองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
 
1 บทน า 

 องค์กรของทางภาครัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัต่อการบริหารการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั
ขององค์กร สาเหตุเกิดจากยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงทางดา้นเทคโนโลยี
ต่างๆ และการติดต่อส่ือสาร ขอ้มูลข่าวสารมีการพฒันาผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ และเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น องค์การจึงตอ้งมีการเรียนรู้และปรับ กลยุทธ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสมกบั
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สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา และบริหารงานโดยการแปลงกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลดี 
เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั 

 นอกจากน้ีองคก์าร ยงัตอ้งหาวิธีในการเหน่ียวร้ังให้บุคลากรเหล่าน้ีมีความรักในองคก์าร ทุ่มเทเพื่อ
เป้าหมายและความส าเร็จขององคก์ารและไม่คิดเปล่ียนงาน ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากการมีความผกูพนัต่อองคก์ารนัน่เอง 
ถา้บุคลากรใดมีความผกูพนัต่อองคก์ารแลว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งมากมาย ไดแ้ก่ เป็นตวัท านาย
การเพิ่มผลผลิต ท าให้มีอายุการท างานยาวนานข้ึนท าให้บุคลากรมีความมัน่คงต่อองคก์าร และไม่มีการขาดงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดขององคก์าร และเป็นตวัช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิผลของ
องคก์าร อีกทั้งความผกูพนัต่อองคก์ารนั้นสามารถช้ีถึงแนวโนม้ในความตั้งใจของบุคลากรท่ีจะคงอยูห่รือลาออก
จากองคก์ารได ้ถา้หากบุคลากรผูกพนัต่อองค์การ บุคลากรก็จะตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ี ในทางตรงกนัขา้มหาก
บุคลากร ใดขาดความผูกพนัต่อองคก์ารก็จะท าให้บุคลากรนั้นมีความตั้งใจท่ีจะลาออกจากองคก์ารในท่ีสุด การ
ลาออกของบุคลากรท าใหเ้กิดผลกระทบตามมาในการหาบุคลากรมาทดแทน เพื่อนร่วมงานตอ้งรับภาระเพิ่มมาก
ข้ึน องค์การไม่สามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวน้อกจากน้ีการลาออกของพนกังานจะส่งผลกระทบ
ท าลายขวญัและทัศนคติของบุคลากรท่ียงัคงท างานอยู่ในองค์การนั้ น และถ้าหากมีอัตราการลาออกสูง
ภาพลกัษณ์ขององค์การถูกมองในแง่ลบและองคก์ารจะขาดความมัน่คงตามมา ฉะนั้นองค์การควรจะค านึงถึง
การส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร และใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการท างานใหอ้งคก์าร 

 ส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหม เป็นหน่วยงานของราชการซ่ึงสังกดัอยู่ในกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหมมีหน่วยงานภายในทั้งส้ิน 24 หน่วยงาน แต่ท่ีจะท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ส านกังานตรวจสอบ
ภายในกลาโหม มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบบญัชี การปฏิบติัราชการ พสัดุและทรัพยสิ์นของทางราชการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งติดตาม และประเมินผล การปฏิบติังานของหน่วยงานใน
สังกดั ซ่ึงมีดว้ยกนั 9 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัออกไป ถือว่าเป็น
หน่วยงานท่ีมีบุคลากรดว้ยกนัทั้งส้ิน 137 คน บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในองคก์ารเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเกิดมาจากบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงบุคลากรของส านกังาน
ตรวจสอบภายใน มกัจะมีการออกตรวจในงานท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบอยูเ่สมอ จึงท าให้บุคลากรมีความรู้สึกไม่
มีความผูกพันกับหน่วยงานท่ีก าลังปฏิบัติงานอยู่และรู้สึกไม่มีความผูกพัน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ผูว้ิจ ัยมีแนวคิดท่ีจะศึกษาในเร่ืองของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหม เพื่อท่ีจะสามารถน าปัจจยั
ต่าง ๆ นั้นมาใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์าร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่ิง
ยึดเหน่ียวท่ีจะท าให้บุคลากรมีความรัก ความพึงพอใจท่ีจะร่วมงานกบัองค์การต่อไปรวมถึงสามารถท่ีจะน า
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ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ และ
จะท าใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัของขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมตามลกัษณะ
ปัจจยัส่วนบุคคล  

 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกบัความผูกพนัของขา้ราชการในส านักงาน
ตรวจสอบภายในกลาโหม 
 
