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Abstract

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of organizational climate in schools under the  

Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 2) the teachers’ quality of work life in schools under the 

Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 3) the relationship between organizational climate and 

the teachers’ quality of work life and 4) the prediction coefficients of the elements of an organizational climate  

affecting to the teachers’ quality of work life in those schools. The samples consisted of 103 school administrators 

and 306 teachers under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 in the academic year of 2013 

B.E.. Questionnaires were used for collecting data. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson 

correlation (Pearson product moment correlation coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) 

were employed for data analysis.

 The research findings revealed as follows:

 1)  The organizational climate in schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service  

Area 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of free  

atmosphere, control atmosphere, intimate atmosphere, calm

or open atmosphere respectively. 

 2)  The teachers’ quality of work life under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 as 

a whole and all aspects were at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects 

of adequate compensation and fair payment, progress and work stability, work regulation, and balance of life and 

work respectively.

 3)  The organizational climate and teacher’s quality of work like in schools under the office of Chachoengsao 

Primary Educational Service Area 1 was significantly positive correlation at a high level (r
xy
=. 952) of .05 respectively. 

 4)  The organizational climate especially aspects of calm or open atmosphere, free atmosphere, control  

atmosphere, and intimate atmosphere affected to the teacher’s quality of work life in those schools under the Office 

of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 which can be accounted for teacher’s quality of work life and 

could concurrently predicted for 92.90 % on the teachers’ quality of work life in those schools at a level of .05  

respectively. It could be a written equation in standardized score as; Z´y = .040X
1
+ .017X

4
 +.012X

2 
+ .054X
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบันที่เรียกว่า

ยุคโลกาภิวัฒน์ ท�าให้องค์การต่างๆ มีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว

ให้อยู่รอดและพร้อมในการแข่งขันกับองค์การอ่ืนๆ จึงต้องพัฒนา

ตนเองในด้านการบรหิารจดัการ เพือ่น�าไปสูก่ารบรกิารทีด่แีละสนอง

ต่อความต้องการของสังคม จึงได้น�าเอาแนวความคิดเชิงธุรกิจ 

มาใช้ในการบรหิารจดัการทีค่�านงึถงึความคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล ความพึงพอใจของข้าราชการครูในองค์การซึ่งจะก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารในองค์การจะต้องแสดงความสามารถ

ในการจดัการกับทรพัยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นองค์การ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญต่อการบริหารองค์การให้

ประสบความส�าเร็จ ด้วยเหตทุีบ่คุคลมชีีวติ จติใจ มภูีมหิลงัความเชือ่

ที่แตกต่างกัน ถ้าหากผู้บริหารในองค์การสามารถบริหารงานบุคคล

ในองค์การให้ประสบความส�าเร็จก็เท่ากับว่าได้น�าพาองค์การไปสู่

ความส�าเร็จด้วยซึ่งการก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติ

การพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ  

และเสรมิรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแขง็ ควบคู่ไปกบัการ

ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มคีณุภาพ ก้าวทัน

ต่อการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่

สังคมคุณภาพ สามารถจัดการความเส่ียงและปรับตัวเข้ากับ 

การเปลี่ยนแปลง ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส  

ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคนสู่สังคม

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับใด, 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับใด, 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน กับคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1, 4) ศึกษาแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวจิยัคร้ังนี ้ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 103 คน และคร ู306 คน ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 409 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment cor-

relation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) แบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและ 

รายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ บรรยากาศอิสระ รองลงมา คือ บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศ 

แบบสนิทสนม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด 

 2) คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

คอื ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงานระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตังิาน ส่วนด้านทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ความสมดลุระหว่างชวีติกบั

การท�างาน 

 3) แบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียนกบัคุณภาพชีวติการท�างานของข้าราชการครสัูงกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  4) แบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ด้านบรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด ด้านบรรยากาศอิสระ ด้านบรรยากาศแบบควบคุม 

ด้านบรรยากาศแบบสนทิสนม ส่งผลต่อคณุภาพชวิีตการท�างานของข้าราชการครสัูงกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 

ค�าส�าคัญ : แบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู
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แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ 

คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและ

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 

ในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2555, 

หน้า ช) สอดคล้องกบัพระราชบญัญตั ิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

ได้บัญญัติไว้ว่า ในการจัดการศึกษาให้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วม และ

ให้มกีารกระจายอ�านาจสูส่ถานศกึษาและชมุชนให้มากทีส่ดุ ซึง่การ

บรหิารงานในสถานศึกษาต้องอาศยับคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ

มีประสบการณ์ในการท�างาน มีวิสัยทัศน์ และที่ส�าคัญต้องมุ่งการ

พัฒนาสภาพบรรยากาศองค์การเน่ืองจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมี

ความสัมพันธ์ต่อกัน และสามารถน�าพาองค์การไปยังเป้าหมายที่ได้

วางไว้ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 13)

 บรรยากาศเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส�าคัญทีท่�าให้การด�าเนินงาน

ขององค์การเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งบรรยากาศองค์การเป็นสภาพ

แวดล้อมที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การท่ีรับรู้โดยทางตรง

