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THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND QUALITY
OF WORK LIFE OF EMPLOYEES IN AUSSUMPTION SCHOOL
NAKORNRATCHASIMA
ยตนะ เตียรวัฒนศิริ 1, ปฏิมา ถนิมกาญจน 2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 211 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึ ก ษาพบว า บรรยากาศองค ก ารกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของบุ ค ลากรโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
นครราชสีมา คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบสมติฐานบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน พบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: บรรยากาศองคการ, คุณภาพชีวิตการทํางาน

Abstract
The purpose of this research was to investigate the relationships between organizational
climate and quality of work life of employees in Aussumption School Nakornratchasima. The
research samples ware 211 Aussumption School Nakornratchasima’s employees. Questionnaire was
tools to collect data. Data analysis process through using frequencies, percentage, means and
standard deviation. With regarding hypothesis testing, Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient was used. The result revealed that Organizational climate aspect had positive
relationship on quality of work life of Aussumption School Nakornratchasima’s employees highly
significance (p<0.01)
Keywords: organizational climate , quality of work life
บทนํา
ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กําหนด
ขึ้นบนพื้ น ฐานการเสริม สรางทุ นของประเทศทั้ งทุ น ทางสั งคม ทุน ทางเศรษฐกิจ และทุน ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับ
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นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yatana_kerng@hotmail.com
อาจารย คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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คนไทยพั ฒ นาคนให มี ค วามเป น คนที่ ส มบู รณ มี วิ นั ย ใฝ รู มี ค วามรู มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สรา งสรรค มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร า งคนให ใ ช ป ระโยชน แ ละอยู กั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2560 : น.4) และในสวนของการบริหารงานนั้นถือวาคนเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการบริหาร เพราะคนเปน
ผูใชปจจัยอื่นๆ และคนเปนผูที่ทําใหการบริหารสําเร็จตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํากลาวที่วา
“คนที่มีคุณภาพเปนกุญแจสําคัญที่ไขไปสูความสําเร็จขององคการ” การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
เพราะความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิตการทํางานของคนในองคการ ซึ่งคุณภาพชีวิต
การทํางานของคนในองคการจะดีได บรรยากาศองคการก็มีความสําคัญ เนื่องจากบรรยากาศองคการประกอบดวย
สภาพแวดลอมที่รับรูไดจากทั้งทางตรงและทางออมของผูปฏิบัติงานและมีอิทธิพลตอแรงจูงใจและการการปฏิบัติงาน
(Litwin & Stringer, 1968 : P.65)
บรรยากาศองคการเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคการของมนุษยซึ่งเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางลักษณะที่
มองเห็นไดขององคการ เชน โครงสรางกฎเกณฑของผูนําและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานเปนตน บรรยากาศองคการจึง
เปนความรูสึกของผูปฏิบัติงานตอลักษณะงานที่มองเห็นไดขององคการซึ่งมีอิทธพลตอการกําหนดพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน (Steers & Porter, 1983 : P.365) นอกจากบรรยากาศองคการจะมีสวนกําหนดพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงานในองคการแลว บรรยากาศองคการยังมีสวนในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอ
องค ป ระกอบต างๆขององค การ ซึ่งจะชวยกระตุ นใหมี ทั ศนคติ ที่ ดีต อองค การ และความพอใจที่ จะอยูในองคก าร
(Brown & Moberg, 1980 : P.420) ดังนั้น หากตอ งการปรับปรุงเปลี่ย นแปลงหรือพั ฒ นาองคก ารแลวสิ่งที่จ ะตอ ง
พิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอื่น คือบรรยากาศองคการเพราะบรรยากาศองคการไดรับการสั่งสมจากความเปนมาของ
