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บทคดัย่อ   
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู            
เก่ียวกบับรรรยากาศภายในโรงเรียนกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้        
ในการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 362 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี        
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ        
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที  (t – test)   

ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมี 4 ดา้น 
คือ ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเน่ือง ดา้นการผนึกกาํลงั
เหนียวแน่น และดา้นความเอ้ืออาทรต่อกนั  

 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี    จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพบวา่  ครูผูส้อนท่ีอยู ่       
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา   ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนัยก          
เวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ    และดา้นโอกาสในการทาํงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and to compare levels of teachers’ 
opinions toward the schools’ environment  under the Jurisdiction of the Office of Pathumthani 
Educational Service Area. The samples of the study consisted of 362 people. The instrument used 
to collect the data was a set of questionnaires with the reliability level of .96. The statistics 
employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The results were as follows : 
 1.  Overall, most teachers’ opinions toward the schools’ environment were at a high 
level. Further study also showed that teachers’ opinions was at a high level in every aspect. There 
were four aspects obtaining the highest mean. They were recognition, social and academic 
growth, harmony, and consideration. 
 2. The comparison of the mean scores of teachers’ opinions toward the environment of 
schools under the Jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service Area were 
classified according to their zones of educational service area. The study revealed that the 
opinions of the teachers teaching in different educational area zones were not different, except for 
the recognition and work opportunities that were different with statistic significance. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
         องคก์ารและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั  การเปล่ียนแปลงต่อส่ิงแวดลอ้มมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในองค์การ และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อองค์การ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งในด้านความรู้วิชาการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทางวัสดุอุปกรณ์  
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตวับีบบงัคบัใหอ้งคก์ารเปล่ียนแปลงและปรับตวัเพื่อพฒันาองคก์ารให้
ดาํเนินการไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย ในขณะเดียวบรรยากาศภายในองคก์าร หรือแรงผลกัดนัภายใน
องคก์ารท่ีสําคญัขององคก์าร  หรือผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึง  คือ  ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์ารอย่างเหมาะสม และจะตอ้งเสริมสร้างบรรยากาศภายในองคก์ารท่ีสามารถ สนอง
ความตอ้งการความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรและองคก์ารใหส้อดคลอ้งกนั (อรุณ รักธรรม
, 2534 : 287) การท่ีองคก์ารมีบรรยากาศท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนเกิดแรงจูงใจจากบุคลากร ในการ
ปฏิบติังานเต็ม ความสามารถและระดบัการทาํงานของไดดี้ข้ึน แต่ในทางตรงขา้มหากบรรยากาศ
องคก์ารไม่ดีจะทาํให้ ระดบัการทาํงานของบุคลากรไม่ดีตามไปดว้ย นอกจากน้ีบรรยากาศองคก์าร 
ทาํใหอ้งคก์ารนั้นๆ ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย (ขนิจฐา กลุกฤษฎา, 2539 : 1) ดงันั้น 
