Ratchaphruek
Journal
Vol.14Vol.14
No.3 No.3
(September
- December
2016)2016)
87-94
Ratchaphruek
Journal
(September
- December
วารสารราชพฤกษ์
ปีที่ 14ปีทฉบั
่ 3บที(กั่ น3ยายน
- ธัน-วาคม
2559)2559)
87-94
วารสารราชพฤกษ์
ี่ 14บทีฉบั
(กันยายน
ธันวาคม

87

แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพัน
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บทคัดย่อ

     การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การกับความผูกพันต่อองค์การ และแนวทางส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุม่ ตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต  31 ทั้งหมด 44 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
     ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 แนวทาง
การส่งเสริมบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
กำ�หนดเป้าหมายขององค์การและมีสว่ นร่วมในการทำ�งาน โดยผลัดเปลีย่ นหน้าทีก่ นั เป็นทัง้ ผูน้ �ำ และผูต้ าม เพือ่ ให้บคุ ลากร
ในโรงเรียนรู้สึกมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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ABSTRACT

      This research aimed to investigate the organizational climate, the organizational commitment, the                
relationship between organizational climate, and the guidelines for enhance organizational climate and                    
organizational commitment in schools. The samples were 44 schools under the secondary educational service
area office 31.The instruments used for this research were questionnaires and structured interview. The                
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment              
coefficient and content analysis.
      The result showed that the relationships between organizational climate and organizational commitment
of school under the secondary educational service area office 31, overall and dimensionally, were                                 
significantly positive at the .01.The guidelines for enhance organizational climate and organizational                        
commitment. Administrators should open the opportunity for all staff have to participate in teamwork by shifting
functions as both a leader and a follower, open the opportunity for the participants to set the goals of school,
make the staff feel satisfied and progressive in their work.
Keywords : Organizational climate, Organizational commitment

บทน�ำ

     ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้องค์การบรรลุ       
เป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้โดยหากคนในองค์การมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ต นเอง              
รั บ ผิ ด ชอบโดยใช้ ศั ก ยภาพความรู้ ค วามสามารถหรื อ
สมรรถนะที่ตัวเองมีอยู่แล้วประสานกันกับเพื่อนร่วมงานที่
มีทุนด้านความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมก็
จะทำ�ให้องค์การนั้นประสานความร่วมมือของทุนมนุษย์      
ทุกคนในองค์การและนำ�ไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้ ไ ด้ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลิ ต ภาพขององค์ ก ารทำ � ให้ อ งค์ ก าร
สามารถพั ฒ นาเจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ ม ากขึ้ น (จิ ต ติ ม า                        
อัครธิติพงศ์.  2556 : 354)
     บรรยากาศองค์การ คือ การรับรู้และประสบการณ์
ของสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก าร                
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์การ (รัตติกรณ์  จงวิศาล.  2550 : 303)
ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งมากกั บ บุ ค ลากร                     
ทีท่ �ำ งานในองค์การ โดยบรรยากาศทีด่ จี ะมีสว่ นในการจูงใจ
ให้บคุ ลากรเกิดพลังในการทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้ อีกทั้งยังมีความสำ�คัญต่อผู้บริหาร ในการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบรรยากาศองค์ ก ารให้        
เหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน บรรยากาศองค์ ก ารยั ง มี            
ส่วนสำ�คัญในการช่วยให้บุคลากรสามารถผลิตผลงานได้