วัฒ นธรรมและกลยุ ท ธ ขององค ก ารตั้ งแต อตี ด ผู บ ริห ารทุ ก คนควรให ค วามสํ าคั ญ ต อ บรรยากาศองค ก าร เพราะ
บรรยากาศองคการจะชวยใหผูบริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น นอกจากนี้ควรมีการเสนอหรือสนองบรรยากาศ
ที่สรางเสริมความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเพื่อชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเปาหมายขององคการได
เร็วขึ้ น (Hellriegle & Slocum, 1974 : P.430) ฉะนั้ น ผูบ ริห ารต องเป น จัก รตัวสํ าคั ญ ในการประสานบทบาทของ
ผูรวมงานใหอยูในสภาพที่ดีและเหมาะสมเพื่อใหเกิดบรรยากาศองคการที่พึงประสงคขึ้น ทั้งนี้เพราะบรรยากาศเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหการดําเนินงานขององคการเกิดประสิทธิภาพ (เฉลิม จําปาวิจิตร, 2551 : น.10)
การที่องคการจะสามารถดํารงอยูและบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นนอกจาก
จะมีบรรยากาศที่ดีแลว ผูปฏิบัติงานในองคการตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย ดังคํากลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึงสวนตางๆ ของลักษณะการทํางานที่ตอบสนองทางรางกายสังคมและจิตใจโดยใหความรูสึกที่ดีตอ
การทํางานมีความยึดมั่น ผูกพัน และสภาพที่มีอิสระในการทํางาน โดยประเมินไดจากความพึงพอใจในการทํางาน ทํา
ใหเกิดความรูสึกวาชีวิตมีคุณคาจากงานที่ทํา (นาตยา สมิตาเฐียร, 2551 : น.24) นอกจากนี้การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
การทํางานจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกที่ดีตอองคการเกิดวัฒนธรรมองคการ เกิดขวัญกําลังใจ และเกิดผลดีในทาง
จิตวิทยาสภาพแวดลอมในการทํางานในองคการ (Dessler, 1991 : P.4) เชนเดียวกับประโยชนของการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการเพิ่มความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงานเสริมขวัญและกําลังใจ ความผูกพันตอองคการอัน
จะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการควรเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของคนในการทํางานดวยวิธีการตางๆ อาทิใหมีรายไดเพียงพอ เสริมสรางความปลอดภัยและความมั่นคงใน
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การทํางาน เนนใหบุคคลมีสวนรวมกันในองคการมากขึ้น และใหไดรับการยอมรับหรือยกยองถาหากผูปฏิบัติงานไมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีจะทําใหขาดแรงจูงใจในการทํางานได
ครูเปนอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญการที่ครูจะสามารถดําเนินบทบาทภาระหนาที่ของตนใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการสวนหนึ่งมาจากการที่ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตของครูจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไมควรมองขามเพราะถือ
ไดวาเปนลักษณะพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาคนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง ซึ่งพบวาคุณภาพชีวิต
ของครูขึ้นอยูกับเงื่อนไข 3 ประการคือ เงื่อนไขจากเพื่อนครู ผูบริหาร และ ทัศนคติกับการกระทําของครู โดยในชวงที่
ผานมาบรรยากาศในการทํางานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาตองทํางานภายใตภาระงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนครู โดยครูบางสวนไดสอบบรรจุเขารับราชการ ดวยปจจัยในเรื่องของสวัสดิการ ระบบในการ
ทํางาน และความกาวหนาในงาน ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลกับขวัญ กําลังใจในการทํางานของครู ซึ่งสงผลใหจํานวนครู
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาลดลง โดยตรงขามกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากสภาพดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหา
ดานการจัดการเรียนการสอนในระยะยาวได และอาจสงผลตอการศึกษาของนักเรียนในอนาคต
จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาบรรยากาศองคการมีความสําคัญในดาน
การบริหารจัดการทั้งตอผูบริหารและบุคลากรภายในองคการเปนอยางมาก ทั้งยังมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน หาก
องคการใดคํานึงถึงความสําคัญ ในเรื่องนี้แลวนํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ ก็จะทําใหองคการนั้นมีความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการบริหารงานที่ ทําใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายนโยบายของ
องคการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา
0

