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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบับรรยากาศองคก์รในสถาบนัการอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของ
บคุลากรทางการศกึษาในสถาบนัการอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชัยนาท และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์รกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการอาชีวศึกษา สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท จ านวน 136 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์กรในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความเป็นหนึ่งเดียวในองคก์ร ความรบัผิดชอบ การยอมรบัความ
ขัดแยง้ ความเสี่ยงของงาน การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความอบอุ่น การใหร้างวัล และ
โครงสรา้งองคก์ร ตามล าดบั 2) การปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอน 
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการสอน และพฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการพฒันาตนเอง  ตามล าดบั 
และ 3) บรรยากาศองคก์รมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงู (r = .089) กบัการปฏิบตัิงานของบคุลากร
ทางการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: บรรยากาศองคก์ร, การปฏิบตัิงานของบคุลากรทางการศกึษา, การอาชีวศกึษา 
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ABSTRACT 
This research aimed to study 1 )  the level of organizational climate in vocational 

education institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat  
2)  the level of educational personnel’s performance in vocational education institutions under 
the office of the vocational education commission in Chai Nat and 3) the relationships between 
organizational climate and performance of educational personnel in vocational education 
institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat. The samples 
were 3  college administrators and instructors in colleges under the office of the vocational 
education commission in Chai Nat. The instrument used in this study was five-level rating scales 
questionnaires. The statistics were used for data analysis were mean, standard deviation and 
Pearson’s correlation coefficient. 

The research findings were: 1 )  the level of organizational climate in vocational 
education institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat in 
overall aspect was at high levels. When considering in each aspect by descending order, they 
were organizational unique, followed by responsibility, conflict acceptance, risk of 
performance, support, performance standards, warmth, reward and organizational structure 
respectively; 2 )  the level of educational personnel’s performance in vocational education 
institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat in overall aspect 
was at high levels. When considering in each aspect by descending order, they were teaching 
support behaviors, followed by teaching behaviors, and self-development behaviors 
respectively; and 3 )  the organizational climate was high positive correlation coefficient  
(r = .089) with performance of educational personnel in vocational education institutions under 
the office of the vocational education commission in Chai Nat and there was a statistically 
significant at level .01. 
 

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

บทน า 
การปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาหรือ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นแนวทางที่
ส  าคัญและควรที่จะได้รับการเอาใจใส่การ

ท า งานของบุคลากรทางการศึกษาจะ มี
ประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรทาง
การศึกษาการบริหารนั้นองค์ประกอบที่นัก
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บริหารใหค้วามส าคญัก็คือ “องคก์ร” เพราะใน
อ ง ค์ ก ร นั้ น เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้น ที่ ส  า คัญ ข อ ง
ความส าเร็จของงาน เพราะองค์กรเป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่มีจุดหมายเดียวกัน เพื่อ
ด าเนินการใดๆ ให้ส  าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก  าหนดไว ้องคก์รถือเป็นระบบของการร่วมมือ
กันท ากิจกรรมของมนุษย์ (Barnard, 1979) 
การศกึษาองคก์รจึงเป็นความพยายามที่กระท า
มาอย่ างต่อ เนื่ อง  เพื่ อ ได้มาซึ่ งการบรรลุ
เป้าหมายทางการบริหารที่มีทัง้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดนั่ นเอง ในองค์กรแต่ละ
องคก์รนั้นมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 5 ประการ  
ซึ่งไดแ้ก่ คน เทคนิคความรู ้ขอ้มลู ข่าวสาร หรือ
ที่เรียกว่า สารสนเทศ โครงสรา้ง เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค ์มนุษยจ์ัดตั้งองคก์รขึน้มาก็เพื่อ
บรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค ์ดงันัน้ องคก์ร
จึงตอ้งมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน
หากองคก์รมีเป้าหมายที่ชดัเจนแลว้จะน ามาซึ่ง
การจัดโครงสร้างอันประกอบไปด้วยหน้าที่
รับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
นั้น ๆ และในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง
ขององคก์ร แต่ละองคก์รจะมีปัญหาที่จะเขา้มา
อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเขา้ใจใน
หน้าที่การปฏิบัติงาน ความเข้าใจเนื ้องาน 
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศที่อาจจะเอือ้หรือไม่
เอือ้ในการท างาน ซึ่งบางแห่งเป็นบรรยากาศที่
อบอุ่น ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน บางแห่ง
นัน้เต็มไปดว้ยบรรยากาศที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
ซึ่งกนัและกนั หรือบางแห่งจะมีสิ่งที่เขา้มาทา้ย
ทายความสามารถของบุคลากรในองคก์รนัน้ๆ 

