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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค 1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอบรรยากาศองคการ
ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยและ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลตอบรรยากาศ
องคการของโรงเรียนเทศบาล จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางานและระดับการศึกษา กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยจํานวนทั้งสิ้น 169 คนเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานสถิติทดสอบท ี(t-test) และสถิติทดสอบคาเอฟ (f-test) ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้1) ความคิดเห็นของ
พนักงานครูเทศบาลที่มตีอบรรยากาศองคการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานการเอื้ออาทรตอกัน มคีาเฉลีย่สูงสุด และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสดุคือดาน
การมีความกาวหนาทางวชิาการและสังคมอยางตอเนื่อง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลตอ
บรรยากาศองคการของโรงเรยีน จาํแนกตามตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางานและระดับการศกึษาโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : บรรยากาศองคการ 
ABSTRACT 

 

This research was designed : 1. to explore the level of the municipal teachers’ opinion about 
the organizational climate of the municipal schools in Loei province, and 2.to compare the 
organizational climate of the schools classifying by the respondents’ standing positions, work 
experience and educational background. The research sample consisted of 169 municipal 
teachers.  A questionnaire was applied for data collection which earned data were analyzed 
to obtain percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.The research findings were as 
follows : 1) The municipal teachers’ opinion about the organizational climate of the municipal 
schools was found in overall aspect as well as by aspect at a high level.  By aspect clearly 
found that the helpfulness to each other was the highest mean whilst the continual academic 
and social progress was the lowest mean. 2) The comparison between the municipal teachers’ 
opinion about the organizational climate of municipal schools, classifying by their standing 
positions, work experience and educational background was obviously found indifferently in 
the overall aspect.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติการศึกษาเปนปจจัยในการสรางและ

พัฒนาความรู ความคดิความประพฤติและคณุธรรมของบุคคล สังคมใดจัดการศึกษาแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สังคมนั้นก็จะมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพซ่ึงจะสามารถธํารงรักษาความเจริญของประเทศชาติไวพัฒนา
ใหกาวหนาตอไปอยางตลอดและตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 5) พระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2542 เปนตน มาสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตมิุงไปท่ีการปฏริูปการเรียนรูที่ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาและเปน
กระบวนการสําคญัในการพัฒนาศักยภาพของมนุษยโดยเฉพาะหมวดที่ 4, 6 และ7 ที่ใหความสําคัญตอการ
พัฒนาครูอาจารยและผูบรหิารสถานศึกษาเน่ืองจากครูอาจารยเปนผูดําเนินการใหเกดิการเรียนการสอนเปนผูที่
ตองสื่อสารกับผูเรียนและวัดผลการเรียนรูของผูเรียนดังน้ันความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอครูอาจารยและ
การศึกษาของบุตรหลานจึงมีความหลากหลายและเปนแรงผลักดันใหครูอาจารยตองมีคณุสมบัติตามท่ีสังคม
ตองการในอนาคตนอกจากน้ีผูบรหิารสถานศึกษามีหนาที่ในการสรางบรรยากาศองคการใหครูอาจารยได
ปฏิบัติงานดวยความรูสึกอยากทํางานอยางแทจริง 

