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ความสัมพันธของบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียน

อัสสัมชัญจังหวัดนครราชสีมา 
THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND QUALITY 

OF WORK LIFE OF EMPLOYEES IN AUSSUMPTION SCHOOL 

NAKORNRATCHASIMA 
  

ยตนะ เตียรวัฒนศิริ1,  ปฏิมา ถนิมกาญจน2 

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 211 คน ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

นครราชสีมา คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบสมติฐานบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน พบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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 ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กําหนด

ข้ึนบนพ้ืนฐานการเสริมสรางทุนของประเทศท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเน่ือง ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับ
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2 อาจารย คณะบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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คนไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย  ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี

คุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยู กับสิ่ งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษฟนฟู ใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2560 : น.4) และในสวนของการบริหารงานน้ันถือวาคนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหาร เพราะคนเปน

ผูใชปจจัยอ่ืนๆ และคนเปนผูท่ีทําใหการบริหารสําเร็จตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํากลาวท่ีวา 

“คนท่ีมีคุณภาพเปนกุญแจสําคัญท่ีไขไปสูความสําเร็จขององคการ” การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ 

เพราะความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิตการทํางานของคนในองคการ ซึ่งคุณภาพชีวิต

การทํางานของคนในองคการจะดีได บรรยากาศองคการก็มีความสําคัญ เน่ืองจากบรรยากาศองคการประกอบดวย

สภาพแวดลอมท่ีรับรูไดจากท้ังทางตรงและทางออมของผูปฏิบัติงานและมอิีทธิพลตอแรงจูงใจและการการปฏิบัติงาน 

(Litwin & Stringer, 1968 : P.65) 

 บรรยากาศองคการเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคการของมนุษยซึ่งเปนสิ่งท่ีเช่ือมโยงระหวางลักษณะท่ี

มองเห็นไดขององคการ เชน โครงสรางกฎเกณฑของผูนําและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานเปนตน บรรยากาศองคการจึง

เปนความรูสึกของผูปฏิบัติงานตอลักษณะงานท่ีมองเห็นไดขององคการซึ่งมีอิทธพลตอการกําหนดพฤติกรรมและ

ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน (Steers & Porter, 1983 : P.365) นอกจากบรรยากาศองคการจะมีสวนกําหนดพฤติกรรม

ของผูปฏิบัติงานในองคการแลว บรรยากาศองคการยังมีสวนในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอ

องคประกอบตางๆขององคการ ซึ่งจะชวยกระตุนใหมีทัศนคติท่ีดีตอองคการ และความพอใจท่ีจะอยูในองคการ 

(Brown & Moberg, 1980 : P.420) ดังน้ันหากตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการแลวสิ่งท่ีจะตอง

พิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอ่ืน คือบรรยากาศองคการเพราะบรรยากาศองคการไดรับการสั่งสมจากความเปนมาของ

วัฒนธรรมและกลยุทธขององคการตั้งแตอตีด ผูบริหารทุกคนควรใหความสําคัญตอบรรยากาศองคการ เพราะ

บรรยากาศองคการจะชวยใหผูบริหารวางแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน นอกจากน้ีควรมีการเสนอหรือสนองบรรยากาศ

ท่ีสรางเสริมความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากข้ึนและบรรลุเปาหมายขององคการได

เร็วข้ึน (Hellriegle & Slocum, 1974 : P.430) ฉะน้ันผูบริหารตองเปนจักรตัวสําคัญในการประสานบทบาทของ

ผูรวมงานใหอยูในสภาพท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีพึงประสงคข้ึน ท้ังน้ีเพราะบรรยากาศเปน

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานขององคการเกิดประสิทธิภาพ (เฉลิม จําปาวิจิตร, 2551 : น.10) 

 การท่ีองคการจะสามารถดํารงอยูและบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันนอกจาก

จะมีบรรยากาศท่ีดีแลว ผูปฏิบัติงานในองคการตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย ดังคํากลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิต

การทํางาน หมายถึงสวนตางๆ ของลักษณะการทํางานท่ีตอบสนองทางรางกายสังคมและจิตใจโดยใหความรูสึกท่ีดีตอ

การทํางานมีความยึดมั่น ผกูพัน และสภาพท่ีมีอิสระในการทํางาน โดยประเมินไดจากความพึงพอใจในการทํางาน ทํา

ใหเกิดความรูสึกวาชีวิตมีคุณคาจากงานท่ีทํา (นาตยา สมิตาเฐียร, 2551 : น.24) นอกจากน้ีการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

การทํางานจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกท่ีดีตอองคการเกิดวัฒนธรรมองคการ เกิดขวัญกําลังใจ และเกิดผลดีในทาง

จิตวิทยาสภาพแวดลอมในการทํางานในองคการ (Dessler, 1991 : P.4) เชนเดียวกับประโยชนของการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการเพ่ิมความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงานเสริมขวัญและกําลังใจ ความผูกพันตอองคการอัน

จะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ดังน้ันองคการควรเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของคนในการทํางานดวยวิธีการตางๆ อาทิใหมีรายไดเพียงพอ เสริมสรางความปลอดภัยและความมั่นคงใน
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การทํางาน เนนใหบุคคลมีสวนรวมกันในองคการมากข้ึน และใหไดรับการยอมรับหรือยกยองถาหากผูปฏิบัติงานไมมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีจะทําใหขาดแรงจูงใจในการทํางานได  

ครูเปนอีกอาชีพหน่ึงท่ีมีความสําคัญการท่ีครูจะสามารถดําเนินบทบาทภาระหนาท่ีของตนใหบรรลเุปาหมาย

ขององคการสวนหน่ึงมาจากการท่ีครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คุณภาพชีวิตของครูจึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารไมควรมองขามเพราะถือ

ไดวาเปนลักษณะพ้ืนฐานของกระบวนการพัฒนาคนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง ซึ่งพบวาคุณภาพชีวิต

ของครูข้ึนอยูกับเง่ือนไข 3 ประการคือ เง่ือนไขจากเพ่ือนครู ผูบริหาร และ ทัศนคติกับการกระทําของครู โดยในชวงท่ี

ผานมาบรรยากาศในการทํางานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาตองทํางานภายใตภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก

ปญหาการขาดแคลนครู โดยครูบางสวนไดสอบบรรจุเขารับราชการ ดวยปจจัยในเรื่องของสวัสดิการ ระบบในการ

ทํางาน และความกาวหนาในงาน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีผลกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู ซึ่งสงผลใหจํานวนครู

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาลดลง โดยตรงขามกับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จากสภาพดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหา

ดานการจัดการเรียนการสอนในระยะยาวได และอาจสงผลตอการศึกษาของนักเรียนในอนาคต  

  จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาบรรยากาศองคการมีความสําคัญในดาน

การบริหารจัดการท้ังตอผูบริหารและบุคลากรภายในองคการเปนอยางมาก ท้ังยังมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน หาก

องคการใดคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องน้ีแลวนํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ ก็จะทําใหองคการน้ันมีความ

ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการบริหารงานท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายนโยบายของ

องคการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

นครราชสีมา 

 

0สมมติฐานของการวิจัย  

 บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

0ประชากร 

0ประชากร0ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 211 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม 1 ชุด 

แบงเปน 3 สวนดังน้ี                                                                                                                            

           สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

   สวนท่ี 2 แบบสอบถามบรรยากาศองคการ ตามแนวคิดของ Lussier (2007) ประกอบดวย โครงสราง

องคการ ความรับผิดชอบ รางวัล ความอบอุน การสนับสนุน ความจงรักภักดี ความเสี่ยง ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ  

ภาคบรรยาย   111 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

  สวนท่ี 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน ตามแนวคิดของ Umstot (1984) ประกอบดวย 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหาความกาวหนา การบูรณาการทาง

สังคม หลักประชาธิปไตยในการทํางาน การใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบให

เลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ  

0 การวิเคราะหขอมูล0  

 0โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) 0สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0(S.D.) และการทดสอบดวย (Pearson Correlation)  

 

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 ปข้ึนไป จํานวน 73 

คน คิดเปนรอยละ 34.6 อัตราเงินเดือนอยูท่ี 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 65.9 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย

นําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรความหมายเปนคาเฉลี่ย

ตามเกณฑแตละระดับ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

ขอท่ี บรรยากาศองคการ 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

1 ดานโครงสรางองคการ 4.32 0.585 มากท่ีสุด 

2 ดานความรบัผิดชอบ 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 ดานความจงรักภักด ี 4.45 0.568 มากท่ีสุด 

7 ดานความเสี่ยง 3.77 0.645 มาก 

รวม 4.05 0.628 มาก 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศ

องคการ โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดานพบวาดานความจงรักภักดีอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ดานโครงสรางองคการ และดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย

นําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรความหมายเปนคาเฉลี่ย

ตามเกณฑแตละระดับ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา 

ขอท่ี คุณภาพชีวิตการทํางาน 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

1 ดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 3.79 0.754 มาก 

2 ดานโอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหา

ความกาวหนา 
3.90 0.776 มาก 

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 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดานพบวาดานการใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวอยูในระดับ

มาก รองลงมาคือดานโอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหาความกาวหนา และดานการบูรณาการทางสงัคม 

ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยนําเสนอในรูปแบบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation) และแปร

ความหมายตามเกณฑแตละระดับ 

 

ตารางท่ี 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 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาบรรยากาศองคการมีความสัมพันธในระดับสูงและทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธเปนรายดานพบวา บรรยากาศองคการท้ัง 

7 ดาน มีความสัมพันธในระดับสูงและระดับกลางซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยบรรยากาศ

องคการแตละดาน มีรายละเอียดดังน้ี ดานรางวัล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางานใน
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ระดับสูง รองลงมา คือ ดานการสนับสนุน ดานโครงสรางองคการ ดานความเสี่ยง ดานความอบอุน ดานความ