อยู่เสมอ ๆ (ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัท,์ 2548) จากที่
กล่ าวมาในข้างต้นจะเห็นว่ าถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถสร้างบรรยากาศของ
องคก์รที่พึงประสงคจ์ะท าใหบ้คุลากรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ร
กบัการปฏิบตัิงานของบคุลากรทางการศกึษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สัง กัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
ผลการวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชนส์  าหรบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการพฒันาการบรหิารสถานศกึษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองคก์ร
ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท 

2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตัิงานของ
บุ คล าก รทา งก า รศึ กษา ในสถาบัน ก า ร
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์กรกับการปฏิบัติ งานของ
บุ คล าก รทา งก า รศึ กษา ในสถาบัน ก า ร
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศ
องค์กรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
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การศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชัยนาท โดยศึกษาบรรยากาศองค์กร ตาม
แนวความคิดของ Litwin and Stringer (1986) 
มี 9 ด้าน คือ 1) โครงสร้างองค์กร 2) ความ
รบัผิดชอบ 3) การใหร้างวลั 4) ความเสี่ยงของ
ง าน  5 )  ค ว ามอบอุ่ น  6 )  ก า รสนั บสนุน  
7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 8) การยอมรับ
ความขัดแย้ง และ 9) ความเป็นหนึ่งเดียวใน
องค์กร และการปฏิบัติงานบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (2551) 
พิชัย ไชยสงคราม และ ด ารง ประเสริฐกุล 
(2542); และยนต ์ชุ่มจิต (2550) มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน  
2) พฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นสนับสนุนการ
สอน และ 3) พฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการ
พฒันาตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศองคก์รกบัการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
มาวิเคราะหเ์นือ้หาและสาระ เพื่อน าไปประกอบ
ในการสรา้งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดสรา้งขึน้ 
เพื่อสอบถามบรรยากาศองค์กร ใน 9 ด้าน 
จ านวน 27 ขอ้ และการปฏิบัติงาน ใน 3 ดา้น 
จ านวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1967) คือ มาก
ที่ สุ ด  ม า ก  ป า น ก ล า ง  น้ อ ย  น้ อ ย ที่ สุ ด  
น าเครื่องมือที่สรา้งเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่
ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของค าถาม
และสิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไ้ข น าแบบสอบถามที่
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่ าน  เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อหา 
(Content Validity) น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญแลว้เสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง. หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการน าไปทดลองใช ้(Try Out) 
กับค รู ในสถาบันก ารอา ชีวศึกษา  สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชัยนาท จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha (1990) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. บรรยากาศองคก์ารของสถาบนัการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (Mean = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ไ ด้แ ก่  ค ว าม เ ป็ นหนึ่ ง เ ดี ย ว ใ นอ งค์ก า ร  
( Mean = 4 . 0 2 )  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
(Mean = 3.98)  การยอมรับความขัดแย้ง 
(Mean = 3 . 9 7 )  ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ง า น  
(Mean = 3.91) การสนับสนุน (Mean = 3.89) 
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน (Mean = 3.84)  
ความอบอุ่น (Mean = 3.79) การให้รางวัล 
(Mean = 3 .76 )  และ โครงสร้า งองค์การ  
(Mean = 3.71) ตามล าดบั 
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2 . การปฏิบัติ งานของสถาบันการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (Mean = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานดา้นสนับสนุน
การสอน  (Mean = 4 .03 )  พฤติก รรมการ
ปฏิบัติ ง านด้านการสอน  (Mean = 3 .86 )  
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานดา้นการพัฒนา
ตนเอง (Mean = 3.79) ตามล าดบั 

3. บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์
ทางบวกในระดับสูง  ( r = .089)  กับการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยเก่ียวกับ บรรยากาศ
องค์กรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชยันาท สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้ 

