55601310 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คําสําคัญ : การรับรู ้บรรยากาศองค์การ/คุณภาพชีวติ ในการทํางาน/พนักงานบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
ตันหยง ชุ นศิริทรัพย์ : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ บรรยากาศองค์การกับคุ ณภาพ
ชี วิตในการทํางานของพนักงานบริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด. อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.
ดาวลอย กาญจนมณี เสถียร. 119 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้บรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพชี วิตในการทํางานขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรจํานวน 115 คน สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
ผลการวิจยั พบว่า
1. พนัก งานส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 26-30 ปี จบการศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มี
สถานภาพสมรส มีอายุการทํางาน 6 - 9 ปี อัตราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนพอใช้
2. การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า
การรั บ รู้ บรรยากาศองค์การด้า นการเสี ยง อยู่ใ นระดับ มากทีสุ ด รองลงมาคือด้านรางวัล และ
ผลตอบแทน
3. คุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก รายด้า นพบว่า
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม อยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน
4. การศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรั บรู ้ บรรยากาศองค์การกับคุ ณภาพชี วิตในการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด พบว่ามี ความสัมพันธ์ กนั อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05 (r =.704)
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This research aimed to (1) study the level of the perception of the organization climate
and the level of quality of work life and (2) investigate the relationship between the perception of
the organization climate and the quality of work life at Knittpoint company in 115 staffs using
questionnaire as a research tool. The data was analyzed as percentage, mean, standard deviation
and correlation coefficient (r).
The result showed the following:
1. The majority of the staffs were married-female with the age between from 26 to 30
years old. They had Bachelor degree qualification. They had 6 to 9 years of working experience,
getting remuneration at 15,001 to 20,000 Baht per month. They considered this income as enough
for living.
2. They had high level of perception of the organization climate with the highest level
in perception in risk, followed by getting an award and reward.
3. The quality of work life was at the high level with the highest level in perception in
receiving an appropriate and fair salary, followed by career advancement and job security.
4. There was a positive correlation between the perception of the organization climate
and the quality of work life at Knittpoint company, with the statistical significant difference at .
(r=.704).
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด สัม ฤทธิ ผลได้ด้วยความกรุ ณาอย่างดี ยิงจากผูท้ ี มี
พระคุณหลายท่านทีกรุ ณาให้ความช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะ และคําปรึ กษา ผูว้ ิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทีปรึ กษาทีได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแนวคิดทีเป็ นประโยชน์ และ
สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระทุกขันตอน รวมทังกรุ ณาให้แนวคิด และเปิ ด
มุมมอง จนการค้นคว้าอิสระฉบับนีมีความสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ทุ กท่าน ทีได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้
และแนะนําอบรมสังสอน
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทีช่วยอํานวยความ
สะดวกอย่างเป็ นกันเอง ด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี
สุ ดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ คุ ณย่า น้องสาว พี ๆ เพือนๆ ที เป็ น
กําลังใจให้กบั ผูว้ ิจยั ด้วยดี เสมอมา และผูม้ ีพระคุ ณอีกหลายท่านทีไม่ได้กล่าวนามไว้ในทีนี ทีช่ วย
ชีแนะแนวทางจนกระทังการค้นคว้าอิสระฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้ในทีสุ ด

ฉ

