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บทคัดย่อ
บทความการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 2 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1977, pp.607-610) จานวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสอบถาม 2 ฉบับ ที่ข้อคาถามทุกข้อมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.53 – 0.75 และน ามาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s - coefficient) พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของฉบับที่ 1
เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามฉบับที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจั ย พบว่า (1) บรรยากาศองค์ การของโรงเรี ยนในสั ง กัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครู ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
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อยู่ในระดับมาก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: บรรยากาศองค์การของโรงเรียน, พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู
ABSTRACT
This research objectives were to (1) study the organizational climate in
schools under the office of Kanjanaburi primary educational service area 2 (2) study
the performance behaviors of teachers in schools under the office of Kanjanaburi
primary educational service area 2 and (3) to study the relationship between
organizational climate and performance behaviors of teachers in schools under the
office of Kanjanaburi primary educational service area 2. The samples were 312
teachers in schools under the office of Kanjanaburi primary educational service area 2.
The instrument were two parts questionnaires. The first part was on organizational
climate and the second was performance behaviors of teachers in schools under the
office of educational service area 1 which discriminations were at 0.53-0.75 and
reliability at 0.91, 0.93, respectively. The statistical techniques used for analyzing the
data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation
coefficient.
Results of the research were found that; (1) Organizational climate in schools
under the office of Kanjanaburi primary educational service area 2 overall were at high
levels. (2) The performance behaviors of teachers in schools under the office of
Kanjanaburi primary educational service area 2 overall were at high levels. (3) The
relationship between organizational climate and performance behaviors of teachers in
schools under the office of Kanjanaburi primary educational service area 2, overall
were positive related with statistical significance at the .01 level.
Keywords: Organizational Climate in Schools, Performance Behaviors of
Teachers
1.ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
โรงเรียนคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพการศึกษา เป้าหมายของการปฏิรูปที่สาคัญคือคุณภาพ
ของผู้เรียน ดังนั้นกระแสผลักดันทุกด้านจึงมุ่งไปที่โรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การทาโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการผลิตจะเป็น
จุดเริ่มต้นของคุณภาพการศึกษา ในด้านคุณภาพของโรงเรียนเป็นประเด็นสาคัญ (เทพพนม เมืองแมน
และ สวิง สุวรรณ, 2550, หน้า 17) คุณภาพของโรงเรียนคือความร่วมมือจากผู้ปกครองและปัจจัย
ภายในโรงเรียนคือ บทบาทของผู้บริหารและครูในการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่โรงเรียนสามารถ
กาหนดเองได้คือ ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ การบริหารโรงเรียน
ด้วยวิธีการหรือแนวคิดดั้งเดิมนั้น โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยส่วนกลางหรือหน่วยงานตัวแทนจาก
ส่วนกลาง การบริหารมักไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง สมาชิกในโรงเรียนมักไม่มีส่วนร่วมในการ
กาหนดการบริหาร เปลี่ยนมาเป็นการกระจายอานาจการบริหารงานไปสู่ระดับโรงเรียน ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป การกระจายอาอาจสู่ระดับ
ปฏิบั ติให้ มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและกระทบกระเทือนต่อการบริหารงานของโรงเรียนโดยรวม จึงเป็นสิ่งแปลกใหม่
สาหรับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กล่าวโดยรวมๆ ว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มภายในโรงเรี ย นแล้ ว ส่ ง ผลต่ อ ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียน และมีผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ความคิดและคุณธรรม บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานองค์การเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมสาคัญของบุคคลในการทางาน (วิไลวรรณ
นามเขต, 2558) ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างแบบผู้ นาของผู้ บ ริห ารกับบรรยากาศองค์ก ารในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาจังหวัด สุรินทร์พบว่า แบบของผู้นามีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
และแบบของผู้นาแต่ละแบบยังส่งผลให้บรรยากาศองค์การในโรงเรียนแตกต่างกัน และยังได้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน (ลัดดา ชูศักดิ์, 2557) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดบรรยากาศในห้องเรียนกับการมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษาพบว่า การจัด
บรรยากาศในห้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย
และยังเป็นตัวพยากรณ์ พฤติกรรมการมีวินัย
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในฐานะผู้ น า เป็ น บุ ค คลที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ จ ะ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การให้ครูในโรงเรียน ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกที่จะทางานอย่างแท้จริงทา
ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ก้าวหน้า ผู้บริหารจาต้องทาหน้าที่ทั้ง “บริหาร”
และ “นิเทศ” จึงจะถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในฐานะนักบริหารโดยเฉพาะการนิเทศงาน
วิชาการที่เปรียบเสมือนหัวใจสาคัญ ในอันที่จะกระตุ้นเตือนครูให้คาแนะนาและประสานงานให้ครูทุก
คนทางานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเรียน การสอน ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลสามารถบริหาร และการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้และสามารถจัดทรัพยากรสนับสนุน