3. สมมติฐานทีใ่ช้ในการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ขา้ราชการส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมมีความ 
สัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร 
 
4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มกบัความผกูพนัของขา้ราชการในส านกังาน
ตรวจสอบภายในกลาโหม 

2. ให้ทราบถึงแนวทางในการวางแผนพฒันาขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
5. ขอบเขตของงานวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ขา้ราชการในส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ ส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหม 
ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมจากเดือนกนัยายน 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 3 เดือน 
ขอบเขตการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ  
1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อตัราเงินเดือนและอายกุารท างาน  
2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎีของ Gilmer ประกอบดว้ย 10 ดา้น คือ  
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  2.1) ความมัน่คงปลอดภยั  2.2) โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน  
  2.3) องคก์ารและการจดัการ  2.4) ค่าจา้ง  
  2.5) คุณลกัษณะเฉพาะของงาน  2.6) การนิเทศงาน  
  2.7) คุณลกัษณะทางสังคมของงาน  2.8) การติดต่อส่ือสาร 
  2.9) สภาพการท างาน  2.10) สวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
3) ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยใชท้ฤษฎีของ Meyer ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ  

  3.1) ความผกูพนัเชิงต่อเน่ือง  3.2) ความผกูพนัเชิงค่านิยม 
 
6. ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัทาการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัส่งใหก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง และผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัมาใหผู้ว้จิยัโดยแบบ สอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามเก่ียวกับปัจจยัสภาพแวดล้อมของข้าราชการในส านักงานตรวจสอบ

ภายในกลาโหม มีทั้งหมด 34 ขอ้ มี 5 ระดบัความผกูพนั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมาก  
3 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รปานกลาง  
2 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย  
1 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด  

  ตอนท่ี 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการ ในส านกังาน
ตรวจสอบภายในกลาโหม มีทั้งหมด 10 ขอ้ มี 5 ระดบัความผูกพนั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมาก  
3 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รปานกลาง  
2 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย  
1 หมายถึง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด  
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 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
7. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 53 
คิดเป็นร้อยละ 53 เป็นเพศชาย 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รวมทั้งหมด 100 คน  

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความมัน่คงปลอดภยั ขา้ราชการใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัท่ี 1 คือ ท่านมี
ความรู้สึกมัน่คงในอาชีพการงาน และท่านไดรั้บความมัน่คงจากท่ีท างานของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 
รองลงมาคือ ท่านรู้สึกมัน่ใจในความมัน่คงขององคก์าร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ท่านรู้สึกมัน่คงในงานท่ีท่าน
สังกดัอยู่ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และท่านไดรั้บความอบอุ่นและความปลอดภยัจากท่ีท างานโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 ตามล าดบั  

ความผูกพนัเชิงต่อเน่ือง ขา้ราชการให้ระดบัความส าคญัล าดบัท่ี 1 คือ ท่านมีความสม ่าเสมอในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 รองลงมาคือ ท่านมีความปรารถนาท่ีจะทุ่มเทให้กบั องคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.12 ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะท างานในองคก์าร อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ท่านไม่เคยคิดจะเปล่ียนงานหรือ
โอนยา้ยไปองคก์ารอ่ืนเพราะท่านมีความผกูพนักบัองคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และท่านยนิดีหากมีการเปล่ียน
หนา้ท่ี รับผดิชอบเพื่อความเหมาะสมในองคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตามล าดบั  

ความผกูพนัเชิงค่านิยม ขา้ราชการใหร้ะดบัความส าคญัล าดบัท่ี 1 ท่านมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารท่ี
ท่านท างานอยู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือ ท่านยินดีปฏิบติัตามนโยบายขององค์การ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ท่านรู้สึกผูกพนัต่อวฒันธรรมขององค์การท่ีท่านท างานอยู่ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เป้าหมายขององคก์ารกบัเป้าหมายของท่านมีความสอดคลอ้งกนั และแนวทางการปฏิบติังาน
ในองคก์ารของ ท่านสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานใหแ้ก่ท่านเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหม (ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้และอายกุารท างาน) ต่างกนัท าใหค้วามผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนั ตารางท่ี ( 4.18 – 
4.22 ) ใชก้ารวเิคราะห์สถิติแบบ t-test และ F-test (One-Way-ANOVA) ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ขา้ราชการท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความผกูพนัเชิง
ต่อเน่ืองในองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