เพิ่มขึ้น   และลดระดับการลาออกจากงาน   (Stringer.        
2002 : 9) นอกจากบรรยากาศองค์การแล้วความผูกพันต่อ
องค์การเป็นอีกหนทางหนึ่งในการธำ�รงรักษาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ อั น มี ค่ า ขององค์ ก าร โดยทำ � งานอยู่ ใ นองค์ ก าร        
อย่างมีความสุข มีความรู้สึก และมีจิตใจที่อยากจะอยู่กับ
องค์การด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ซึ่ ง ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้               
จะเกิดขึ้นร่วมกันทั้งตัวบุคลากรและองค์การ ความผูกพัน
ต่อองค์การ จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งในการรักษา
บุคลากรขององค์การ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคลากรกับองค์การ ซึ่งบุคลากรพร้อมที่จะทุ่มเทกำ�ลังกาย
กำ � ลั ง ใจให้ กั บ องค์ ก าร โดยที่ มี ค วามรู้ สึ ก อยากเข้ า ไป
เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (ปิยะพงศ์   นันทวงศ์.  
2550 : 5) ซึ่งผลการวิจัยของ นลินี   สุวรรณโชติ   (2557 :
103) พบว่า คุณภาพชีวิตการทำ�งาน ความพึงพอใจในการ
ทำ�งาน วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหารส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ แสดงให้        
เห็นว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การ   โดยองค์การใดที่มีบรรยากาศองค์การที่ดี
สามารถทำ�ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ อันจะ
ทำ�ให้บุคลากรมีความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การ ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผล
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การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด แต่ในทางตรงกันข้าม                 
หากบรรยากาศองค์การไม่ดี ก็จะทำ�ให้บุคลากรในองค์การ
ไม่มีความผูกพันต่อองค์การหรือมีความผูกพันต่อองค์การ
น้อยลง เกิดความเฉือ่ ยชา ขาดความกระตือรือร้น ซึง่ จะเกิด
ผลเสียต่อองค์การในที่สุด (สุมิตร  ขาวประภา.  2550 : 3)   
     สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้าที่กำ�กับ ดูแล ประสาน ส่งเสริ ม
สนับสนุนการดำ�เนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมา  และผลักดัน นโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรม มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาสูม่ าตรฐานสากลภายในปี
2558 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์รายงานประจำ�ปีของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า สภาพบรรยากาศโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประสบ
ปัญหาขาดแคลนงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
เรียน จัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอน เทคโนโลยีประจำ�ห้องเรียน
ขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ขาดเอกสาร คู่มือ        
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย ขาดแคลนครู ใ นกลุ่ ม สาระ                      
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.  2558 : 23-24) และ
จากข้อมูลการบริหารงานบุคคล ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31พบว่า โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ตั้งแต่ปี        
พ.ศ. 2555-2557 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา งานสายการสอน ยื่นคำ�ร้องขอย้าย จำ�นวน 1,589
คน (ชลลดา   ศรีแสนปาง. สัมภาษณ์. 2558) ซึ่งทำ�ให้              
เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านสายการสอนซึ่ง          
ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลดลง     
กว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่สามารถดำ�เนินการให้เพิ่มขึ้นได้ถึง
ร้อยละ 5 ตามเป้าหมาย ซึ่งยังคงลดลง  -10.9 และ -9.87
ตามลำ � ดั บ (สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา          
เขต 31.  2557 : 42)

89

     จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ที่เป็นครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การใน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 31 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำ�หรับผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง นำ�มาใช้ในการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การดี      
ยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่บุคลากร
เนือ่ งจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลทีม่ คี วามสำ�คัญ
ในการพัฒนาการศึกษา ถ้าบรรยากาศภายในองค์การดี       
จะส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซึง่ จะส่งผล
ให้บุคลากร  มีการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน
ทำ�ให้องค์การประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย  อนั จะช่วย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้มีประสิทธิภาพ
สูงยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
     2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของโรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
     3.   เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กับความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
     4. เพือ่ หาแนวทางส่งเสริมบรรยากาศองค์การและ
ความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

กรอบแนวคิดในการวิจัย

     การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการส่งเสริม
บรรยากาศองค์การและความผูกพัน   ต่อองค์การของครู
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 โดยใช้แนวคิดบรรยากาศองค์การของ Fox และ
คณะ จำ�นวน 8 ด้าน และความผูกพันต่อองค์การของ        
Porter และคณะ จำ�นวน 3 ด้าน สามารถแสดงเป็นกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรที่ศึกษา
บรรยากาศองค์การจำ�นวน 8 ด้าน
1.   ด้านการยอมรับนับถือ
2.   ด้านการไว้วางใจ
3.   ด้านการมีขวัญกำ�ลังใจสูง
4.   ด้านการมีโอกาสในการทำ�งาน
5. ด้านการก้าวหน้าทางวิชาการ         
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
6.   ด้านการผนึกกำ�ลังในการทำ�งาน
7.   ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา
8.   ด้านการเอื้ออาทรต่อกัน

แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ความผูกพันต่อองค์การจำ�นวน 3 ด้าน
1.  ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ
2.  ด้านความเต็มใจทุ่มเทเสียสละ
     เวลาให้องค์การ
3.  ด้านความปรารถนาที่จะดำ�รง
     ความเป็นสมาชิกขององค์การ

แนวทางการส่งเสริมความผูกพัน
ต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

     1.   ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการ
ศึกษา 2558 ทั้งหมด 50 โรงเรียน มีกลุ่มตัวอย่าง คือ  
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                     
เขต 31 ทั้ ง หมด 44 โรงเรี ย นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครู           
รวมทั้ ง หมด 396 คน ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการสั ม ภาษณ์ คื อ                  
ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด 6 คน
     2.   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ถามเกี่ ย วกั บ
บรรยากาศองค์การ และตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร และแบบสั ม ภาษณ์ แนวทางการส่ ง เสริ ม
บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็น
แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง

     3.   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำ�เนินงาน
เป็นขั้นตอนดังนี้
      
3.1   การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
         
3.1.1 ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถึงผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 เพื่ อ ขอความ            
ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล
         