1. บรรยากาศองคก์ารของสถาบนัการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวัดชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ 
พิมพ์บาล (2559) ท าวิจัยเรื่อง บรรยากาศ
องค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมในระดับมาก ทั้งนีอ้าจ

เนื่องมาจากองค์การมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
สมาชิกยอมรบั รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององคก์ารที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
สังคม การสื่อความหมายในองค์การทั้งจาก
ผูบ้ริหารกับบุคลากร ระหว่างบุคลากรดว้ยกัน 
ระหว่างองคก์ารกบัสงัคม เป็นแบบอิสระ ท าให้
ไดข้่าวสารขอ้มูลทั่วกัน มีการกระจายอ านาจ
เหมาะสม บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็น
ต่อผูบ้ริหารได ้ไม่มีการแย่งอ านาจ ไม่มีความ
ขัดแยง้กันระหว่างกลุ่มย่อยบุคลากรสามารถ
เสนอความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารได ้บุคลากรจะ
ทราบจดุมุ่งหมายขององคก์ารของตนเองดี และ
มีความผูกพันว่าเป็นสมาชิกขององค์การนั้น
บุคลากรมีความพึงพอใจในงานมีความสุขใน
ชี วิ ต  ส ร้า ง สิ่ ง ใ หม่  ๆ  ต ลอด เ ว ล า  ป รับ
กระบวนการท างาน เปลี่ยนจดุมุ่งหมาย ผลิตสิ่ง
ใหม่ ๆ พฒันาอยู่ตลอดเวลามีความเป็นตวัของ
ตวัเอง และสนองความตอ้งการของสงัคมไปใน
ทิศทางบวกสามารถปรับตัวได้ดีกว่าความ
ตอ้งการของสงัคม และเม่ือทรพัยากรมีจ ากดัมี
โครงสร้างองค์การที่แข็งแรง มีกระบวนการ
แกปั้ญหาที่ดี และมีการประเมินผลขององคก์าร
ที่ดี 

2 . การปฏิบัติ งานของสถาบันการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี   
ท่าฉลาด (2559) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจากการวิเคราะห์
ขอ้มลูพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากความสุขของพนักงานที่เกิด
จากการปฏิบตัิงานซึ่งจะแสดงออกในทางบวก 
ท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบ
ผลส าเรจ็ ประกอบดว้ย ความรูส้กึมั่นคงในการ
ท างาน การมีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง
สู ง ขึ ้น  ค ว า ม รู้ สึ ก พ อ ใ จ ใ น ค่ า จ้ า ง แ ล ะ
ผลตอบแทนอื่น ได้ท างานตรงความต้องการ
และความถนัด สภาพแวดล้อมในที่ท  างาน
เอือ้อ านวยในการท างาน เม่ือออกจากงาน ได้
สวสัดิการต่าง ๆ เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทน การ
รกัษาพยาบาล การลา เงินชดเชยต่างๆ 

3. บรรยากาศองคก์รกบัการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท มีความสมัพนัธก์ัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิวรรณ  กันวิ เชิญ (2559)  
ท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
บรรยากาศองคก์ารกบัพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน
ของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ 
อ  า เภอโคกสูง  สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบว่า  

มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่า ครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ทัพบดินทร ์อ าเภอโคกสูง สงักัดส านักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาระถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
มีทศันคติทางบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 
ถ้าครูอยู่ในบรรยากาศที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งกา รแล้วก็ ท า ให้ค รู มีพฤติ ก ร รมการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึน้ แลว้จะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
และคณุภาพการศึกษาในที่สดุ ดงันัน้ ผูบ้ริหาร
ตอ้งสรา้งบรรยากาศองคก์ารใหค้รูรูส้กึวา่ตนเอง
เป็นสว่นหนึ่งที่ส  าคญัภายใตอ้งคก์ารนัน้ ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรจัดระบบโครงสร้าง
องค์การของสถาบันใหม่ เช่น สร้างกฎและ
ระเบียบที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
มีการเรียกประชุมเพื่ อท าความเข้าใจกับ
ครูผู้สอนถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
เป็นตน้ 

2. ผูบ้ริหารควรจดักิจกรรมส่งเสริมการ
พบปะพดูคยุเรื่องต่าง ๆ เพื่อสรา้งความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้รหิารและครูใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ 
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