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บทคัดยอ 
 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาระดับการรับรูและเปรียบเทียบระดับการรับรู
บรรยากาศองคการของพนักงานบริษัทอาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด           
 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงาน บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด  สํานักงาน  บางบอ 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  170 คน  ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. พนักงานบริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด มีการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก ดานมิติ
ความทาทายและความรับผิดชอบ มิติความอบอุนและการสนับสนุน มิติการใหรางวัลและการ
ลงโทษ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความเปนหนึ่งเดียวในองคการและการจงรักภักดีตอกลุม  
และมิติความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย สวนดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากมี 2 ดาน  
ไดแก ดานมิติโครงสรางองคการ และดานมิติความขัดแยง   
            2. พนักงานบริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดและ
ระดับชั้นตางกัน มีการรับรูบรรยากาศองคการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05     
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ABSTRACT 
 

 The   purposes  of  this  research   were   to  study   a   perceptive   level  and  compare a   
perceptive  level  of  organization  climate for personnel in Asahi  Somboon Aluminium , Co, Ltd.  

The samples  used in  this   study  were  170   personnel  in  Asahi  Somboon  Aluminium, 
Co, Ltd.   amphur  Bangbo   Samutprakarn  province. The  method  of  sampling  was  multistage  
sampling  random.   The research  instruments  used  were   rating – scale questionnaire. The  data  
were analyzed  by using frequency, percentages, mean,  standard  deviation  independent               
t – test  and  ANOVA. 

The  findings  were  as  follows : 
1. The  personnel in  Asahi  Somboon  Aluminium ,Co, Ltd. have  generally  organization  

atmosphere perception  are in the  uncertainly  level . The  six  organization  atmosphere  that  
consist  of   a  challenge  and the responsibility, warmth  and the supporting, alms reward and 
punishing, standard work  practice,  the organization  unity, and  the group loyalty and risk danger 
and taking risk a danger  at  an   uncertainly  level. The  two  organization  atmosphere 
acknowledgement  are in the agree  level  consist  of  a  structure organization  and  conflict. 

2.  The  personnel in  Asahi  Somboon  Aluminium , Co, Ltd.   who  have  different  high  
education  level  and  class  level   have  different  generally  organization  atmosphere  perception  
at statistical  level  of  .05. 
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