ขา้ราชการท่ีมีเพศ และอายงุาน แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัเชิงค่านิยมในองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 ส่วนขา้ราชการท่ีมีอายุ สถานภาพ และรายได ้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความผูกพนัเชิงค่านิยมใน
องคก์ร 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดล้อมของงานข้าราชการในส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหมมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ร ตารางท่ี ( 4.23 – 4.43 ) ใช้การวิเคราะห์สถิติแบบ Pearson Correlation 
ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ความมัน่คงปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัเชิงต่อเน่ืองและความผกูพนัเชิงค่านิยมโดยรวม
ขององคก์ร โดยปัจจยัท่ีขา้ราชการใหค้วามผกูพนัมากท่ีสุด คือ ไดรั้บความอบอุ่นและปลอดภยัจากท่ีท างาน และ
รู้สึกมัน่ใจนความมัน่คงขององคก์ร 
  
8. อภิปรายผลการศึกษา 

ขา้ราชการในองค์กร ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนักบัขา้ราชการใน
องคก์ร มาเป็นอนัดบัแรกคือ ค่าจา้ง รองลงมาคือ สวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ การติดต่อส่ือสารการนิเทศ
งาน โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจดัการ สภาพการท างาน คุณลกัษณะทางสังคมของงาน 
คุณลกัษณะเฉพาะของงาน และอนัดบัสุดทา้ยคือ ความมัน่คงปลอดภยั ขา้ราชการในองคก์ร ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัความผกูพนัเชิงค่านิยมมาเป็นล าดบัแรก และใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัเชิงต่อเน่ืองเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมต่างกนัท าให้
ความผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนั 

ขา้ราชการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ รายได ้และอายุการท างานท่ีแตกต่างกนั มีไม่มีผลต่อความผูกพนั
เชิงต่อเน่ืองในองคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงเดือน รักษาใจ (2554) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศและระยะเวลาการท างาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ และ
งานวิจยัของ เบญจมาภรณ์ นวลิมป์ (2546) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล 
ลกัษณะงานและประสบการณ์ ในงานกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสมุทรสาครและสมุทรสงครามท่ีพบว่า เพศ และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์การ ไม่มีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์าร 

ขา้ราชการท่ีมีเพศ และอายงุาน แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัเชิงค่านิยมในองคก์ร ส่วนขา้ราชการ
ท่ีมีอายุ สถานภาพ และรายได ้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความผูกพนัเชิงค่านิยมในองค์กร สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ขนิษฐา น่ิมแกว้ (2554) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของ
บุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษา ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ 
การศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และอายุการท างาน แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในองค์การท่ีแตกต่างกนั 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นุชติมา รอบคอบ (2542) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัของพนักงานต่อ
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องคก์าร : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารเภสัชกรรม ระบุไวว้า่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงานและอายุการท างานท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานของข้าราชการในส านักงาน
ตรวจสอบภายในกลาโหมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานข้าราชการ มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา น่ิมแกว้ (2554) ซ่ึงท าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของบุคลากรในองคก์าร : กรณีศึกษา ส านกับริหาร
โครงการ กรมชลประทาน สามเสน พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้ง 10 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัใน
องคก์ารของบุคลากร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดิศร พูลสุวรรณ (2552) ท าการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มการท างานและการรับรู้ความเส่ียง กบัความเครียดในการท างานกรณีศึกษา : พนกังานฝ่ายผลิต
บริษทั ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน การรับรู้
ความเส่ียง และความเครียดในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหว่างในการท างานกับ
ความเครียดในการท างานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงกับ
ความเครียดในการท างาน มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
 
9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มพบวา่ ขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหม ให้
ความส าคญักบั ค่าจา้ง มากท่ีสุด และรองลงมาคือ สวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ จึงเห็นไดว้า่ขา้ราชการใน
ส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมมีความผกูพนักบัองคก์รเพราะปัจจยัดงักล่าว ดงันั้น ควรมีนโยบายเพื่อชกัจูง
ให้ขา้ราชการในส านกังานตรวจสอบภายในกลาโหมมีความผูกพนักบัองคก์ร ตามปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นอ่ืน 
ๆ ดงัน้ี ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นองคก์ารและ
การจดัการ ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของงาน ดา้นการนิเทศงาน ดา้นคุณลกัษณะทางสังคมของงาน ดา้นสภาพการ
ท างานและดา้นการติดต่อส่ือสาร 
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