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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเป็นหน่ึงเดียว
ในองค์การ ความรับผิดชอบ การยอมรับความขัดแย้ง ความเส่ียงของงาน การสนับสนุน มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ความอบอุ่น การให้รางวัล และโครงสร้างองค์การ 2) การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอน พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง และ 3) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดับสูง (r = .089) กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คำสำคัญ: บรรยากาศองค์การ, การปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู, ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

This research aimed to study 1) the organizational climate of schools under the 

vadhana district office in Bangkok 2) the performance of administrators and teachers in 

schools under the vadhana district office in Bangkok and 3) the relationships between the 

organizational climate and the performance of administrators and teachers in schools 

under the vadhana district office in Bangkok. The samples were 136 administrators and 

teachers in schools under the vadhana district office in Bangkok. The instruments used in 

this study were five-level rating scales questionnaires. The statistics in the data analysis 

were mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 

The research findings were revealed that: 1) the organizational climate of schools 

under the vadhana district office in Bangkok in overall aspect were at high levels. When 

considering in each aspect by descending order were as the organizational unique, 

responsibility, conflict acceptance, risk of performance, support, performance standards, 

warmth, reward, and organizational structure respectively. 2) the performance of schools 

under the vadhana district office in Bangkok in overall aspect were at high levels. When 

considered the performance of each aspect by descending order were as the teaching 

support behaviors, teaching behaviors and self-development behaviors, and 3) the 

organizational climate (r = .089) was positively and statistical significantly correlated with 

the performance of administrators and teachers in schools under the vadhana district 

office in Bangkok at level .01.  

 

Keywords: Organizational Climate, Performance of School Administrators and Teachers, 

                Primary Education 

 

บทนำ 

“สถานศึกษา” นับว่าเป็นสถานท่ีสำหรับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าท่ีอีกท้ังเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ

ของบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับนักเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากนักเรียนต้องใช้ชีวิตในสถานศึกษาในแต่ละ

วันไม่น้อยกว่า 8-10 ช่ัวโมง การเรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนได้รับในสถานศึกษาย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของนักเรียน นอกจากสถานศึกษาเป็นสถาบันท่ีสำคัญท่ีเสริมสร้างบุคคลให้มีสุขภาพดี มีสติปัญญาท่ีเฉลียว

ฉลาด และมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และทำประโยชน์ให้แก่

ประเทศชาติได้เต็มความสามารถ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานันท์, 2548: 101) 
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ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำเป็นบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดในการบริหารการศึกษาท่ีจะเสริมสร้าง

บรรยากาศองค์การให้ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกท่ีจะทำงานอย่างแท้จริงทำ ให้เห็นแนวทาง

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาให้ก้าวหน้า ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้องจำเป็นต้องหาแนวทาง
ให้บุคลากรผูกพันต่อองค์การให้มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการผูกพันต่อองค์การปัจจัยหน่ึงคือ บรรยากาศ

องค์การ (Richards, 1994: 49-64) 

การบริหารจัดการองค์การในสถานศึกษาต้องเก่ียวข้องกับคนหลายฝ่าย ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องแสดงความเป็นผู้นำให้เหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากร เพ่ือให้สถานศึกษาดำรงอยู่ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ

องค์การ แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศขององค์การท่ีพึงประสงค์ร่วมกับ

บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย สร้างขวัญและกำลังใจท่ีดี สร้างความพึงพอใจในการทำงาน ร่วมมือกันดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ หากผู้บริหารแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เป็นท่ียอมรับของบุคลากร ก็จะทำให้องค์การ

เกิดปัญหาความขัดแย้ง มีความไม่พึงพอใจในการทำงาน อันเป็นบรรยากาศท่ีไม่พึงประสงค์ ผู้บริหารจึงต้อง

มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตำแหน่ง ท้ังในด้านการกำหนดเป้าหมาย จัดโครงสร้างการบริหาร 

มอบหมายงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน มีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ มีการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีพึง
ประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร ซ่ึงบรรยากาศองค์การน้ันเป็น

ปัจจัยสำคัญท่ีจะเก้ือหนุนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

ทำงานเกิดจากลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม และการประพฤติปฏิบัติตนระหว่าง

บุคคล บรรยากาศองค์การน้ันสามารถสร้างข้ึนและปรับปรุงได้โดยหัวหน้างาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
สอดคล้องกับความต้องการของคนในองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน (วิไล กวางคีรี, 2557: 101) 

ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตำแหน่ง ท้ังในด้านการกำหนดเป้าหมาย จัด

โครงสร้างการบริหาร มอบหมายงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน มีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ มีการสร้าง
บรรยากาศองค์การท่ีพึงประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร  

ซ่ึงบรรยากาศองค์การน้ันเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะเก้ือหนุนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เน่ืองจากมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการทำงานเกิดจากลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม และการ

ประพฤติปฏิบัติตนระหว่างบุคคล บรรยากาศองค์การน้ันสามารถสร้างข้ึนและปรับปรุงได้โดยหัวหน้างาน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับความต้องการของคนในองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

(วิไล กวางคีรี, 2557 : 101) 

การปฏิรูปครูหรือพัฒนาครูจึงเป็นแนวทางท่ีสำคัญและควรท่ีจะได้รับการเอาใจใส่การทำงานของ

ครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจความต้องการของครู การบริหารน้ัน
องค์ประกอบท่ีนักบริหารให้ความสำคัญก็คือ “องค์การ” เพราะในองค์การน้ันเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีสำคัญของ

ความสำเร็จของงาน เพราะองค์การเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมีจุดหมายเดียวกัน เพ่ือดำเนินการใด ๆ  
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ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ องค์การถือเป็นระบบของการร่วมมือกันทำกิจกรรมของมนุษย์ 

(Barnard, 1979: 358)   

การศึกษาองค์การจึงเป็นความพยายามท่ีกระทำมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือได้มาซ่ึงการบรรลุเป้าหมาย
ทางการบริหารท่ีมี ท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดน่ันเอง ในองค์การแต่ละองค์การน้ันมี

องค์ประกอบท่ีสำคัญ 5 ประการ ซ่ึงได้แก่ คน เทคนิคความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่า สารสนเทศ 

โครงสร้าง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ มนุษย์จัดต้ังองค์การข้ึนมาก็เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 

ดังน้ันองค์การจึงต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน หากองค์การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้วจะนำมาซ่ึง
การจัดโครงสร้างอันประกอบไปด้วยหน้าท่ีรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การน้ัน ๆ และในการ

ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งขององค์การแต่ละองค์การจะมีปัญหาท่ีจะเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ความเข้าใจในหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ความเข้าใจเน้ืองาน กฎระเบียบของแต่ละองค์การ และสภาพแวดล้อม
บรรยากาศท่ีอาจจะเอ้ือหรือไม่เอ้ือในการทำงาน ซ่ึงบางแห่งเป็นบรรยากาศท่ีอบอุ่น ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน

และกัน บางแห่งน้ันเต็มไปด้วยบรรยากาศท่ีแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซ่ึงกันและกัน หรือบางแห่งจะมีส่ิงท่ีเข้ามา

ท้ายทายความสามารถของบุคลากรในองค์การน้ัน ๆ อยู่เสมอ ๆ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2548: 9) 

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่าถ้าผู้บริหารโรงเรียนสามารถสร้างบรรยากาศขององค์การท่ีพึงประสงค์จะ
ทำให้ครูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                  ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาบรรยากาศองค์การ ตาม
แนวความคิดของ Litwin and Stringer (1986) มี 9 ด้าน คือ 1) โครงสร้างองค์การ 2) ความรับผิดชอบ  

3) การให้รางวัล 4) ความเส่ียงของงาน 5) ความอบอุ่น 6) การสนับสนุน 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 8) 

การยอมรับความขัดแย้ง 9) ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ และการปฏิบัติงานครู ตามแนวคิดของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) พิชัย ไชยสงคราม และ ดำรง ประเสริฐกุล (2542: 22-27) และยนต์ ชุ่มจิต 
(2550: 87) มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้าน

สนับสนุนการสอน และ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางกำหนดขนาดของ Krejcie and Morgan (1970: 608) จำนวน 136 คน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ

กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์
เน้ือหาและสาระ (Documentary Research) เพ่ือนำไปประกอบในการสร้างแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดสร้าง

บรรยากาศองค์การ จำแนกเป็น 

1. โครงสร้างองค์การ  

2. ความรับผิดชอบ  

3. การให้รางวัล  
4. ความเส่ียงของงาน  

5. ความอบอุ่น  

6. การสนับสนุน  

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
8. การยอมรับความขัดแย้ง  
9. ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ 

การปฏิบัติงานครู จำแนกเป็น 

1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน  

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุน 

    การสอน  
3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา 

    ตนเอง 
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ข้ึน เพ่ือสอบถามความสัมพันธ์บรรยากาศองค์กร ใน 9 ด้าน จำนวน 27 ข้อ และการปฏิบัติงาน ใน 3 ด้าน 

จำนวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ

ของ Likert (1967) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด นำเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคำถามและส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข นำแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) นำแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกคร้ัง. 

หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในโรงเรียนสวัสดีวิทยา จำนวน 
30 คน ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha (1990) 

 

ผลการวิจัย 

1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (Mean = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ (Mean = 4.02) ความรับผิดชอบ (Mean = 3.98) การยอมรับความขัดแย้ง 

(Mean = 3.97) ความเส่ียงของงาน (Mean = 3.91) การสนับสนุน (Mean = 3.89) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Mean = 3.84) ความอบอุ่น (Mean = 3.79) การให้รางวัล (Mean = 3.76) และโครงสร้าง

องค์การ (Mean = 3.71) ตามลำดับ 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก          

(Mean = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอน (Mean = 4.03) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน (Mean = 3.86) 

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง (Mean = 3.79) ตามลำดับ 

3. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .089) กับการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 

 

อภิปรายผล 

1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ พิมพ์บาล (2559) ทำวิจัยเร่ือง บรรยากาศองค์การของ

กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมในระดับ

มาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์การมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนสมาชิกยอมรับ รวมท้ังการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การส่ือความหมายในองค์การท้ังจากผู้บริหารกับบุคลากร 
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน ระหว่างองค์การกับสังคม เป็นแบบอิสระ ทำให้ได้ข่าวสารข้อมูลท่ัวกัน มีการ

กระจายอำนาจเหมาะสม บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้ ไม่มีการแย่งอำนาจ ไม่มีความ

ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มย่อยบุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้ บุคลากรจะทราบจุดมุ่งหมาย
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ขององค์การของตนเองดี และมีความผูกพันว่าเป็นสมาชิกขององค์การน้ันบุคลากรมีความพึงพอใจในงานมี

ความสุขในชีวิตสร้างส่ิงใหม่ ๆ ตลอดเวลา ปรับกระบวนการทำงาน เปล่ียนจุดมุ่งหมาย ผลิตส่ิงใหม่ ๆ 

พัฒนาอยู่ตลอดเวลามีความเป็นตัวของตัวเอง และสนองความต้องการของสังคมไปในทิศทางบวกสามารถ
ปรับตัวได้ดีกว่าความต้องการของสังคม และเม่ือทรัพยากรมีจำกัดมีโครงสร้างองค์การท่ีแข็งแรง มี

กระบวนการแก้ปัญหาท่ีดี และมีการประเมินผลขององค์การท่ีดี 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ท่าฉลาด (2559) ได้วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากความสุขของพนักงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานซ่ึงจะแสดงออกในทางบวก ทำให้การดำเนินงาน
ขององค์การประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย ความรู้สึกม่ันคงในการทำงาน การมีโอกาสเล่ือนข้ัน เล่ือน

ตำแหน่งสูงข้ึน ความรู้สึกพอใจในค่าจ้างและผลตอบแทนอ่ืน ได้ทำงานตรงความต้องการและความถนัด 

สภาพแวดล้อมในท่ีทำงานเอ้ืออำนวยในการทำงาน เม่ือออกจากงาน ได้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินบำเหน็จ

ตอบแทน การรักษาพยาบาล การลา เงินชดเชยต่าง ๆ 
3. บรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวรรณ  

กันวิเชิญ (2559) ทำวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูใน

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 2 มีทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ถ้าครูอยู่ในบรรยากาศท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
แล้วก็ทำให้ครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีดี มีประสิทธิภาพมากข้ึน แล้วจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาในท่ีสุด ดังน้ัน ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศองค์การให้ครูรู้สึกว่า

ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำคัญภายใต้องค์การน้ัน ๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรจัดระบบโครงสร้างองค์การของโรงเรียนใหม่ เช่น สร้างกฎและระเบียบท่ีเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานของครู มีการเรียกประชุมเพ่ือทำความเข้าใจกับครูผู้สอนถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

เป็นต้น 
2. ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการพบปะพูดคุยเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหารและครูให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
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