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ภาระกิจการบริหารงานหรือ  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเห็นความสําคญัในการทาํงานของบุคลากรท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน   เพื่อความมัน่คงและความอบอุ่นใหแ้ก่องคก์ารในหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างบรรยากาศองคก์ารใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังาน เพราะบรรยากาศองคก์ารเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้และความเขา้ใจของสมาชิกภายในองคก์ารเก่ียวกบัสภาพความเป็นไปของ
องคก์าร  (สุธิดา รัตนวาณิชยพ์นัธ์, 2538 : 3) และเน่ืองดว้ยบรรยากาศองคก์ารเป็นลกัษณะแวดลอ้ม ใน
การทาํงานท่ีบุคลากรในองคก์ารสามารถรับรู้ไดซ่ึ้งลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ี เช่น โครงสร้างองคก์าร 
กฏเกณฑ ์ กระบวนการต่างๆ  ท่ีใชใ้นองคก์ารพฤติกรรมของบุคลากร  เป็นตน้  ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ี  
จะกระทบต่อการปฏิบติังานบุคลากรในองคก์ารได ้ดงันั้น หากบุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่อบรรยากาศ
องคก์ารจะทาํให้องคก์ารไดรั้บความไวว้างใจ และความเต็มใจในการทาํงานของบุคลากร อนัจะ
ก่อให้เกิด ผลการปฏิบัติงานท่ีดีไปด้วย  แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรไม่พึงพอใจใน
บรรยากาศองคก์าร  บุคลากรก็จะไม่ไวว้างใจองคก์ารน้ี การทาํงานดว้ยความไม่เตม็ใจทาํให้ผลการ
ปฏิบติังานของ  องคก์ารไม่ดีได ้เช่นกนั จึงทาํให้องคก์ารไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง่ไว ้
ดว้ยเหตุน้ีบรรยากาศองคก์ารจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลภายในองคก์าร   
 ดงันั้น บรรยากาศองคก์าร คือ ความเขา้ใจ หรือการรับรู้ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีต่อ            
องคก์ารท่ีกาํลงัทาํงานอยูค่วามรู้สึกของเขาท่ีมีต่อองคก์ารในรูปขององคป์ระกอบ เช่น  ความเป็นตวัของ
ตวัเอง  การเปิดโอกาส  โครงสร้างการให้ผลตอบแทน  ความเอาใจใส่  ความอบอุ่น  และการให้
ความสนบัสนุน บรรยากาศองคก์ารนั้นอาจรวมถึงทศันคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) บรรทดัฐาน 
(Norms) และความรู้สึก (Feeling ) ของบุคลากรในองคก์าร (ธงชยั  สมบรูณ์, 2545 : 186)  
 บรรยากาศองค์การเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของบุคลากร      
ในองค์การ การทาํงานอยู่ภายใตก้ารกาํกับ การควบคุม โครงสร้างองค์การ แบบของผูน้ํา              
กฏระเบียบต่างๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ท่ีอาจมองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ไดส่ิ้งต่างๆ
เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อตัวบุคคล องค์การและการรับรู้ท่ีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมและ        
ทศันคติ มีผลการวิจยัพบว่า บรรยากาศองคก์ารมีผลต่อการปฏิบติังานและความพึงพอใจส่งผลต่อ
ความภกัดีท่ีมีต่อองคก์าร  พบวา่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมากกวา่การปฏิบติังาน 
 บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดงันั้น โรงเรียนควรเป็นสถานท่ี
ซ่ึงมีบรรยากาศท่ีดี ฟอกซ์ (Fox) กล่าวว่า บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียนจะทาํให้ผลในการทาํงานบรรลุ
ไปสู่จุดหมายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัวิชาการ การพฒันาสังคมและการปรับปรุงหลกัสูตรทาํ
ให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจ และเป็นสถานท่ีท่ีมีความหมายทั้งครูและนกัเรียนจะใช้
เวลาอยูใ่นโรงเรียนอยา่งมีค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ (โกวิท วรพิพฒัน์ อา้งถึงใน พ. โพธิทพัพะ 
(นามแฝง), 2533 : 33-35) ท่ีวา่บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในโรงเรียนจะมีส่วน 
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เสริมสร้างความคิดจิตใจและคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงค ์ โรงเรียนท่ีสะอาดร่มร่ืน  เรียบง่าย  สด
ช่ืน  สงบ  แจ่มใส  มีชีวิตชีวา วสัดุ อาคาร สถานท่ีซ่ึงไดรั้บการดูแลใหมี้ความเป็นปัจจุบนั พร้อมท่ีจะ