สมมติฐานของการวิจัย
บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 211 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ใช ในการเก็ บ รวบรวมขอมู ลเพื่ อการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม 1 ชุ ด
แบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
สวนที่ 2 แบบสอบถามบรรยากาศองคการ ตามแนวคิดของ Lussier (2007) ประกอบดวย โครงสราง
องคการ ความรับผิดชอบ รางวัล ความอบอุน การสนับสนุน ความจงรักภักดี ความเสี่ยง ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ
0

0

0
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ส ว นที่ 3 แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ตามแนวคิ ด ของ Umstot (1984) ประกอบด ว ย
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหาความกาวหนา การบูรณาการทาง
สังคม หลักประชาธิปไตยในการทํางาน การใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบให
เลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบดวย (Pearson Correlation)

0

0

0

0

0

ผลการวิจัย
ผลวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ
70.1 มีอายุระหวาง 40 – 49 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 30.8 สถานภาพสมรส จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ
54.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 80.6 ประสบการณทํางาน16 ปขึ้นไป จํานวน 73
คน คิดเปนรอยละ 34.6 อัตราเงินเดือนอยูที่ 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 65.9
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย
นําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรความหมายเปนคาเฉลี่ย
ตามเกณฑแตละระดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ขอที่
บรรยากาศองคการ
แปลผล
𝜇𝜇
𝜎𝜎
1
ดานโครงสรางองคการ
4.32
0.585 มากที่สุด
2
ดานความรับผิดชอบ
4.15
0.588
มาก
3
ดานรางวัล
3.75
0.683
มาก
4
ดานความอบอุน
4.03
0.715
มาก
5
ดานการสนับสนุน
3.90
0.612
มาก
6
ดานความจงรักภักดี
4.45
0.568 มากที่สุด
7
ดานความเสี่ยง
3.77
0.645
มาก
รวม
4.05
0.628
มาก
จากตารางที่ 1 พบวาบุคลากรโรงเรียนอัสสั มชัญ นครราชสีมา มีระดับ ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ บรรยากาศ
องคการ โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดานพบวาดานความจงรักภักดีอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานโครงสรางองคการ และดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณ ภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา โดย
นําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรความหมายเปนคาเฉลี่ย
ตามเกณฑแตละระดับ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ขอที่
คุณภาพชีวิตการทํางาน
แปลผล
𝜇𝜇
𝜎𝜎
1
ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
3.79
0.754
มาก
2
ดานโอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหา
3.90
0.776
มาก
ความกาวหนา
3
ดานการบูรณาการทางสังคม
3.89
0.626
มาก
4
ดานหลักประชาธิปไตยในการทํางาน
3.80
0.776
มาก
5
ดานการใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัว
4.01
0.698
มาก
รวม
3.88
0.576
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดานพบวาดานการใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือดานโอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหาความกาวหนา และดานการบูรณาการทางสังคม
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณ ภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยนําเสนอในรูปแบบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) และแปร
ความหมายตามเกณฑแตละระดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Correlations
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X
X1
1
X2
0.470**
1
X3
0.489** 0.544**
1
X4
0.381** 0.372** 0.479**
1
X5
0.435** 0.491** 0.732** 0.642**
1
X6
0.340** 0.274** 0.425** 0.327** 0.428**
1
X7
0.252** 0.263** 0.499** 0.419** 0.570** 0.430**
1
Y
0.578** 0.500** 0.729** 0.536** 0.725** 0.501** 0.559** 0.817**
** p<0.01
จากตารางที่ 3 พบวาบรรยากาศองคการมีความสัมพันธในระดับสูงและทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธเปนรายดานพบวา บรรยากาศองคการทั้ง
7 ดาน มีความสัมพันธในระดับ สูงและระดับกลางซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับ คุณ ภาพชีวิตการทํางาน โดยบรรยากาศ
องคการแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ ดานรางวัล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางานใน
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ระดั บ สู ง รองลงมา คื อ ด า นการสนั บ สนุ น ด านโครงสรางองค ก าร ด านความเสี่ ยง ด านความอบอุ น ด านความ
จงรักภักดี และดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความจงรักภักดี
รองลงมาคือดานโครงสรางองคการ ดานความรับผิดชอบ ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน ดานความเสี่ยง และดาน
รางวัล ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Lussier (2007) กลาววาบรรยากาศองคการเปนคุณภาพ ของสภาพ
แวดลอมภายในองคการที่สมาชิกขององคการรับรูไดหรือเปนการรับรูของพนักงานตอบรรยากาศของสภาพแวดลอมใน
องคการ รวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พับพลึง ใจคอดี (2552) พบวาคาเฉลี่ยบรรยากาศองคการโดยรวมอยูใน