และทางอ้อม ดั่งที่เฉลิม จ�าปาวิจิตร (2551, หน้า 10) ได้กล่าวว่า 

บรรยากาศองค์การมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ในองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การทีด่แีละเหมาะสมจะเอือ้

อ�านวยต่อการปฏบิตังิานสิง่ทีจ่ะสร้างให้เกดิบรรยากาศทีด่เีหมาะสม

แก่การท�างานนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญและท�าความเข้าใจ

ให้การสนบัสนนุท�าให้สมาชกิในองค์การเกดิขวญัและก�าลงัใจในการ

ท�างานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กล่าวคือบรรยากาศองค์การ มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ใน

การบริหารจัดการองค์การครูภายในองค์การจัดว่าเป็นทรัพยากรที่

ส�าคัญและองค์การท่ีมีศักยภาพจ�าเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการ

บริหารจัดการที่จะน�าไปสู ่บรรยากาศองค์การท่ีดี บรรยากาศ

องค์การจะเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้

ขององค์การจะมีอิทธิพลต่อการก�าหนดพฤติกรรมและทัศนคติของ

ผู้ปฏิบัติงาน (Litwin & Stringer, 1968, p. 65) ดังนั้นองค์การใด

ทีม่บีรรยากาศองค์การทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปฏบิตังิานจะท�าให้บคุคล

ท�างานได้อย่างมคีวามสขุโดยบรรยากาศองค์การทีเ่อือ้ต่อการท�างาน 

ต้องเป็นบรรยากาศองค์การทีม่คีวามอบอุน่ ให้การสนบัสนนุมคีวาม

รบัผดิชอบ มรีางวลัในการท�างาน แก้ไขความขดัแย้ง มคีวามสามคัคี

กลมเกลยีวกนัมโีครงสร้างทีย่ดืหยุน่มมีาตรฐานการปฏบิตังิานซึง่เป็น

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่ท�าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี 

(Litwin & Stringer, 1968, หน้า 65) การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี

ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู ้ปฏิบัติงานจะช่วยให้องค์การมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายองค์การได้เร็วขึ้น

 วอลตัน (Walton, 1974, PP.12-16) กล่าวถึงตัวชี้วัดต่างๆ 

ที่ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของข้าราชการครู ได ้แก่  

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 2) ส่ิงแวดล้อมทีถู่กลกัษณะ

และปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การบูรณาการด้านสังคม  

6) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการท�างาน 8) การปฏิบัติงานในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับรุ่งนภา 

สันติศิรินิรันดร์ (2550, หน้า 21) กล่าวถึงความส�าคัญของคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานของครูว่าถ้าผู ้บริหารสามารถตอบสนองให้

ข้าราชการครมีูคณุภาพชวีติทีดี่ ได้แก่ ความต้องการด้านสุขภาพกาย

การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมคีวามสุขมคีวามเป็นอยูต่่อหน้าทีส่งัคมอย่าง

เหมาะสมกับอาชีพมีเศรษฐกิจท้ังส่วนตัวและครอบครัวที่อยู ่ได้ 

เป็นต้นจะก่อให้เกดิความส�าคัญต่อองค์การคือข้าราชการครสูามารถ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศท่ีมี

คุณภาพและผู้บริหารสามารถพัฒนาโรงเรียนโดยอาศัยศักยภาพ 

ของครูอย่างเต็มที่และหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนา

คณุภาพชีวติการท�างานของข้าราชการคร ูเพือ่ให้น�าไปสูก่ารท�างาน

ที่ดีมีความรู้สึกที่ดี มีความรู้สึกพึงพอใจในการท�างาน มีการด�าเนิน

ชีวิตที่มีความสุขพร้อมทั้งมีการท�างานร่วมกันก่อให้เกิดผลดีต่อ

องค์การและประสบผลส�าเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จากรายงานการประเมนิตนเองของของโรงเรยีนในส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปีที่ผ่านมา 

ปรากฏว่าปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียนยังขาด 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม

หลกัสตูร ครมูภีาระงานมาก ขาดสือ่แคลนสือ่อปุกรณ์ ในการจดัการ

เรียนการสอน ครูขาดทักษะในการใช้ส่ือ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด�าเนินงานของฝ่ายหมวดงานมีความสับสน ซึ่งปัญหาของการ

ปฏิบัติงาน คือ ครูบางคนปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพขาดความ

กระตอืรอืร้น ในการท�างานการประสานงานระหว่างกนัไม่สม�า่เสมอ 

ครูขาดความสามัคคีในการท�างาน ครูขาดการสนับสนุน ด้านการ

อบรมศกึษาดงูาน ปัญหาจากการใช้อ�านาจตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร

โดยขาดการปรกึษาหารอืจากผู้ใต้บงัคับบญัชาการขาดขวญัก�าลงัใจ 

เนื่องจากการพิจารณาความดีความชอบงบประมาณในการบริหาร

งานมีจ�ากัด แนวทางการบริหารเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานที่ประกอบ