ให้ครูและนักเรียน ได้ใช้ตลอดเวลาย่อมทําให้ครูและนักเรียนได้รับอิทธิพล ทําให้เป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส  รักสวยรักงาม รักษาความสะอาด รักความสงบเรียบง่าย และรักความร่ม
ร่ืนไปดว้ย  ถือว่าคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  จะเกิดข้ึนในตวันกัเรียนไดเ้ป็นอยา่ง
มาก 
 ธเนศ  ขาํเกิด (2533 : 4-6) เห็นว่าโรงเรียนซ่ึงมีบรรยากาศดี จะทาํใหน้กัเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจ  ภูมิใจ  อบอุ่นใจ  สบายใจ  รู้สึกในความเป็นเจา้ของและอยากมา
โรงเรียน โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีไม่ดี จะทาํใหส้มาชิกเกิดความเบ่ือหน่าย ห่างเหิน  เฉยเมย วา้เหว ่ 
และไม่อยากมาโรงเรียนเปรียบเสมือนครูท่ีพูดไม่ไดมี้อิทธิพลในการเสริมสร้างความคิด จิตใจและ
คุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงคไ์ด ้
 พอสรุปไดว้่า  บรรยากาศโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคลากรทุกฝ่าย  
ในโรงเรียน บรรยากาศท่ีดีจะทาํใหโ้รงเรียนน่าอยู ่ส่วนบรรยากาศท่ีไม่ดีจะทาํใหโ้รงเรียนน่าเบ่ือหน่าย 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรรยากาศภายใน 
โรงเรียนกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ซ่ึงจะเป็นแนวทางการบริหารงานบุคลากร           
ในทุกๆ องคก์ารท่ีดี 
 
คาํสําคญั 
 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรรยากาศภายในโรงเรียน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบรรรยากาศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี            
การศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนัตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบรรรยากาศภายในโรงเรียน สังกัด  
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรรยากาศภายในโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ในโรงเรียนสังกัด           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวน 362 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
คาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane, 1967 : 886-887  อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 
2545 : 108-110)  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 2 ตอน  
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีของผูต้อบแบบ          
สอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู  8  ดา้น จาํนวน  48  ขอ้ 
 3. ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดย
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาและนํามาหาค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึง
แบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้คาํถามมีค่า IOC มีค่ามากกว่า .5 ข้ึนไป เม่ือนาํเคร่ืองมือไปทดลองเพ่ือ
หาค่า ความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที (t-test) สาํหรับตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนัและกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้าํนวณดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวจัิย   
 1. ครูส่วนใหญ่เห็นวา่บรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากโดยท่ีดา้นท่ีมี         
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การยอมรับนบัถือ  การเติบโตทางวิชาการและสังคมอยา่งต่อเน่ือง  การผนึกกาํลงั
เหนียวแน่น  ความเอ้ืออาทรต่อกนั มีค่าเฉล่ีย  4.06 เท่ากนั 
  1.1 ดา้นการยอมรับนบัถือ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 6. ครูมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับในหมู่คณะและชุมชน
ภายนอก  (X  = 4.21)  รองลงมาคือ ขอ้ 4. ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ใหย้อมรับนบัถือระหว่างครูกบั
ครูดว้ยกนัเองเป็นส่ิงสาํคญั (X  = 4.12) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1. ท่านไดรั้บการเสนอ
ช่ือจากเพื่อนครูและผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูด้าํเนินกิจกรรม ท่ีสาํคญัอยูเ่สมอ (X  = 3.92) 
  1.2 ดา้นความไวว้างใจ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.02 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 6.  
