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55601310 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั :  การรับรู้บรรยากาศองคก์าร/คุณภาพชีวติในการทาํงาน/พนกังานบริษทันิตพอยน์ จาํกดั 
  ตนัหยง  ชุนศิริทรัพย ์: ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกบัคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั นิตพอยน์ จาํกดั.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.
ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร.  119 หนา้. 
 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้บรรยากาศองคก์ารกบั
คุณภาพชีวิตในการทาํงานขององคก์รของพนกังาน บริษทั นิตพอยน์ จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรจาํนวน 115 คน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 26-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส มีอายุการทาํงาน 6 - 9 ปี  อตัราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายต่อ
เดือนพอใช ้ 

2. การรับรู้บรรยากาศองคก์ารของพนกังานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก รายดา้นพบว่า
การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการเสียง  อยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือด้านรางวลัและ
ผลตอบแทน  

3. คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า
คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานดา้นค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด รองลงมาคือดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในการทาํงาน  

4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกบัคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของพนักงาน บริษทั นิตพอยน์ จาํกดั พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .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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กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้บรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของพนักงาน บริษทั นิตพอยน์ จาํกดั สัมฤทธิผลได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิงจากผูที้มี
พระคุณหลายท่านทีกรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ และคาํปรึกษา ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณอาจารยที์ปรึกษาทีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํแนวคิดทีเป็นประโยชน์ และ
สละเวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระทุกขนัตอน รวมทงักรุณาให้แนวคิด และเปิด
มุมมอง จนการคน้ควา้อิสระฉบบันีมีความสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร และอาจารยทุ์กท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
และแนะนาํอบรมสังสอน 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีของคณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรทีช่วยอาํนวยความ
สะดวกอยา่งเป็นกนัเอง ดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี 

สุดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า น้องสาว พีๆ เพือนๆ ทีเป็น
กาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา และผูมี้พระคุณอีกหลายท่านทีไม่ไดก้ล่าวนามไวใ้นทีนี ทีช่วย
ชีแนะแนวทางจนกระทงัการคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดใ้นทีสุด 
 