ด้วยงานจากหลายฝ่าย ซ่ึงบางคร้ังเป็นภาระงานทีซ่�า้ซ้อน ส่งผลให้ครู 

มีภาระงานมากเกนิไป จนกระท่ังครูเกดิความท้อแท้ในการปฏบิตังิาน 

รวมถึงครูบางส่วนยังมีความไม่พึงพอใจในการบริหารงานของ 

ผู ้บริหาร ที่ไม่มีนโยบายส่งเสริมเรื่องสุขลักษณะที่ปลอดภัยให้

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนเอื้อต่อการ
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ปฏิบัติงาน ในเรื่องอาคารสถานที่บางแห่งยังขาดความมั่นคงและ

ความปลอดภัย ซึ่งบางอาคารมีอายุการใช้งานมายาวนาน และ

บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนกว้างขวาง อาจท�าให้การดูแลไม่ทั่วถึง  

มีส่วนท�าให้ครูขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความคิดว่า

สถานทีท่ีต่นเองปฏบิตังิานยงัขาดความปลอดภยั ปัญหาเหล่านีล้้วน

เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงาน

ของคณะครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพและสร้างบรรยากาศในองค์การให้ครูมีสุขภาพจิตที่ดีและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2556, หน้า 15-20) จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ควรมนีโยบายในการส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศ

ในองค์การ โดยการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย เน้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มีแนวทางการบริหารแบบมีส่วนรวม และท�างานกันเป็นทีม แต่ใน

ทางปฏบิตั ิควรพฒันาครใูห้มทีกัษะความสามารถในการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูเห็นถึงความส�าคัญในการผลิต

และใช้สื่อการเรียนการสอนขาดการนิเทศติดตาม ประเมินผลอย่าง

ต่อเน่ือง ควรด�าเนินการจัดหลักสูตรท้องถิ่น ครูควรพัฒนาทักษะ 

ในการผลติ/จดัหาสือ่การเรยีนการสอน การบนัทกึหลงัการสอนและ

การท�าวจิยัในชัน้เรยีน ควรพฒันาผูเ้รยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ให้สูงขึ้น และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2556, หน้า 14-15)

  จึงกล่าวได้ว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยหน่ึงที่จัดการ

ศึกษาในสถานศึกษา ส่วนหน่ึงเกิดจากอิทธิพลของบรรยากาศ

องค์การในสถานศึกษานั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากบรรยากาศองค์การใน

สถานศึกษา เป็นสิ่งที่มีที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของครูทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา บรรยากาศท่ีดีจะท�าให้สถานศึกษาน่าอยู่ ท�าให้ครูใน

สถานศึกษามีความพึงพอใจในงาน มีขวัญก�าลังใจสูง ต่างยอมรับ

นบัถอืซึง่กนัและกนัมคีวามไว้วางใจต่อกัน ตลอดจนเอือ้อาทรซึง่กัน

และกัน การให้โอกาสในการท�างานตามความถนัดย่อมจะส่งผลต่อ

การร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทาง

วิชาการ ซึ่งถ้าองค์การใดสามารถปฏิบัติได้ก็จะท�าให้องค์การน้ันมี

บรรยากาศที่ดีและจะท�าให้ปัญหาในการปฏิบัติงานในองค์การลด

น้อยลง การด�าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดงานที่มี

คณุภาพตรงกนัข้ามกบับรรยากาศองค์การในสถานศกึษาไม่ด ีจะท�า

ให้สถานศกึษานัน้ น่าเบ่ือหน่ายครไูม่มคีวามพงึพอใจ ต่อการปฏบิตัิ

งานและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในที่สุด สอดคล้องกับบัวไล อินทิลาด 

(2554, หน้า 11) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การที่พึงประสงค์ ย่อมส่ง

ผลต่อการท�างานสูงกว่าบรรยากาศองค์การที่ไม่พึงประสงค์ การ

สร้างเสรมิบรรยากาศองค์การให้เป็นไปตามทีพ่งึประสงค์ จะสามารถ

จูงใจให้ครูมีความตั้งใจที่จะท�างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

คุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น เมื่อครูมี

แรงจูงใจในการท�างานสูงผลงานก็จะสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างแบบบรรยากาศองค์การ

ในโรงเรียน กับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 4. เพือ่ศึกษาแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรยีนทีส่่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอบเขตของเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาบรรยากาศองค์การในโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ในด้านบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ผู้วิจัยได้บูรณาการ

จากกรอบแนวคิดของฮาลปิน (Halpin, 1966, pp. 152-154)  

มาเป็นกรอบในการวิจัยโดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับบริบท 

ประกอบด้วย 1) บรรยากาศแจ่มใส 2) บรรยากาศอิสระ  

3) บรรยากาศควบคุม 4) บรรยากาศสนิทสนม ส่วนในด้านคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของข้าราชการครู ผู้วิจัยได้น�าหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1974, pp. 12-16) มาเป็นกรอบใน