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กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการปฏิรูปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัจจัยจูงใจที่ใช้ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานคือ การยอมรับนับถือในด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน ผู้บริหารควรให้โอกาสครูเตรียมการสอน ด้านสนับสนุนการ
สอนควรอานวยความสะดวกในการจัดทาสื่อ และด้านการพัฒนาตนเองควรจัดให้มีการอบรมสัมมนา
ทางวิชาการ จากงานวิจัยที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูจะประสบผลสาเร็จ
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยจูงใจในรูปของความรู้สึกผลตอบแทนและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ครู (ธงชัย สันติวงษ์ , 2550,หน้า 84-85) อาจส่งผลต่อบรรยากาศการทางานของบุคลากรและครูใน
โรงเรียนในการปรับตัว ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และยังอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพทางการเรียน
ของนักเรียน นอกจากนี้บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดในการทางาน ซึ่งหากครู
ไม่ส ามารถยั บ ยั้ งหรื อปรั บ ตัว ให้ เข้ า กับภาวะเครีย ดนั้ น ก็อาจถ่ายทอดและแสดงพฤติ กรรมที่ ไ ม่
เหมาะสมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และยังบั่นทอนอารมณ์จิตใจ ทาให้เกิดความท้อแท้
เบื่อหน่ายในการทางานได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของครู ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุ รี เขต 2 โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะทราบข้ อ มู ล บรรยากาศองค์ ก ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการ
ปฏิ บั ติงานของครู มาใช้เป็ น แนวทางในการส่ งเสริ มพั ฒ นาพฤติก รรมการปฏิ บัติ งานของครู ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเพื่อการผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการของ
สั ง คมของสั ง คมและนโยบายของประเทศ อั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาก าลั ง คนของชาติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2.โจทย์ของการวิจัย
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมการปฏิ บั ติ ง านของครู ในโรงเรียนสั ง กั ด ส านักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นอย่างไร
3. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับใด
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรีย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของครู ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
4.ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ทาให้ทราบระดับบรรยากาศองค์การและพฤติกรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การในโรงเรียนกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู
ในสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถเป็นข้อมูล ในการ
พัฒนาการจัดการการเรียนการสอนที่เป็นผลดีต่อผู้เรียน
5.วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
5.1ตัวแปรในการวิจัย
ตัว แปรที่ใช้ในการวิจั ยนี้ ได้แก่ บรรยากาศองค์การที่ได้รวบรวมสรุป จากทฤษฎีของ
Forehand. Halpin และ Crofts และจากการศึกษาแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2550, หน้า 84-85)
ใน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการ (2) ด้านคุณลักษณะของผู้นา (3) ด้านวิทยาการที่
ใช้ภายในโรงเรีย น (4) ด้านความพอใจในงานที่ปฏิบัติ และ (5) ด้านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
และ ตัวแปร พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูซึ่งสรุปจากแนวคิดของ พิชัย ไชยสงคราม (2553, หน้า
22-27) ใน 3 ด้าน ดังนี้ (1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน (2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้าน
สนับสนุนการสอน และ (3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง
5.2ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากร ได้ แ ก่ ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ ในโรงเรีย นสั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 จานวน 1,675 คน (นิตยา ศรีมกุฏพันธุ์, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต ารางของ Krejcie and
Morgan (1977, pp.607-610 ) จานวน 312 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
5.3สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลั งจากประมวลผลข้ อ มูล จากแบบสอบถามแล้ ว นามาวิเคราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิ ติ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน ด้วยอัตราส่วนร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามตอนที่ 2 บรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรีย น และ ตอนที่ 3
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้กาหนดเกณฑ์ การ
แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 33-35)
4.51 - 5.00 หมายถึง
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง
อยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50
หมายถึง
อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง
อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การในโรงเรียนกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้วยการ
ทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ของเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product-moment correlation
coefficient) แล้วนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ และ แปลความหมายได้ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางบวกสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางบวกปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางบวกต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน
6.ผลการวิจัย ผลการวิจัยจากแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09, SD =
0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้านวิทยาการที่ใช้ในโรงเรียน ด้านนโยบายการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านคุณลักษณะของผู้นา และ ด้านความพอใจในงานที่ปฏิบัติ ตามลาดับ ( x =4.20, 4.13, 4.08,
4.05, 4.00, SD = 0.23, 0.39, 0.29, 0.34) ดังตารางที่ 1
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บรรยากาศองค์การ
1. ด้านนโยบายการบริหารจัดการ
2. ด้านคุณลักษณะของผู้นา
3. ด้านวิทยาการที่ใช้ในโรงเรียน
4. ด้านความพอใจในงานที่ปฏิบัติ
5. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รวม