ระดับมาก
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการใชชีวิตในการ
ทํ า งานและชี วิ ต ส ว นตั ว อยู ในระดั บ มาก รองลงมาคื อ ด า นโอกาสในการได ใช ค วามสามารถและการแสวงหา
ความกาวหนา ดานการบูรณาการทางสังคม ดานหลักประชาธิปไตยในการทํางาน และดานผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Umstot (1984) ใหความหมายวาเปนสิ่งที่มีผลตอสภาพความเปนอยู
ในการทํางานของแตละบุคคล และสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ โดยความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ
ผลลัพธที่ออกมาจะสงผลโดยตรงตอพนักงานแตละคน รวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุภา อรุณ สวัสดิ์ (2559)
พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยใชการ
ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย
พบวาบรรยากาศองคการในการทํางานมีความสัมพันธในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เนื่องจาก บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีบรรยากาศองคการโดยรวมที่ดี ทําใหคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรดีขึ้นและมีประสิทธิภาพตามไปดวย ทั้งนี้เพราะ บุคลากรมีเพื่อนรวมงานที่ดี มีน้ําใจ ชวยเหลือซึ่ง
กั น และกั น บุ ค ลากรมี โอกาศในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บั ติ งาน ได รั บ มอบหมายงาน ที่ เหมาะสมกั บ
ความสามารถของตน และไดรับความยุติธรรมในการปรับขึ้น เงิน เดือนและตําแหนงหนาที่ในการปฏิ บัติงานอยาง
เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการมีชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวที่ดีควบคูกันไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ตันหยง
ชุนศิริทรัพย (2556) พบวา บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในทิศทางเดียวกัน จึงทําให
บุคลากรมีระดับบรรยากาศองคการอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุภา อรุณสวัสดิ์ (2559)
สรุปผลการวิจัยไดวา ความสัมพันธของบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยโรงเรียนสหวิทยาเขต
เมืองชลบุรี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ผลการศึกษาระดับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ผูบริหารควรสงเสริม
นโยบายบรรยากาศองค การดานการใหรางวัล โดยการมอบรางวัลให บุคลากรเมื่อทํางานไดประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว และการใหรางวัลชมเชยในการทําความดีเพื่อเปนแรงผลักดันใหบุคลากรเกิดความตั้งใจในการทํางาน
และเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทําความดี โดยสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการปฎิบัติอันเกิดประโยชนแกองคการอยาง
สูงสุด
2. ผลการศึกษาระดับคุณ ภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ผูบริหารควร
สงเสริมนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เนื่องจากผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน
และไมใชตัวเงินถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวยกระตุนใหบุคลากรเกิดความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเปนสิ่งที่จูงใจใหบุคลากร
เกิดความรูสึกตั้งใจที่จะปฎิบัติงานตามเปาหมายขององคการ เนื่องจากผลตอบแทนเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการทั้ง
ทางดานกายภาพและทางดานจิตใจ เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะสามารถปฏิบัติงานไดดที ําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอองคการ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา มีความสัมพันธในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับ บุคลากรเดิม
และบุคลากรใหม ดวยมิติยอยดานตางๆเชน การใหรางวัล การสนับสนุน ผลตอบแทน ความกาวหนา เปนตน เพื่อเปน
การดึงดูดใหบุคลากรเกิดความรักองคการ และลดอัตราการลาออกของบุคลากร ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เนื่องจากทุกวันนี้ทุกองคการมีการแขงขันที่สูงขึ้นสงผลใหองคการตองปรับตัว
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยบุคลากรถือวาเปนแรงขับเคลื่อนและเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานขององคการ
ผูบริหารจึงควรพัฒนาทรัพยาบุคคลเพื่อความกาวหนาขององคการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาบรรยากาศองคการรวมกับแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ เชน องคกรแหงการเรียนรู ความสุขในการ
ทํางาน และแรงจูงใจ เปนตน จากการศึกษาในครั้งนี้เปนแนวทางในการบริหารงานขององคการใหทันสมัยกับเหตุการณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน
2. ควรศึ ก ษาบรรยากาศองค ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ขององค ก ารอื่ น ๆ เช น มหาวิ ท ยาลั ย
โรงพยาบาล และบริ ษั ท ขนส ง เป น ต น เพื่ อ ที่ จ ะได ท ราบถึ งความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในองค ก ารอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
บรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกันในลักษณะตางๆ
3. การศึกษาบรรยากาศองคการโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต
แบบมีสวนรวม เปนตน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในแนวกวางมากขึ้น อันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการตอไป
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