การวิจัย ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  

2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความ

สามารถของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

5) การบูรณาการด้านสังคม 6) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  

7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน 8) การปฏิบัติงาน 

ในสังคม 



Journal of Rajanagarindra July - December  2016       103

วิธีด�าเนินการวิจัย
  1.  ประชากร ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนีไ้ด้แก่ครสูงักัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 142 โรงเรียน จ�าแนกเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษา จ�านวน 142 คน และครูจ�านวน 1,448 คน รวมประชากร 

1,590 คน

  2.  กลุ ่มตัวอย่าง กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  

ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 103 คน และครู  

306 คน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ได้โดยการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-610) รวมประชากรทั้งสิ้น 409 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลัก

ตามแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น�ามาเป็นแนวทาง 

ในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตาม 

เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และต�าแหน่ง

หน้าที่

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามครูเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ

ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) บรรยากาศ

แจ่มใส หรือแบบเปิด 2) บรรยากาศอิสระ 3) บรรยากาศควบคุม  

4) บรรยากาศสนิทสนม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า (Rating scalc) แบบลิเคิร์ท (Likert, 1961,  

pp. 90–95)

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 จ�านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทน 

ที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  

3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในงาน 5) การบูรณาการด้านสังคม 6) ระเบียบข้อบังคับ 

ในการปฏิบัติงาน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน  

8) การปฏบิตังิานในสงัคม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า (Rating scalc) แบบลิเคิร์ท (Likert, 1961,  

pp. 90–95) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้

  1. บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ถึงผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่

ก�าหนดไว้

 2. หนังสือเสนอต่อผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ

แล้วน�าหนังสือที่ผ ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู ้อ�านวยการ 

สถานศึกษาที่ได้ก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออ�านวยความสะดวก  

ในการเก็บข้อมูลต่อไป

 3. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ ผู้วิจัยส่งด้วย

ตนเอง และส่งผ่านสังกดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บ

รวบรวมข้อมูลให้ส�าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้นผู ้วิจัย 

เก็บรวบรวมด้วยตนเองและให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งคืนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต 1 ในช่อง

รับเอกสาร

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ตรวจสอบจ�านวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ

 2. ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์

 3. แบบสอบถามตอนที่ 1 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ  

(percentage) 

 4. แบบสอบถามตอนที่ 2 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว

กับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 

( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การ

วิเคราะห์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103) 

 5. แบบสอบถามตอนที่ 3 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว

กับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู โดยใช้การวิเคราะห์

ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยผู้วิจัยได้ใช้

เกณฑ์การวิเคราะห์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103) 

 6. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การ

ในโรงเรียน กับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูใช้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Mo-

ment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ (r) 

ตามแนวคิดของรันยอนและ ฮาเมอร์ (Runyon & Haber, 1996, 

p. 238) 
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 7. วิเคราะห์ บรรยากาศองค์การในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากแบบสอบถาม  

ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

โดยใช้วิธี stepwise

สรุปผลการวิจัย
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากที่สุด 

จ�านวน 255 คน รองลงมา คือ เพศชาย จ�านวน 154 คน วุฒิการ

ศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด คือ จ�านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.01 รองลงมา คือปริญญาโท จ�านวน 139 คน คิดเป็น ร้อยละ 

33.99 ประสบการณ์ในการท�างานมากท่ีสุด คือ ประสบการณ์ใน

การท�างาน 11-15 ปี จ�านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85 รอง

ลงมาประสบการณ์ในการท�างาน ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 102 คน  

คิดเป็นร้อยละ 24.94 ประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี จ�านวน 

99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 ประสบการณ์ในการท�างาน 16 ป ี

ขึน้ไป จ�านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 22.00 และเป็นครจู�านวน 409 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 2.  ผลของการศึกษาแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย คือ บรรยากาศอิสระ รองลงมา คือ บรรยากาศแบบ

ควบคุม บรรยากาศแบบสนิทสนม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ บรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  (1) ด้านบรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื บรรยากาศการ

ท�างานร่วมกัน ระหว่างผู ้บริหารและครูมีความเป็นมิตรต่อกัน  

รองลงมา คอื ผูบ้รหิารให้ค�าแนะน�าและหาแนวทางแก้ไขข้อผดิพลาด

จากการปฏิบัติงานร่วมกับครู และผู้บริหารและครูในโรงเรียนมี 

ความสนิทสนม ไว้ใจซึ่งกันและกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ

ครูในโรงเรียนทุกคน มีขวัญก�าลังใจทีดีในการท�างาน 

  (2) ด้านบรรยากาศอสิระ มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เรยีง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู ้บริหารให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนการท�างานของครูอยู่เสมอ รองลงมา คือ ครูส่วนใหญ่ต่าง

อุทิศเวลาให้กับงาน ในหน้าที่ของตนรับผิดชอบและครูในโรงเรียน

ทุกคนได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็น

อย่างดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูจัดกิจกรรมตามความ

ต้องการได้อย่างอิสระ

   (3) ด้านบรรยากาศแบบควบคุม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีการก�าหนดงานให้ครู

ในโรงเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง และมีการเพ่ิมภาระงานให้ครูใน