x

4.13
4.05
4.20
4.00
4.08
4.09

SD
0.39
0.30
0.23
0.34
0.29
0.15

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
2. ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต2 มี
ข้อคิดเห็นต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04, SD = 0.18)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
พฤติกรรมด้านการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้าน
การสนับสนุนการสอน ( x = 4.10, 4.03, 4.00, SD = 0.23, 0.39, 0.30) ดังตารางที่ 2
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการสอน
3. พฤติกรรมด้านการพัฒนาตนเอง
รวม

x

4.03
4.00
4.10
4.04

SD

ระดับ

0.39
0.30
0.23
0.18

มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การในโรงเรียนกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มี
ความสัมพันธ์ทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บรรยากาศ องค์การในโรงเรียน
ด้าน
ด้าน
ด้านสภาพ
ด้
า
น
ด้
า
นความ
พฤติกรรม
นโยบาย
วิทยาการ
แวดล้อม
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
พอใจงาน
การปฏิบัติงาน การบริหาร
ที่ใช้ภายใน
ทาง
ของผู้นา
ที่ปฏิบัติ
จัดการ
โรงเรียน
กายภาพ
ด้านการสอน 1.00**
0.159**
0.06
0.07
0.30**
ด้านสนับสนุน
การสอน
0.15**
1.00**
0.12**
0.18**
0.42**
ด้านการ
พัฒนาตนเอง 0.06
0.12*
1.00**
0.09
0.03
รวม
0.66**
0.49**
0.54**
0.19**
0.03
* p< .05 , **p< .01
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู

รวม
0.39**
0.61**
0.44**
0.82**

7.สรุปผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09, SD = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิทยาการที่ใช้ในโรงเรียน
ด้านนโยบายการบริห ารจั ดการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคุณลั กษณะของผู้ นา และ
ด้ า นความพอใจในงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามล าดั บ ( x =4.20, 4.13, 4.08, 4.05, 4.00, SD = 0.23, 0.39,
0.29, 0.34)
2. ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 มี
ข้อคิดเห็นต่อ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04, SD = 0.18)
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับ มากทุก ด้า น เรียงตามล าดับจากมากไปน้ อย ดัง นี้
พฤติกรรมด้านการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้าน
การสนับสนุนการสอน ตามลาดับ ( x = 4.10, 4.03, 4.00, SD = 0.23, 0.39, 0.30)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การในโรงเรียนกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสั มพันธ์
ทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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8.อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการของ สังกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กาหนดแนวทางในการบริห าร
โรงเรียน การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครูภายในโรงเรียน
ซึ่งการดาเนินการเหล่านี้เป็นแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งมีการจัด
อบรม สัมมนา ดูงานเพื่อสร้างแนวคิดและนาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทาให้การบริหารจัดการของ
โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีการบริหารงานทั้งด้านงบประมาณ การจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างคล่องตัว
ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับองค์การ และบุคลากรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(ธงชัย สันติวงษ์, 2550, หน้า 85) ผู้บริหารจะมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
(พิชัย ไชยสงคราม, 2553, หน้ า 54) บทบาทของผู้ บริห ารที่ส่ งผลต่อความส าเร็จทางการบริ หาร
สถานศึกษาว่ า ผู้ บ ริ ห ารที่ป ระสบความส าเร็จ ทุ กคนจะเข้ าสั ง คมกับบุ คลากร อาจารย์ นักเรีย น
ประชาชน ได้เหมาะสม เมื่อผู้บริหารสามารถตอบสนองความต้องการ โดยการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้ จึงทาให้บรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับมาก
2. พฤติกรรมการปฏิบั ติง านของครู ในโรงเรียนสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศรี สิดิ
(2550, หน้า 89) ได้ทาการศึกษาพบว่า ความชานาญด้านการสอนของครูจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์
ในการสอน และสอดคล้องกับศิริญญา ศรีประมวล (2549, หน้า 87-90) เรื่องประสิทธิภาพการสอน
ของครู พบว่า เพศ วุฒิ และขนาดโรงเรียน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู แต่ประสบการณ์
ในการสอนมีผลต่อประสิทธิภาพการสอนทาให้มี ความสมารถในการสอน ทั้งนี้เนื่องจากครู ได้รับการ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีตาแหน่งสูงขึ้น มีการเพิ่มศักยภาพในการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐด้านการจัดระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนต่าง ๆ อย่างทั่วถึงส่งผลให้
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของยุภาพร ทองลาภ (2550,
หน้า 94) พบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในทุกด้านที่ศึกษาทั้ง 15 ด้านมีความสัมพันธ์ กัน
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และสอดคล้องกับ วิไลวรรณ นามเขต (2558)
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพั นธ์ทางบวก
อยู่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากครู มี ทั ศ นคติ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน ถ้ า ได้ รั บ การ
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ตอบสนองทางด้านบรรยากาศองค์การที่เหมาะสม พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพงานจึง
สู งขึ้น ซึ่งส่ งผลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้ น ส่งผลให้
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูอยู่ในทางบวก
9.ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารควรอานวยความสะดวกในการประสานงาน ส่งเสริมให้ครูรู้จักเป็นนักวิเคราะห์
รู้จักวิเคราะห์ปัญหา งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน โดยจัดหาวิทยากรกระตุ้นการนาความรู้ใหม่ ๆ มา
เผยแพร่ในการจัดบรรยากาศองค์การที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูแสวงหาความรู้ทาง
วิชาการอย่างสม่าเสมอ
9.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัติ
ครู ควรมีทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ปรับตัวให้เข้ากับการตอบสนอง
ทางด้านบรรยากาศองค์การที่เหมาะสม เพราะพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
ทางานที่สูงขึ้นย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น
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