จงรักภักด ีและดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล  

 1. ผลการศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานความจงรักภักดี 

รองลงมาคือดานโครงสรางองคการ ดานความรับผิดชอบ ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน ดานความเสี่ยง และดาน

รางวัล ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Lussier (2007) กลาววาบรรยากาศองคการเปนคุณภาพ ของสภาพ

แวดลอมภายในองคการท่ีสมาชิกขององคการรับรูไดหรือเปนการรับรูของพนักงานตอบรรยากาศของสภาพแวดลอมใน

องคการ รวมท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พับพลึง ใจคอดี (2552) พบวาคาเฉลี่ยบรรยากาศองคการโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

 2. ผลการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการใชชีวิตในการ

ทํางานและชีวิตสวนตัวอยู ในระดับมาก รองลงมาคือดานโอกาสในการไดใชความสามารถและการแสวงหา

ความกาวหนา ดานการบูรณาการทางสังคม ดานหลักประชาธิปไตยในการทํางาน และดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Umstot (1984) ใหความหมายวาเปนสิ่งท่ีมีผลตอสภาพความเปนอยู

ในการทํางานของแตละบุคคล และสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ โดยความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ 

ผลลัพธท่ีออกมาจะสงผลโดยตรงตอพนักงานแตละคน รวมท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุภา อรุณสวัสดิ์ (2559) 

พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยใชการ

ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย

พบวาบรรยากาศองคการในการทํางานมีความสัมพันธในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 เน่ืองจาก บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีบรรยากาศองคการโดยรวมท่ีดี ทําใหคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรดีข้ึนและมีประสิทธิภาพตามไปดวย ท้ังน้ีเพราะ บุคลากรมีเพ่ือนรวมงานท่ีดี มีนํ้าใจ ชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน บุคลากรมีโอกาศในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ไดรับมอบหมายงาน ท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของตน และไดรับความยุติธรรมในการปรับข้ึนเงินเดือนและตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการมีชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวท่ีดีควบคูกันไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ตันหยง 

ชุนศิริทรัพย (2556) พบวา บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในทิศทางเดียวกัน จึงทําให

บุคลากรมีระดับบรรยากาศองคการอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุภา อรุณสวัสดิ์ (2559) 

สรุปผลการวิจัยไดวา ความสัมพันธของบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยโรงเรยีนสหวิทยาเขต

เมืองชลบุรี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1. ผลการศึกษาระดับบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา ผูบริหารควรสงเสริม

นโยบายบรรยากาศองคการดานการใหรางวัล โดยการมอบรางวัลใหบุคลากรเมื่อทํางานไดประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไว และการใหรางวัลชมเชยในการทําความดีเพ่ือเปนแรงผลักดันใหบุคลากรเกิดความตั้งใจในการทํางาน

และเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทําความดี โดยสิ่งเหลาน้ีจะนําไปสูการปฎิบัติอันเกิดประโยชนแกองคการอยาง

สูงสุด 

2.  ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ผูบริหารควร

สงเสริมนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม เน่ืองจากผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน

และไมใชตัวเงินถือเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยกระตุนใหบุคลากรเกิดความรูสึกพอใจในงานท่ีทําและเปนสิ่งท่ีจูงใจใหบุคลากร

เกิดความรูสึกตั้งใจท่ีจะปฎิบัติงานตามเปาหมายขององคการ เน่ืองจากผลตอบแทนเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการท้ัง

ทางดานกายภาพและทางดานจิตใจ เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะสามารถปฏิบัติงานไดดทํีาใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอองคการ 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงเรียน

อัสสัมชัญนครราชสีมา มีความสัมพันธในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับ บุคลากรเดิม 

และบุคลากรใหม ดวยมิติยอยดานตางๆเชน การใหรางวัล การสนับสนุน ผลตอบแทน ความกาวหนา เปนตน เพ่ือเปน

การดึงดูดใหบุคลากรเกิดความรักองคการ และลดอัตราการลาออกของบุคลากร ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เน่ืองจากทุกวันน้ีทุกองคการมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนสงผลใหองคการตองปรับตัว

ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยบุคลากรถือวาเปนแรงขับเคลื่อนและเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานขององคการ 

ผูบริหารจึงควรพัฒนาทรัพยาบุคคลเพ่ือความกาวหนาขององคการ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาบรรยากาศองคการรวมกับแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ เชน องคกรแหงการเรียนรู ความสุขในการ

ทํางาน และแรงจูงใจ เปนตน จากการศึกษาในครั้งน้ีเปนแนวทางในการบริหารงานขององคการใหทันสมัยกับเหตกุารณ

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

2. ควรศึกษาบรรยากาศองคการและคุณภาพชีวิตการทํางาน ขององคการอ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาล และบริษัทขนสง เปนตน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรในองคการอ่ืนๆ เก่ียวกับ

บรรยากาศองคการท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกันในลักษณะตางๆ  

3.  การศึกษาบรรยากาศองคการโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต

แบบมีสวนรวม เปนตน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในแนวกวางมากข้ึน อันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใชในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององคการตอไป 
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