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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ศึกษาบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและ

ครูในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ีเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 1) การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=3.89) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน (�̅�𝑥=4.03) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน (�̅�𝑥=3.86) และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาตนเอง (�̅�𝑥=3.79) ตามลำดับ 2) บรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ความเปนหนึ่งเดียวในองคกร (�̅�𝑥=4.02) ความรับผิดชอบ (�̅�𝑥=3.98) การยอมรับความขัดแยง 

(�̅�𝑥=3.97) ความเสี ่ยงของงาน (�̅�𝑥=3.91) การสนับสนุน (�̅�𝑥=3.89) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥=3.84) ความอบอุน 

(�̅�𝑥=3.79) การใหรางวัล (�̅�𝑥=3.76) และโครงสรางองคกร (�̅�𝑥=3.71) ตามลำดับ 3) บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับสูง (r = .089) กับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา, บรรยากาศองคกร, ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study 1) the performance of educational personnel in schools under the 

Patumthani primary educational service area office 1, 2) the organizational climate of schools under the 

Patumthani primary educational service area office 1, and 3) the relationships between the organizational 

climate and the performance of educational personnel in schools under the Patumthani primary 

educational service area office 1. The samples were 136 administrators and teachers in schools under 
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the Patumthani primary educational service area office 1. 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 as follows: 1)  The performance of educational personnel 

in schools under the Patumthani primary educational service area office 1 in overall aspect were at high 

levels (�̅�𝑥=3.89). When considered the performance of each aspect by descending order were as the 

teaching support behaviors (�̅�𝑥=4.03), teaching behaviors (�̅�𝑥=3 .86) and self-development behaviors 

(�̅�𝑥=3.79) respectively. 2) The organizational climate of schools under the Patumthani primary educational 

service area office 1 in overall aspect were at high levels (�̅�𝑥=3.87). When considering in each aspect by 

descending order were as the organizational unique (�̅�𝑥=4.02), responsibility �̅�𝑥=3.98), conflict acceptance 

�̅�𝑥=3.97), risk of performance (�̅�𝑥=3.91), support (�̅�𝑥=3.89), performance standards (�̅�𝑥=3.84), warmth 

( �̅�𝑥=3.79), reward (�̅�𝑥= 3.76) and organizational structure (�̅�𝑥=3.71) respectively. 3)  The organizational 

climate (r = .089) was positively and statistical significantly correlated with the performance of 

administrators and teachers in schools under the Patumthani primary educational service area office 1 

at level .05  

Keywords: Performance of Educational Personnel, Organizational Climate, Primary Education  

 

บทนำ 

“สถานศึกษา” นับวาเปนสถานที่สำหรับผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่อีกทั้งเปนสิ่งแวดลอมที่สำคัญของบคุลากร 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนตองใชชีวิตในสถานศึกษาในแตละวันไมนอยกวา 8-10 ชั่วโมง 

การเรียนรู สภาพแวดลอมที่นักเรียนไดรับในสถานศึกษายอมมีอิทธิพลตอจิตใจของนักเรียน นอกจากสถานศึกษาเปน

สถาบันท่ีสำคัญท่ีเสริมสรางบุคคลใหมสีุขภาพดี มีสติปญญาท่ีเฉลียวฉลาด และมพีฤติกรรมท่ีปลอดภยั สามารถดำรงชีวิตใน

สังคมไดอยางมีความสุข และทำประโยชนใหแกประเทศชาติไดเต็มความสามารถ  

จากเหตุผลที่กลาวมานี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

กับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งบรรยากาศองคกรน้ันเปนปจจัย

สำคัญท่ีจะเก้ือหนุนใหการทำงานสำเร็จลุลวงตามเปาหมาย เน่ืองจากมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทำงานเกิดจากลักษณะ

ทางกายภาพ การปฏิสัมพันธในการมีสวนรวม และการประพฤติปฏิบัติตนระหวางบุคคล บรรยากาศองคกรนั้นสามารถ

สรางขึ้นและปรับปรุงไดโดยหัวหนางาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับความตองการของคนในองคกร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน (วิไล กวางคีรี, 2560: 101)  

จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นวาถาผูบริหารโรงเรียนสามารถสรางบรรยากาศขององคกรที่พงึประสงคจะทำให

ครูทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยนี้จะเปน

ประโยชนสำหรับผูบริหารสถานศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื ่อศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเร ียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

2. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยศึกษาบรรยากาศองคกร ตามแนวความคิด

ของ Litwin and Stringer (1998)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงประมวลความคิดดังกลาวขางตน มาเปนกรอบทฤษฎีเพื่อทำการศึกษาความสัมพันธระหวางการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 1 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวนท้ังสิ้น 8 โรงเรียน ไดแก ผูบริหารและครู 

รวมท้ังสิ้น 206 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวย

ตารางกำหนดขนาดของ Krejcie and Morgan (1970: 608) จำนวน 136 คน  

บรรยากาศองคกร จำแนกเปน  

1. โครงสรางองคกร  

2. ความรับผดิชอบ  

3. การใหรางวัล  

4. ความเสี่ยงของงาน  

5. ความอบอุน  

6. การสนับสนุน  

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

8. การยอมรับความขัดแยง  

9. ความเปนหน่ึงเดียวในองคกร 

การปฏิบัติงานครู จำแนกเปน  

1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน  

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน  

3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาตนเอง 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

บรรยากาศองคกรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 โดยแบบสอบถามเปนดังน้ี  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ใน 9 ดาน จำนวน 27 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ 

Likert  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ใน 3 ดาน จำนวน 15 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ 

Likertในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนที่ตั้งอยูในตำบลคลอง

หก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อขออนุญาต

และขอความรวมมือใหเก็บขอมูลภายในโรงเรียน  

2. เมื่อไดรับการอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูศึกษาดำเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหกับครู จำนวน 136 

คน แลวนำกลับคืนมาดวยตนเอง  

3. ไดรับแบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวมีความสมบูรณ จำนวน 

136 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

4. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

1. คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ �̅�𝑥 

2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ SD.  