โรงเรยีนมากยิง่ขึน้มค่ีาเฉลีย่เท่ากนั รองลงมา คอื ผูบ้รหิารเน้นความ

ส�าเร็จของงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียน 

  (4)  ด้านบรรยากาศแบบสนทิสนม มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารช่วยเหลือครู

ในโรงเรียนให้ได้รับสิทธิในด้านต่างๆ รองลงมา คือ ผู้บริหารช่วย

คลี่คลายแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และครูใน

โรงเรยีนเล็งเหน็ความก้าวหน้าของโรงเรียน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด คือ ครูในโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 

 3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

รองลงมามีค่าเฉลีย่เท่ากนั คอื ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน

ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน 

 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  (1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านได้รับ

เงินเดือนเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

รองลงมา คอื ท่านได้รบัความเป็นธรรมในการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน และ

ค่าตอบแทนท่ีได้รบัเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในสภาพปัจจบุนั ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับเบี้ยเลี้ยง จากการปฏิบัติงาน 

นอกสถานที่ 

  (2)  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย มีค่า

เฉล่ียอยู ่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 

โรงเรียนของท่านมบีรรยากาศร่มรืน่และปลอดภยัจากมลภาวะ รอง

ลงมามีค่าเฉลีย่เท่ากนั คอื โรงเรยีนของท่านมสีิง่อ�านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานเพียงพอ และโรงเรียนของท่านมีความสะอาด  

และเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมี

สุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในขณะปฏิบัติงาน 

   (3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านปฏิบัติ

งานตรงตามสาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญหรอืทีไ่ด้รบัการอบรมสมัมนา และ

ท่านได้รบัโอกาสในการพฒันา ความรูค้วามสามารถ มค่ีาเฉลีย่เท่ากนั 

รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน และ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ 

คือ ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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   (4) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  มค่ีาเฉลีย่

อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ท่านมคีวาม

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ รองลงมา คือ ท่านได้รับค�าชมเชย 

หรือรางวัลจากผู้บริหารโรงเรียน เม่ือมีการปฏิบัติงานที่ได้ผลผลิต 

และท่านได้รับโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ความสามารถของท่าน

ไปยังสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ การเลื่อนต�าแหน่งและขั้นของท่านเป็นไป ตามระบบ

คุณธรรม 

   (5) ด้านการบูรณาการด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านมีชื่อเสียง เป็นที่

ยอมรบัของชมุชนตลอดจนสงัคมโดยทัว่ไป รองลงมา คอื ท่านได้รบั

ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและท่านได้รับความเช่ือถือศรัทธา

จากผู้ปกครองนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เพื่อนร่วม

งานของท่านแสดงความเป็นมิตรต่อท่าน 

   (6) ด้านระเบียบข้อบงัคบัในการปฏบิตังิานมค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ท่านได้รบัความ

เสมอภาคในการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา รองลงมามีค่า

เฉลี่ยเท่ากัน คือ ท่านได้รับความเป็นธรรมในการร้องทุกข์ร้องเรียน

ต่อผู ้บังคับบัญชาสิทธิอันชอบธรรมของท่านได้รับการคุ้มครอง  

โดยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

โรงเรียนของท่านมีการประชุมก�าหนดแนวทาง และระเบียบปฏิบัติ

ที่เหมาะสมอยู่เสมอ 

   (7)  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน มีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คอื ปรมิาณ

งานของท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับสภาพการด�าเนิน

ชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเป็นประจ�า และท่านได้รับการ

สนับสนุนจากครอบครัว ในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ท่านได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน 

   (8) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ท่านมโีอกาสน�านกัเรยีน

ไปศกึษาดงูานด้านต่างๆ ในชมุชน รองลงมา คอื ท่านมคีวามพงึพอใจ

ในการร่วมงานกับผูบ้รหิาร คณะคร ูและชุมชน และท่านเข้าร่วมงาน

ต่างๆ ที่จัดในชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านติดต่อ

ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม�่าเสมอ 

 4)  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบบรรยากาศ

องค์การในโรงเรียน และคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มคีวามสมัพันธ์ในทางบวกในระดบัมาก (r
xy
= .952) อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 5) ผลการศึกษาแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน และ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1พบว่าบรรยากาศองค์การ

ในโรงเรียน คือ ด้านบรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด (X
1
) ด้าน

บรรยากาศอิสระ (X
2
) ด้านบรรยากาศแบบควบคุม (X

3
) ด้าน

บรรยากาศแบบสนิทสนม (X
4
) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

อภิปรายผล
 จากการศึกษา แบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ผลการ

วจิยัพบว่า มค่ีาเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพงศ์ธร พันลึกเดช (2548, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อ

บรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

 อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นผู้บริหารที่มีความตั้งใจ

ท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จ ตามเป้าหมายหรือนโยบายของ

องค์การด้วยเหตุผล และหลักการ มีการจูงใจในการปฏิบัติงานของ

สมาชิกภายในองค์การ ให้ความเอาใจใส่ต่อสถานภาพ ตลอดจน

สวัสดิการต่างๆ ของครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงครูในโรงเรียน

ทุกคนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทุกคนมีความ 

สนิทสนม ไว้ใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  

มกีารท�างานเป็นทมี ครทูกุคนได้รบัการสนบัสนนุในการจดักจิกรรม

ต่างๆ ของโรงเรยีนเป็นอย่างด ีและมกีารอ�านวยความสะดวกในการ

ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน มีการกระจาย 

อ�านาจจะท�าให้เพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจ 

ของครู

 ดังนั้นจะเห็นได้บรรยากาศองค์การในโรงเรียน เป็นตัวแปร

ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การจูงใจและความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในองค์การบรรยากาศ

องค์การทีผู่ป้ฏบิตังิานรบัรู้จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูป้ฏิบตังิาน

ในด้านความคิดริเริ่มความตั้งใจในการปฏิบัติงานตลอดจนทัศนคติ

ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและจะผลต่อปริมาณงานด้วย  

เพราะถ้าองค์การใดมบีรรยากาศทีเ่อือ้อ�านวยให้สมาชิกขององค์การ

ท�างานได้อย่างเตม็ทีก่จ็ะก่อให้เกดิผลดต่ีอประสทิธภิาพและผลผลติ

ขององค์การ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ตระหนักถึง
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ความส�าคญัของ บรรยากาศองค์การในโรงเรยีน จงึส่งผลให้มค่ีาเฉลีย่

โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก

 บรรยากาศองค์การในโรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบรรยากาศอิสระ 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของทวนทอง ปรักมานนท์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน

ประจ�าของโรงเรียนสังกดักองการศกึษาสงเคราะห์กรมสามญัศกึษา

ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ ด้านบรรยากาศอิสระ มีค่า

เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองมาจากผู้บริหารในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ

ปฏบิตัใินการสร้างความสมัพนัธ์ฉนัมติรมากกว่าความพงึพอใจทีเ่กดิ

จากผลส�าเร็จของงาน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการท�างานของ

ครอูยูเ่สมอ ครมูกีารปฏบิตัหิน้าที ่ทีไ่ด้รบัมอบหมายกนัเป็นทมี โดยที่

อุทิศเวลาให้กับงาน ในหน้าท่ีของตนรับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ทีส่่งผลต่อการปฏบิติังานในหน้าทีท่ัง้นีโ้รงเรยีนยงัคอยอ�านวย

ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนซึ่งครูในโรงเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ บรรยากาศองค์การใน

โรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ด้านบรรยากาศอิสระ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

และอยู่ในอันดับที่ 1 

  ผลการวิจัยพบว่าแบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 ด้านบรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก อยู ่ในอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของทวนทอง  

ปรกัมานนท์ (2547, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาบรรยากาศองค์การทีส่่งผล

ต่อการปฏบิตังิานปกครองนกัเรยีนประจ�าของโรงเรยีนสังกดักองการ

ศึกษาสงเคราะห์กรมสามัญศึกษาผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ

องค์การ ด้านบรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก 

 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ได้มกีารให้ก�าลงั

ใจกับครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียน มีการปฏิบัติงานร่วมกัน  

อย่างเป็นมิตรและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้โรงเรียนอยู่เสมอ  

มคีวามสนทิสนม ไว้ใจซึง่กนัละกนั ซึง่ทกุคนให้ความช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนั โดยทีม่ผีูบ้รหิารช่วยแนะน�า แก้ไขข้อผดิพลาดต่างๆ ของครู

ในโรงเรียนอย่างเป็นมิตร และให้ความเอาใจใส่ต่อสถานะภาพ และ

สวัสดิการต่างๆ ของครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว 

จึงส่งผลให้ บรรยากาศองค์การในโรงเรียน ในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบรรยากาศ 

แจ่มใส หรือแบบเปิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ทวศีกัดิ ์ขนัตยิะ (2552, หน้า 92) ศกึษาคุณภาพชีวติการท�างานของ

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษา 

พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการพัฒนา และการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ด้วยการ 

ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน มีคุณภาพชีวิตการท�างานซึ่งเป็นการสร้าง

และพฒันาบคุลากรในองค์การ ให้ได้รบัการสนองตอบความต้องการ

จนเกิดความพึงพอใจซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพใน

การปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จสูงสุด โดยเฉพาะด้านการพัฒนา

คณุภาพชวีติการท�างาน ตามแนวคดิของฮิวส์ และคมัมิง่ส์ (Huse & 

Cumming, 1985, p. 35) เป็นแนวคิดหลักที่น�ามาใช้ในการพัฒนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่

เป็นธรรมส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนา 

ความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 

การบูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน และการปฏิบัติงานในสังคม 

ส่งผลให้ครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการใน

การท�างานอยู่ในระดับมาก

 ผลการวจิยัพบว่าคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และอยู่ในอันดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัย เชษฐา ไชยเดช 

(2550, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครทูีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูในสถานศกึษา

คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า  

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก ข้าราชการครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความพึงพอใจในฐานเงิน

เดือนที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่ได้รับ มีความพึงพอใจในการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยง จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ

พึงพอใจที่ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมีสวัสดิการต่างๆ 
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เหมาะสมเพียงพอ จากเหตุผล ดังกล่าว จึงส่งให้คุณภาพชีวิตการ

ท�างานของข้าราชการครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 

 ผลการวจิยัพบว่าคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความสมดลุระหว่างชีวติกบัการท�างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

แต่อยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐา ไชยเดช 

(2550, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครทูีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครใูนสถานศกึษา

คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า  

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสูติ ธูปหอม (2549, บทคัดย่อ)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู  

เขตคุณภาพบางคล้า 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู เขตคุณภาพบางคล้า 2 

ด ้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน โดยรวมอยู ่ ใน 

ระดับมาก

 อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความพึงพอใจต่อลักษณะ

งาน และปริมาณงานในการปฏิบัติงาน ท่ีเหมาะสมกับสภาพการ

ด�าเนินชีวิตส่วนตัว และชีวิตครอบครัว มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน การมีความสุขกับการปฏิบัติงานใน

โรงเรียน การได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม จากครอบครัว และเพื่อน

ร่วมงานในการปฏิบัติงาน และการได้รับโอกาสผ่อนคลายความ

ตึงเครียดในระหว่างปฏิบัติงาน 

 เมื่อพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตในด้าน

อื่นๆ จะเห็นได้ว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน  

มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากว่าครบูางส่วนยงัมคีวามไม่

พึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร ท่ีไม่มีนโยบายส่งเสริม

กิจกรรมสังสรรค์ มีการมุ่งในการปฏิบัติงาน มากกว่าการให้อิสระ 

กับครูและชีวิตครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจมีส่วนท�าให้ครู

ขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้มีความเห็นอยู่ใน

อันดับสุดท้าย

 ผลการวจิยัพบว่าแบบ บรรยากาศองค์การกบั คณุภาพชวีติ

การท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับ

มาก (r
xy
=..952) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพงศ์ธร พันลึกเดช (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการคร ูพบว่า บรรยากาศองค์การ มคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพ

ชวีติการท�างานของข้าราชการคร ูในทางบวกทีร่ะดบัมาก อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อาจเนื่องจาก บรรยากาศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญที่ท�าให้

การด�าเนนิงานขององค์การเกดิประสทิธภิาพ ซึง่บรรยากาศองค์การ

เป็นสภาพแวดล้อมที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การท่ีรับรู้

โดยทางตรงและทางอ้อม ดั่งที่เฉลิม จ�าปาวิจิตร (2551, หน้า 10) 

ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การท่ีดีและ 

เหมาะสมจะเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานสิ่งที่จะสร้างให้เกิด

บรรยากาศที่ดีเหมาะสมแก่การท�างานนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความ

ส�าคัญและท�าความเข้าใจให้การสนับสนุนท�าให้สมาชิกในองค์การ

เกิดขวัญและก�าลังใจในการท�างานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของ

องค์การมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้  

แบบบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (r
xy
=..952) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ผลการวิจัยพบว่าแบบบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 พบว่าบรรยากาศองค์การ 

ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์ คือ บรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด (X
1
) 

บรรยากาศแบบสนิทสนม (X
4
) บรรยากาศอิสระ (X

2
) บรรยากาศ

แบบควบคุม (X
3
) ซึ่งอธิบายเป็นรายด้านได้ ดังนี้

  (1) บรรยากาศแจ่มใส หรือแบบเปิด ส่งผลต่อคุณภาพ

ชวีติการท�างานของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 มีการส่งเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้ครูเกิดความพึงพอใจ 

มีขวัญก�าลังสูง มีการส่งเสริมครูให้ท�างานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมี

ความสมัพนัธ์แบบเพือ่น ครไูด้ท�างานทีต่นพอใจ และได้รบัการจงูใจ

ให้เอาชนะปัญหา และความคบัข้องใจ ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถใช้

พฤติกรรมผู้น�าที่เหมาะสมให้ครูได้เห็นประจักษ์ มีการปฏิบัติงาน

ร่วมกับครูอย่างเป็นมิตร และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้โรงเรียน

อยู่เสมอ ผู้บริหารช่วยแนะน�า แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ของครูใน

โรงเรียนอย่างเป็นมิตร และให้ความเอาใจใส่ต่อสถานภาพ และ

สวัสดิการต่างๆ ของครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว

จงึอาจท�าให้ บรรยากาศแจ่มใส หรอืแบบเปิด ส่งผลต่อคุณภาพชวีติ

การท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1



108          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

  (2) บรรยากาศแบบสนทิสนม ส่งผลต่อคณุภาพชีวติการ

ท�างานของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ

ควบคุมงานน้อย สมาชิกอยู่ด้วยกันแบบคนในครอบครัว ขวัญหรือ

ความพึงพอใจในงานอยู่ระดับกลาง ผู้บริหารเน้นเรื่องความเป็น

กันเอง ความสัมพันธ์ฉันมิตรสหาย ผู้บริหารพยายามช่วยเหลือครู

ในโรงเรียนให้ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ  

รวมถึงครูในโรงเรียนทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติงานและเล็งเห็น 