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนองคการหลักในการจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเปนองคการทางสังคมท่ีตองใชความระมัดระวังในการบริหารงานเนื่องจากมีภารกิจหลักในการให
การศึกษาแกเยาวชน การที่โรงเรยีนจะกระทําภารกิจหลักไดดมีีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจําเปนตองมบีุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครูและเจาหนาท่ีในปริมาณที่เหมาะสมกับภาระงาน บุคลากรจึงเปนปจจัยท่ี
สําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพราะเปนท้ังทรัพยากรบุคคลและเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรอื่นๆในโรงเรียน 
(วิโรจน สารรัตนะ, 2545, หนา 3) และหากตองการจะพัฒนาองคการ สิ่งที่องคการจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลง
เปนอันดับแรกคือบรรยากาศองคการนั่นเอง (Brown & Moberg, 1980, p.67)  บรรยากาศองคการเปนตัวแปร
สําคัญในการศึกษาองคการของมนุษย เปนส่ิงเชื่อมโยงระหวางลักษณะที่มองเห็นไดขององคการ เชน โครงสราง 
กฎเกณฑ แบบของความเปนผูนําและขวัญกับพฤติกรรมของผูปฏิบตัิงาน เปนตน บรรยากาศองคการจะเปน
ความรูสึกของผูปฏิบัติงานตอลักษณะที่มองเห็นไดขององคการ มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผูปฏิบัติงาน บรรยากาศท่ีพึงประสงคยอมสงผลที่ดตีอการทํางานของบุคลากรในองคการและจะเปนการ
สนับสนุนการจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ภารดี อนันตนาวี, 2551, หนา 184)
นอกจากน้ีแลว (Hoy & Miskel; อางถึงใน บุญชวย ศิริเกษ, 2540, หนา 167) ก็ไดพัฒนาแนวคิดของฮาลบิน
และครอฟท จากบรรยากาศโรงเรยีน 6 แบบมาเปนบรรยากาศโรงเรียน 4 แบบ คือ บรรยากาศแบบเปด  
บรรยากาศแบบผูกพัน บรรยากาศแบบไมผูกพัน บรรยากาศแบบปด ซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรมของผูบรหิารและ
พฤติกรรมของครู ประกอบดวยมติิทางดานผูบริหาร ดังนี้ การสนับสนุน การบงการ การจํากัด สวนมติิดาน
พฤติกรรมของครูมี ดานคณาจารย ความสนิทสนม การละเลย ซึ่งสอดคลองกับสถานการณในปจจุบนัและ    
การเปลีย่นแปลงในอนาคต จะทําใหหนวยงานขององคกรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

ในปจจุบันพบวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7,853 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) 75 แหงองคการบริหาร สวนตําบล (อบต.) 6,157 แหงเทศบาล 1,619 แหงกรุงเทพมหานคร 1 
แหงและเมืองพัทยา 1 แหงโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 333 แหง หรือประมาณรอยละ 3.7 ที่จัดการศึกษา
ในระบบ (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) สวนใหญเปดสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวม
ทั้งสิ้น 1,481 แหง อยางไรก็ตามจากการประเมินท่ีผานมาแมจะพบวาการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในดานการดําเนินการจดัการศึกษา
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความกาวหนาไปมากโดยมีจํานวนโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นมากแตก็ยังมีสวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนทองถิ่นทั้งหมดและยังพบปญหาอุปสรรคใน     
การบริหารจัดการศึกษาหลายประการเชนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรูความเขาใจดาน
การศึกษาบุคลากรดานการศึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไมเพียงพอครูและ
บุคลากรดานการศึกษาขาดขวัญกาํลังใจและยังมีปญหาดานกฎระเบยีบท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการศกึษาและ
การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมท้ังปญหาในการดําเนินงานการถายโอน
การจัดการศึกษาหลายประการ สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลนโยบายและ
รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศจึงเห็นความจําเปนที่จะตองตดิตาม
ประเมินผลความกาวหนาในการจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนของหนวยงานและผูที่มสีวนเกี่ยวของแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อให
สอดคลองและเปนไปตามแผนและกฎหมายท่ีกําหนดรวมท้ังปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือจัดทํา
ขอเสนอแนะและเพื่อเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายตอไป(รายงานการติดตามการจัด
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2551, หนา 3) 

จากขอมูลและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดเลย โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการในโรงเรียนของ Fox & Others (1973, p.3) เพื่อเปน
แนวทางในการสรางบรรยากาศองคการใหเหมาะสมอันจะทําใหเกดิการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดเลย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน

เทศบาลในจงัหวัดเลยจาํแนกตามตําแหนงหนาที่ประสบการณการทาํงานและระดับการศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานครูเทศบาลท่ีมีตาํแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีน

เทศบาลในจังหวัดเลยแตกตางกัน 
2 พนักงานครูเทศบาลท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของ

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยแตกตางกัน 
3. พนักงานครูเทศบาลท่ีมรีะดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีน

เทศบาลในจังหวัดเลยแตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย 
จํานวน 299 คน จําแนกเปน ผูบรหิารสถานศึกษา จาํนวน 32 คน และ พนักงานครูเทศบาล จํานวน 267 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานครเูทศบาลในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย 
โดยไดดําเนินการสุมกลุมตัวอยางตามขั้นตอนตอไปนี ้
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   2.1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, 
pp.607-608) ไดกลุมตัวอยางเปนพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย จํานวน 169 คน 
จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จาํนวน 19 คน และ ครผููสอน จํานวน 150 คน 

   2.2. ดําเนินการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิโดยใชอําเภอท่ีตั้งโรงเรียนและตาํแหนงหนาท่ีเปนตัว
แบงช้ันภูมิ 

   2.3. คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแตละช้ันโดยใชวิธีเทียบสดัสวน 
   2.4. ดําเนินการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากใหไดจํานวนกลุม

ตัวอยางครบตามสดัสวนท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

อําเภอท่ีต้ังโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูสอน รวม ผูบริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูสอน รวม 

เมือง 
เชียงคาน 
ภูเรือ 
วังสะพุง 
นาดวง 
หนองหิน 
ทาลี ่

22 
2 
1 
4 
1 
1 
1 

177 
10 
2 
44 
19 
9 
6 

199 
12 
3 
48 
20 
10 
7 

12 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

100 
6 
1 
25 
10 
5 
3 

112 
7 
2 
27 
11 
6 
4 

รวม 32 267 299 19 150 169 

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน2557 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเลย   
  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูทําการวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมลีักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)ประกอบดวย อําเภอที่ตั้งโรงเรียน ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางานและระดับการศึกษา 
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอบรรยากาศองคการของ

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย โดยมีลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคอรท 
(Likert’s five rating scale) กําหนดเกณฑวัดระดับความคิดเห็นทีม่ีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีน ดังนี้ 

 

 5   หมายถึง   ความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับ  มากทีสุ่ด 
 4   หมายถึง   ความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับ  มาก 
 3   หมายถึง   ความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับ ปานกลาง 
 2   หมายถึง   ความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับ  นอย 
 1   หมายถึง   ความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับ  นอยที่สดุ 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมลูการศึกษาวิจยัครั้งนี้  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชสถิติ  ดังนี้ 

1.สถิติบรรยาย 
1.1 รอยละ (Percentage) 
1.2 คาเฉลี่ย ( X )    
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

2. สถิติทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 สถิติทดสอบที (t-test)  
  2.2 สถิติทดสอบ เอฟ (F-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย สรปุผลการวิจัยไดดังนี้ 

 การศึกษาระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยตามความคิดเห็นของพนักงาน
ครูเทศบาลพบวา พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานการเอื้ออาทรตอกัน       
มีคาเฉลีย่สูงที่สดุ รองลงมาคือ ดานการมีขวัญกําลังใจสูง และดานการปรับปรุงหนวยงาน และดานที่มคีาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ดานการมีความกาวหนาทางวิชาการและสังคมอยางตอเนือ่ง เมื่อพิจารณารายดาน ไดผลการวิจัยดังนี้ 
  1. ดานการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด คือ ทานรูสึก
ภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา รองลงมาคือ ผูปกครองและชุมชนใหการยอมรบัในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน และขอ ทานไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนการจดักิจกรรมจากผูปกครองและชุมชน 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานไดรับการยอมรับในความรูความสามารถและการยกยองจากผูบริหาร 
  2. ดานการไววางใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ทานไดรับความ
ไววางใจจากผูบรหิารใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ รองลงมาคือ ขอ ทานเชื่อวาการปฏิบัติงานของคณะ
ครู และการบริหารของผูบริหารมีความซื่อสัตยและโปรงใส และทานมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่าํสดุ คือ ทานรูสึกวาคณะครูในโรงเรียนของทานเปนที่พ่ึงพา สามารถปรกึษาปญหา
ตางๆ ได 
  3. ดานการมีขวัญกําลังใจสูงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทานรูสึกมี
ความสุขและเต็มใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทานรูสึกภูมิใจกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของทาน และ
ทานมีความรักและผูกพันตอโรงเรยีนของทาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงาน
ที่เปนอยูในปจจุบัน 
  4. ดานการมีโอกาสในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทานไดรับ
โอกาสไดแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รองลงมาคือทานรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรยีน และทานไดรับการสงเสริม สนับสนุนในการแสดงออกซ่ึงความริเริ่มใหมๆ สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสดุ คือ ทานรูสึกวาความคิดเห็นของทานเปนที่ยอมรับ และถูกนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
  5. ดานการมีความกาวหนาทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่องโดยภาพรวมอยูในระดับ ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ทานไดรบัการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในดานหนาท่ีและวิทยฐานะ รองลงมาคือ โรงเรียน
ของทานมีนโยบายใหคณะครูทุกคนรวมมือพัฒนาตนเองใหมีท้ังคณุภาพท้ังดานวิชาการและสังคม และผูบรหิาร
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นําความรูและวิทยาการใหมๆมาใชในการพัฒนาคณะครูอยูเสมอ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสดุ คือ โรงเรยีนของทาน
จัดอบรมเชิงวิชาการใหกับคณะครูบอยครั้ง 
  6. ดานการผนึกกําลังในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ 
ผูบริหารและคณะครูรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเตม็ความสามารถ รองลงมาคือ ทานมีความยินดีใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวตัถุประสงคเปาหมายของโรงเรยีน และทานไดนําความรูความสามารถไปใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเตม็ความสามารถ สวนขอท่ีมีคาเฉลีย่ต่ําสุด คือ ทานรูสึกวาความแตกตางระหวางบุคคลไมเปน
อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน แตเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 
  7. ดานการปรับปรุงหนวยงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน
ของทานมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอทุกป รองลงมาคือ 
ผูบริหารมีการกระตุนใหคณะครเูกดิความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อนําไปใชในการพัฒนาโรงเรียน และ โรงเรียน
ของทานมีการปรับปรุง ใหมีพื้นท่ีรมรื่น สวยงาม นาอยูอาศัย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสดุคือ โรงเรียนของทาน
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น 
  8. ดานการเอ้ืออาทรตอกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสดุ คือ ทานรวม
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสําคัญๆกับเพื่อนครูและบุคคลอื่น รองลงมาคือ ทานใหการชวยเหลือ สนับสนุน
เพื่อนครูอยางเตม็ที่ และผูบริหารคอยดูแล ชวยเหลือ แกไขขอผดิพลาดของคณะครูอยูเสมอ สวนขอท่ีมีคาเฉลีย่
ต่ําสุด คือ ทานใหคําแนะนําความรูใหมๆกับเพื่อนครูอยูเสมอ 
 3. การเปรียบเทียบระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย จาํแนกตามตําแหนง
หนาท่ี ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา   
  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย  โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
มีระดบับรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยโดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกนั 
  เมื่อพิจารณาตามประสบการณการทํางาน พบวา ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมี
ประสบการณการทํางานตางกันมคีวามคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย        
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวดัเลย    
โดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน 
  เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบวา  ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย โดยภาพรวม มคีวามคิดเห็นอยู
ในระดับมาก มีระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยโดยภาพรวม และรายดาน           
ไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลที่มีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนเทศบาลใน
จังหวัดเลย คร้ังนี้สามารถนํามาอภิปรายในประเด็นสําคญัเพื่อใหเกดิความชัดเจนไดดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลที่มีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีนเทศบาลใน 
จังหวัดเลย 
 จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเหน็ของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีน
เทศบาลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  การสรางบรรยากาศของโรงเรียนมี
ความสําคญัอยางมากตอความสาํเร็จของโรงเรยีนและถือวาเปนภาระหนาที่อันสําคัญของผูบริหารโรงเรียน วิธี
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สรางบรรยากาศของโรงเรียนที่ดีท่ีสุดคือ การดําเนินการใหวัตถุประสงคของโรงเรียน สอดคลองกับความตองการ
ของผูปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งเปนบรรยากาศที่เนนความสําคัญของเปาหมาย แตขณะเดียวกันก็จะสนบัสนุนใหมี
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมอืกันและมสีวนรวมในกิจกรรม ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาหมายของโรงเรยีนรวมกัน 
Steers & Porter (1979, pp.372-373) จากประโยชนและคุณคาของบรรยากาศท่ีดีขององคการดังกลาวขางตน
จึงทําใหพนักงานครูเทศบาลทุกคนตระหนักถึงความสําคัญโดยรวมมือกันทุกวิถีทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
บรรยากาศองคการท่ีดีขึ้นในโรงเรยีนจนเปนผลใหความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมตีอบรรยากาศองคการ
ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซากี  สะมะแอ(2550) ไดทําการวิจยัเรื่อง 
บรรยากาศองคการของโรงเรยีนทีใ่ชโรงเรียนเปนฐาน  ตามทัศนะของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานราธิวาส เขต 2  ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคการของโรงเรียนที่บรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ตามทัศนะของผูบริหารและครู  สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2 พบวา โดยภาพรวมมี
บรรยากาศอยูในระดับเหมาะสมมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ (2551) ได
ทําการวิจัยเรื่อง การจัดบรรยากาศองคการเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 1 ที่ปฏิบัติงานการจัดบรรยากาศองคการเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติงานอยูในระดบัมาก อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระสีพล พิลาสตุา (2558) จากผลการวิจัย พบวา บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดานและยังสอดคลองกับงานวิจัยของอัลวี  จารงค (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง บรรยากาศองคการใน
โรงเรียนเอกชนสามญั  ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีนราธิวาส เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
บรรยากาศองคการโรงเรียนเอกชนสามัญ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานมีบรรยากาศที่เหมาะสมมากเชนกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สดุคือ ดาน
เอื้ออาทรตอกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานครูมีโอกาสพบปะสังสรรครวมแสดงความยินดเีนื่องในวันสําคัญๆ 
กับเพื่อนครู และบคุคลอื่นใหการชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อนครูอยางเต็มที่ ผูบริหารคอยดูแลชวยเหลือ แกไข
ขอผิดพลาดของคณะครูอยูเสมอ 
 2. การเปรียบเทียบระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย จาํแนกตามตําแหนง
หนาท่ี  
 ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตําแหนงหนาท่ี ตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย  โดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานครู
เทศบาลไมวาจะมีตําแหนงหนาท่ีตางกันตางก็เห็นความสําคัญตอความสําเร็จขององคการรวมกัน และเห็นวาทุก
คนมีสวนสาํคัญโดยมีความเห็นวาการสรางบรรยากาศของโรงเรียนมีความสาํคัญอยางมากตอความสาํเร็จของ
โรงเรียนและถือวาเปนภาระหนาท่ีอันสําคัญของทุกคนท่ีรวมกันสรางใหเกิดข้ึนโรงเรียน วิธีสรางบรรยากาศของ
โรงเรียนทีด่ีที่สุดคือ การดําเนินการใหวัตถุประสงคของโรงเรยีน สอดคลองกับความตองการของผูปฏบิัติงานใน
โรงเรียนซึ่งเปนบรรยากาศท่ีเนนความสําคญัของเปาหมาย แตขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน รวมมือกันและมีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน เชนเดยีวกับ
แนวคิดของ Steers & Porter (1979, pp.372-373) ที่กลาวถึงประโยชนและคุณคาของบรรยากาศท่ีดีของ
องคการที่สมาชิกทุกคนควรรวมกนัสราง จากเหตุผลดังที่กลาวมาดังกลาวขางตนจึงทําใหพนักงานครูเทศบาล  
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ทุกคนตระหนักถึงความสําคญัโดยรวมมือกันทุกวิถีทางในการปฏิบัตงิานเพ่ือใหเกิดบรรยากาศองคการที่ดีขึ้นใน
โรงเรียนจนเปนผลใหความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลยไมแกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ผดุงศักดิ์ แกวสังข 
(2552, หนา 56) ที่ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง บรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีครูและผูบริหาร
มีการรับรูตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
 3. การเปรียบเทียบระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย จาํแนกตาม
ประสบการณการทํางาน   

ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บรรยากาศองคการของโรงเรยีนเปนผลที่เกดิจากการรวมกันปฏิบัตหินาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายของบคุลากรทุก
คนในโรงเรียน การมอบหมายงานของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชานั้นยอมใหความสําคัญตอทุกๆ คนอยางเทา
เทียมกัน เหมาะสมตามความรูความสามารถไมวาจะเปนผูที่มปีระสบการณการทํางานท่ีมากหรือนอยก็จะตอง
รวมมือในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบอยางเทาเทียมกันทุกคน บรรยากาศองคการของโรงเรยีนที่เกิดข้ึน
ยอมอาศัยความตั้งใจจริงและความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน จากการรวมมือในการสราง
บรรยากาศองคการรวมกันจึงทําใหพนักงานเทศบาลท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมคีวามคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของโรงเรยีนเทศบาลในจังหวัดเลยไมแตกตางกัน สอดคลองกับ ผลการวิจยัของ          
อารยา ธนารักษ (2547, หนา 57) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการของบุคลากร
โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ซึ่งพบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีการรับรูบรรยากาศ
องคการโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการวิจัยของ วันชัย แกวมณี (2552, หนา 58) 
ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูบรรยากาศองคการของขาราชการครูในโรงเรียนในอําเภอเมืองจันทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งพบวา การรับรูบรรยากาศองคการของโรงเรยีนในอําเภอเมือง
จันทบุรี สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน 
 4. การเปรียบเทียบระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย จาํแนกตามระดับ
การศึกษา   

ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบคุลากรใน
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย สวนใหญกําลังอยูในวัยทํางานกําลังมุงสรางความสําเรจ็ใหแกชีวิต ตลอดจนระดับ
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปรญิญาตรี ซึ่งจะมีทัศนะคลายคลึงกนัประกอบกับการปฏิบัติงานในยุคปจจุบัน 
ครูและผูมสีวนเกี่ยวของจะตองรวมมือรวมใจในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆดาน มีการประสานงานกันมากข้ึน 
รวมตัดสินใจสงผลใหเกิดความผูกพันและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องสงผลใหเกิดการพัฒนาและกอใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมากตอภาพรวมจึงทําใหพนักงานเทศบาลท่ีมีระดบัการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของโรงเรยีนเทศบาลในจังหวัดเลยไมแตกตางกันสอดคลองกับ งานวิจัยของ ประณีต เทศกลุ 
(2547, หนา 48-49) ที่ทําวิจัยเรื่อง การรับรูบรรยากาศองคการของพนักงานบริษัทมิลีนเนียมไมโครเทค 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งพบวา การรับรูบรรยากาศองคการของพนักงานบริษัทมิลีนเนียมไมโครเทค (ประเทศ
ไทย) จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเหน็ของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอบรรยากาศองคการของ
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานเอื้ออาทรตอกันที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งการเอ้ืออาทรตอกันระหวางบุคลากรทุกคนถือเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการรักษาบรรยากาศองคการ
ของโรงเรียนอยางยิ่ง การเอ้ืออาทรตอกันเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูความสมัครสมานสามัคคี การมี
สวนรวมและการรวมมือกันปฏิบัติงานอันจะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนประสบความสําเร็จ ดังนั้นควรพัฒนา
และยกระดับใหสูงยิ่งขึ้น สวนดานการกาวหนาทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่องนั้นแมวาจะมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากแตเมื่อเทียบกับดานอ่ืนๆ แลวถือไดวาเปนดานที่มคีาเฉลีย่ต่ําสดุ ดังนั้นผูบริหารควรสงเสรมิใหพนักงาน
ครูเทศบาลไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในหนาท่ีและวิทยฐานะ โรงเรยีนกําหนดนโยบายใหคณะครูทุก
คนรวมมือพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการและสังคม ผูบรหิารนําความรูและวิทยาการใหมๆมาใชในการ
พัฒนาคณะครูอยูเสมอเพ่ือเปนการยกระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนและความเขมแข็งทางวิชาการของ
คณะครูใหสูงขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  ควรทําวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในหนาท่ีและวิทยฐานะของพนักงานครู
เทศบาลในจังหวัดเลย 
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