3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient โดยใชเกณฑการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

(n=136) 

ดานท่ี 
บรรยากาศองคกรของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
�̅�𝑥 SD. ระดับ 

1 โครงสรางองคกร  3.71 .55 มาก 

2 ความรับผิดชอบ  3.98 .57 มาก 

3 การใหรางวัล  3.76 .46 มาก 

4 ความเสีย่งของงาน  3.91 .46 มาก 

5 ความอบอุน  3.79 .49 มาก 

6 การสนับสนุน  3.89 .44 มาก  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

(n=136) 

ดานท่ี 
บรรยากาศองคกรของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
�̅�𝑥 SD. ระดับ 

7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  3.84 .49 มาก 

8 การยอมรับความขัดแยง  3.97 .49 มาก 

9 ความเปนหน่ึงเดยีวในองคกร  4.02 .47 มาก 

รวม 3.87 .14 มาก 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

(n=136) 

ดานท่ี 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
�̅�𝑥 SD. ระดับ 

1 พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน  3.86 .35 มาก 

2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน  4.03 .34 มาก 

3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาตนเอง  3.79 .38 มาก 

รวม 3.89 .23 มาก 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
** p ≤ .01, * p ≤ .05 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Yt 

X1 .388** .114 .391** .466** 

X2 .109 .215* -.378** -.044 

X3 .009 -.054 .325** .154 

X4 -.036 -.073 .164 .035 

X5 .347** -.169* .021 .105 

X6 .026 -.236** .058 -.071 

X7 .050 .516** -.443** .039 

X8 .040 .013 -.279** -.125 

X9 -.131 -.262** -.355** -.388** 

Xt .333** .059 -.202* .089 

ผลการวิเคราะหพบวาบรรยากาศองคกร (Xt) กับการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (Yt) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r = .089) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา คูท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุดคือ บรรยากาศองคกรดานโครงสรางองคกร (X1) กับการปฏิบัติงานของผูบริหาร

และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (Yt) มีความสัมพันธกันทางบวกใน
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ระดับสูง (r = .466) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คูท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดคือ บรรยากาศองคกรดานการให

รางวัล (X3) กับการปฏิบัติงานครูดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน (Y1) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับต่ำ (r 

= .009) 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. บรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=3.87) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ความเปนหนึ่งเดียวในองคกร 

(�̅�𝑥=4.02) ความรับผิดชอบ (�̅�𝑥=3.98) การยอมรับความขัดแยง (�̅�𝑥= 3.97) ความเสี่ยงของงาน (�̅�𝑥=3.91) การสนับสนุน 

(�̅�𝑥=3.89) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥=3.84) ความอบอุน (�̅�𝑥=3.79) การใหรางวัล (�̅�𝑥=3.76) และโครงสรางองคกร 

(�̅�𝑥=3.71) ตามลำดับ 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=3.89) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติงานดาน

สนับสนุนการสอน (�̅�𝑥=4.03) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน (�̅�𝑥=3.86) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการ

พัฒนาตนเอง (�̅�𝑥=3.79) ตามลำดับ 

3. บรรยากาศองคกร (Xt) กับการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 (Yt) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r = .089) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คูท่ีมีความสัมพันธ

กันสูงสุดคือ บรรยากาศองคกรดานโครงสรางองคกร (X1) กับการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูสอนในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (Yt) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r = .466) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 คู ที ่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ บรรยากาศองคกรดานการใหรางวัล (X3) กับการ

ปฏิบัติงานผูสอนดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน (Y1) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับต่ำ (r = .009) 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา 

1. บรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคกรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนสมาชิกยอมรับ รวมทั้งการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความสุขของพนักงานที่เกิด

จากการปฏิบัติงานซึ่งจะแสดงออกในทางบวก ทำใหการดำเนินงานขององคกรประสบผลสำเร็จ 

3. บรรยากาศองคกรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูสอนในโรงเรียนกลุม 4 อำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 มีทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ถาผูสอนอยูในบรรยากาศที่สอดคลองกับความตองการแลวก็ทำให

ผูสอนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น แลวจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
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คุณภาพการศึกษาในที่สุด ดังนั้นผูบริหารตองสรางบรรยากาศองคกรใหผูสอนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่สำคัญภายใต

องคกรน้ันๆ 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถนำมาเปนขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารงาน

บริหารสถานศึกษาและสำหรับการวิจัยเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. ผูบริหารควรจัดระบบโครงสรางองคการของโรงเรียนใหม เชน สรางกฎและระเบียบที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

ของครู มีการเรียกประชุมเพ่ือทำความเขาใจกับครูผูสอนถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานตางๆ เปนตน 

2. ผูบริหารควรจัดกิจกรรมสงเสริมการพบปะพูดคุยเรื่องตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและ

ครูผูสอนใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
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