ความก้าวหน้าของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารช่วยคลี่คลายแก้ปัญหา 

ข้อขดัแย้งต่างๆ ในการปฏิบตังิานและเรือ่งส่วนตวัของครใูนโรงเรยีน  

และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

จากเหตผุลดงักล่าวจงึอาจท�าให้ บรรยากาศแบบสนทิสนม ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  (3) บรรยากาศอิสระ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน

ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้ครูท�างานกับ

กลุ่มที่พึงพอใจ โดยถือความพึงพอใจเป็นหลัก ครูทุกคนท�างานร่วม

กันด้วยดี งานขององค์การได้รับผลส�าเร็จ มีการก�าหนดวิธีการและ

กฎข้อบังคับให้แก่ครู มาตรการต่างๆ ซ่ึงท้ังสองฝ่ายต่างก็ยอมรับ  

ซึ่งกันและกัน และผู ้บริหารมีท่าทางค่อนข้าง ไม่เป็นกันเอง  

การกระตุน้เตอืนองค์การโดยท�างานหนกัเป็นตวัอย่าง มกีารยดืหยุน่

ในการบังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรมากกว่าความพึง

พอใจท่ีเกิดจากผลส�าเร็จของงานซึ่งผู ้บริหารให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนการท�างานของครูอยู่เสมอ ครูมีการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายกันเป็นทีม จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท�าให้ บรรยากาศ

อิสระ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  (4) บรรยากาศแบบควบคุม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูส่วนใหญ่ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

มุง่สมัฤทธผิลของงาน มากกว่าการตดิต่อกนัเป็นการส่วนตวั งานทกุ

อย่างต้องท�าตามตามแนวทาง การบรหิารของผู้บรหิารเป็นหลัก เน้น

ความส�าเรจ็ของงานโดยมุ่งผลส�าฤทธ์ิของงานเพือ่ให้ได้ตามเป้าหมาย 

รวมถงึปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในโรงเรยีนผูบ้รหิารจะเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหานัน้ๆ และมีการควบคมุการท�างานของครใูนโรงเรยีน

อย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, 

pp. 137-139) กล่าวว่าบรรยากาศแบบควบคุม เป็นบรรยากาศ 

ทีผู่บ้รหิารเน้นความส�าเรจ็ของงานมีการควบคุมตรวจตราและสัง่การ

ให้บคุลากรท�า เพือ่ผลสัมฤทธิท์างการท�างาน แม้บคุลากรจะไม่ค่อย

มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กัน แต่เน่ืองจากมีผลงานก็สร้าง

ความภูมิใจและพอใจกับบุคลากร จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจท�าให้ 

บรรยากาศแบบควบคุม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

ข้อเสนอแนะ
  1.  จากการศึกษาพบว่า แบบบรรยากาศองค์การ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้าน

บรรยากาศแจ่มใส หรอืแบบเปิด มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ส�านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผู้บริหาร

สถานศึกษาควรส่งเสริมในด้าน การท�างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

และครู ให้ความเอาใจใส่ต่อสถานะภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ 

ของครใูนโรงเรยีนเป็นอย่างด ีให้ค�าแนะน�าและหาแนวทางแก้ไขข้อ

ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานร่วมกับครู ส่งเสริมขวัญก�าลังใจทีดีใน

การท�างาน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และส่งเสริมความสนิทสนม 

ซึ่งกันและกัน

 2.  จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการคร ูด้านความสมดลุระหว่างชวีติกบัการท�างาน มค่ีาเฉลีย่

น้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้นดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใน

ด้านการมอบหมายงานควรมีความเหมาะสมกับสภาพการด�าเนิน

ชวีติส่วนตวัและชีวติครอบครวั ส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรมสงัสรรค์

กับเพื่อนร่วมงานเป็นประจ�า และส่งเสริมการท�างานเป็นทีมของครู

ในโรงเรียน

 3.  จากการศกึษาพบว่า บรรยากาศองค์การมคีวามสมัพนัธ์

กับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้นผู้บริหาร 

สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในเรื่อง

บรรยากาศองค์การในโรงเรียน โดยเฉพาะในด้านบรรยากาศแจ่มใส 

บรรยากาศอิสระ บรรยากาศควบคุม บรรยากาศสนิทสนม

 4.  จากการศึกษาพบว่า แบบบรรยากาศองค์การทีส่่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดงันัน้ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรส่งเสรมิลกัษณะสภาพ

แวดล้อมของงาน ที่ครูในโรงเรียน ให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจต่อ

องค์การ และส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบคุลในองค์การ เพือ่ให้เกดิ

ความพึงพอใจของข้าราชการครู ในการปฏิบัติงาน



Journal of Rajanagarindra July - December  2016       109

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1.  ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ แบบบรรยากาศองค์การ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 2.  ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง บรรยากาศองค์การ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3.  ควรศึกษากลยุทธ์ในการเสริมสร้างบรรยากาศแจ่มใส 

หรือแบบเปิด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 4.  ควรศกึษาบรรยากาศอสิระ ทีส่่งผลต่อ คณุภาพชวีติการ

ท�างานของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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