ครูในโรงเรียนทุกฝ่ายให้ความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั (X  = 4.12) รองลงมาคือ ขอ้ 2. 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ของท่านเปิดโอกาสใหท่้านไดแ้สดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ (X  = 4.09) ส่วน 
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ขอ้ท่ีมี   ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1. ท่านไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูน้าํในการดาํเนิน กิจกรรมของ
โรงเรียน ตามวตัถุประสงค ์(X  = 3.94) 
  1.3 ดา้นการมีขวญักาํลงัใจ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.04 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 4.  ท่านมีความผกูพนักบัโดรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน (X  = 4.18)  รองลงมาคือ ขอ้ 3. ผูบ้ริหาร
ใหค้วามสาํคญัของการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรในการทาํงาน (X  = 4.05) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2.  ครูทุกคนไดรั้บการตอบแทนตามความสามารถของตน (X  = 3.93) 
  1.4 ดา้นโอกาสในการทาํงาน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.93 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 5. ท่านรู้สึกว่าหนา้ท่ีการปฏิบติังานอยูน่ั้นมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน (X  = 4.03)  รองลงมา
คือ ขอ้ 1. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  ตลอดเวลา (X  = 3.96) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ 4. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และการตดัสินใจในโครงการสําคญัของโรงเรียน  
(X  = 3.78) 
  1.5 ดา้นการเจริญเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 3.  ครูส่วนใหญ่มีความรู้  ความสามารถหรือวุฒิเพิ่มข้ึนจะไดรั้บ
การปรับเปล่ียนและเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน (X  = 4.09) และ ขอ้ 5. ครูในโรงเรียนไดรั้บการยอมรับนบั
ถือจากชุมชนดา้นการมีส่วนร่วมชุมชนและสังคมเป็นอยา่งดี  (X  = 4.09) รองลงมาคือ ขอ้ 1. 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดศึ้กษาในระดบัสูงข้ึนเพื่อการพฒันาบุคลากร (X  = 4.07) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2. ท่านไดรั้บการคดัเลือกไปฝึกอบรมเพื่อพฒันาการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง
และเหมาะสม (X  = 3.96) 
  1.6 ดา้นการผนึกกาํลงัเหนียวแน่น ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ 4. ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรก่อให้เกิดความสามคัคีในการทาํงานร่วมกนั  
(X  = 4.13) และ ขอ้ 6. ท่านใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั กิจกรรมต่างๆ  แมว้่ากิจกรรมนั้นจะอยู่
ต่างสายงานกบัท่าน (X  = 4.13) รองลงมาคือ ขอ้ 3. ผูบ้ริหารให้ความสาํคญัและมุ่งพฒันาครูใน
โรงเรียนดว้ยการสร้างผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม (X  = 4.08) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1.  
ครูทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินโครงการสาํเร็จดว้ยดี (X  = 3.99) 
  1.7 ดา้นการปรับปรุงโรงเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย  3.85  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ 1. ครูในโรงเรียนพร้อมท่ีจะรับส่ิงใหม่ และนาํมาปรับปรุง (X  = 3.96)  รองลงมาคือ ขอ้ 5.  
ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนดําเนินงานโครงการปรับปรุงโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพ          
ความเป็นจริง (X  = 3.93) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2. ครูส่วนใหญ่เป็นผูริ้เร่ิมและ        
การปรับปรุงโครงการภายในโรงเรียนร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง (X  = 3.74) 
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 1.8 ดา้นความเอ้ืออาทรต่อกนั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 
1. ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานแทนเพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่ระหว่างการเจ็บป่วยหรือการติดราชการอ่ืนๆ 
(X  = 4.14)  รองลงมาคือ ขอ้ 3. ผูบ้ริหารดูแลเอาใจใส่ครูในโรงเรียนทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายแบบ
อิสระ (X  = 4.10) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 5. ผูบ้ริหารใส่ใจดูแลความรู้สึกครู ใน
โรงเรียนเป็นประจาํสมํ่าเสมอ (X  = 3.98) 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรยากาศภายใน          
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า                 
ครูผูส้อนท่ีอยู่เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในโรงเรียน                  
ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นโอกาสในการทาํงาน  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

  
อภิปรายผล 
 1. บรรยากาศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานให้เกิดข้ึน
ในโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับในหมู่คณะและชุมชนภายนอก  ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ
หรือวฒิุเพิ่มข้ึน จึงมีการปรับเปล่ียนและเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนอยูเ่สมอซ่ึงส่งผลต่อขวญัและกาํลงัใจ 
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรก่อใหเ้กิดความสามคัคีในการทาํงานร่วมกนั ครูพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
แทนเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ระหว่างการเจ็บป่วยหรือการติดราชการอ่ืนๆ ครูในโรงเรียนทุกฝ่ายให ้  
ความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั มีความผูกพนักบัโรงเรียนและเพื่อนร่วมงานจึงทาํให้ครู       
คิดเห็นว่าบรรยากาศภายในโรงเรียนนั้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และสาเหตุท่ียงัไม่อยู่ในระดบั           
เห็นดว้ยมากท่ีสุด ก็อาจเป็นเพราะว่า ครูไม่ค่อยไดรั้บการเสนอช่ือจากเพ่ือนครูและผูบ้ริหารใหเ้ป็น
ผูด้าํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัอยู่เสมอ และไม่ค่อยไดรั้บการคดัเลือกไปฝึกอบรมเพื่อพฒันาการปฏิบติังาน          
อยา่งทัว่ถึงและเหมาะสม ครูทุกฝ่ายในโรงเรียนยงัขาดความร่วมมือในการดาํเนินโครงการใหส้าํเร็จ
ดว้ยดี ผูบ้ริหารอาจจะ ใส่ใจดูแล ความรู้สึกครูในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึง และครูยงัไม่ไดรั้บความไวว้างใจ 
ให้เป็นผูน้ําในการดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียนตามวตัถุประสงค์ การได้รับการตอบแทนตาม         
ความสามารถของครูอาจจะยงัไม่ดีพอ ครูยงัขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ
ในโครงการสาํคญัของโรงเรียน ครูส่วนใหญ่เป็นผูริ้เร่ิมและการปรับปรุงโครงการ ภายในโรงเรียน
ร่วมกบัชุมชนอยา่งไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทนา   ชุมทพั  (2547)  ศึกษาบรรยากาศ
องคก์ารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย          
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ี การศึกษานครราชสีมา เขต 5  จาํนวน  16  โรงเรียน  จาํนวน 128 คน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน การทดสอบค่าท่ี และค่าความแปรปรวนทางเด่ียว ผลวิจยัพบว่า ระดบับรรยากาศ           
องคก์ารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในภาพรวม       
อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น                   
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามความคิดเห็นของครูของบรรยากาศภายในโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า ครูท่ีอยูใ่นเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั แสดงว่า        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีครูอยู่นั้ นไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบรรยากาศของโรงเรียน           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยา  ช่วงบุ (2534)  ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํ
ของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 11 โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างขา้ราชการครู จาํนวน 438 คน พบว่า โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา  ชยัภูมิ  
ศรีษะเกษ  และสุรินทร์ มีพฤติกรรมผูน้าํแบบประชาธิปไตยและผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวบุัรีรัมย ์ มีพฤติกรรมแบบเสรีนิยม  ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํกบับรรยากาศ
องคก์ารนั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลไปใช ้

 1. ควรมีการเสนอช่ือจากเพื่อนครูและผูบ้ริหารให้เป็นผูด้าํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัอยูเ่สมอ 
และส่งไปฝึกอบรมเพื่อพฒันาการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงและเหมาะสม  
 2. ครูทุกฝ่ายในโรงเรียนควรร่วมมือในการดําเนินโครงการให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี                   
ผูบ้ริหารใส่ใจดูแลความรู้สึกของครูในโรงเรียนใหท้ัว่ถึง  
 3. ครูควรได้รับความไวว้างใจให้เป็นผูน้ําในการดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียนตาม             
วตัถุประสงค ์ 
 4. ควรไดรั้บการตอบแทนตามความสามารถของครูอยา่งเหมาะสม 
 5. ครูควรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจในโครงการสาํคญัของโรงเรียน 
และเป็นผูริ้เร่ิมและปรับปรุงโครงการภายในโรงเรียนร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง   
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