3.1.2 ส่ ง หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ตอบ
แบบสอบถาม และส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการส่ ง
แบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์
         
3.1.3   ในกรณีทแี่ บบสอบถามได้กลับคืน
มาไม่ครบ ผู้วิจัยจะติดต่อทางโทรศัพท์ และติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
         
3.2.1 ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถึงผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 เพื่ อ ขอความ           
ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
         
3.2.2   สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามที่
ได้ กำ � หนดไว้ จำ � นวน 6 คน ผู้ สั ม ภาษณ์ จ ะสรุ ป และ        
รวบรวมความคิดเห็นทันทีที่จบการสัมภาษณ์แนวทางการ
ส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การใน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 31 ซึง่ หากแต่ละท่านมีความคิดเห็นเพิม่ เติมก็จะบันทึก
เพิม่ เติมไว้อกี ในการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั ได้จดบันทึก
และบันทึกเทปไว้ทุกครั้ง โดยขออนุญาตก่อนที่จะบันทึก
     4.   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป โดยหาร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

     1. บรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมมี
บรรยากาศองค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น          
รายด้ า น พบว่ า บรรยากาศองค์ ก ารด้ า นการก้ า วหน้ า            
ทางวิ ช าการและสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด            
รองลงมา ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือและด้านการเอื้อ
อาทรต่อกัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ด้านการ            
ไว้วางใจ
     2. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย       
ภาพรวม มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก               
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท
เสียสละเวลาให้องค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ด้านความปรารถนาทีจ่ ะดำ�รงความเป็นสมาชิกขององค์การ
ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ สุด ได้แก่ ด้านการยอมรับเป้าหมาย
องค์การ
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     3.   บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัย
สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ในระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.727
     4.   แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การและ
ความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผู้บริหารควรให้ความเป็น
กันเองกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกคน
ได้แสดงความสามารถของตนเองให้บุคลากรคนอื่นได้รับรู้
เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ควรให้ความ         
ไว้วางใจบุคลากรในโรงเรียนโดยมอบหมายงาน ควรมอบ
อำ�นาจในบริหารจัดการ และการตัดสินใจให้ดว้ ยควรจัดให้
มีกลุ่มงานสร้างขวัญกำ�ลังใจ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร      
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำ�งานโดยผลัดเปลี่ยนหน้าที่กัน
เป็นทั้งผู้นำ�และผู้ตาม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ ควรปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด
ปลอดภัยและน่าเรียน บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเสมือน     
เป็นญาติน้องกัน ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มี       
ส่วนร่วมในการกำ�หนดเป้าหมายขององค์การ กระจายงาน
ให้บุคลากรทุกคน และทำ�ให้บุคลากรในโรงเรียน มีความ
รู้สึกอบอุ่น มีความสุขมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน

อภิปรายผล

     1. ผลการวิ จั ย พบว่ า บรรยากาศองค์ ก ารของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งจากการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีการกำ�หนดโครงสร้าง
ในการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน ทำ�ให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตน ยอมรับในความ
สามารถของกั น และกั น บุ ค ลากรทุ ก คนมี โ อกาสในการ
ทำ�งาน สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้ารับการ
อบรม ตามความสนใจของแต่ละคนเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทำ�ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหาร
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และเพือ่ นร่วมงาน มีการช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิดการทำ�งาน
เป็นทีม อันนำ�มาซึ่งการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ทำ�ให้
เกิดความอบอุ่นในการปฏิบัติงานและเกิดความเอื้ออาทร  
ซึ่งกันและกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวัฒน์   จตุรวงศ์  
(2554 : 85) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาบรรยากาศองค์การ     
ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 2 พบว่ า บรรยากาศองค์ ก าร
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี ม า เขต 2 ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากเมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการผนึกกำ�ลังในการทำ�งาน  
ด้านการมีขวัญกำ�ลังใจสูงและด้านการเอื้ออาทรต่อกัน       
ตามลำ�ดับและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวนีย   ์ บญ
ุ ธรรม
(2558 : 94) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์ ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 1 พบว่ า บรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา          
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ดา้ นการไว้วางใจด้านการปรับปรุงโรงเรียน และ
ด้านขวัญกำ�ลังใจสูง ตามลำ�ดับ
     2.   ผลการวิ จั ย พบว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร         
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 ทั้ ง โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ น             
ระดับมาก อาจเนือ่ งจากโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นสถานศึกษาของรัฐ              
มีความมั่นคงมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่น และความมั่นคงขององค์การ นอกจากนี้
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงาน โดยให้ บุ ค ลากร            
ทุกคนในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการกำ�หนดเป้าหมายของ
องค์การ  ซงึ่ จะส่งผลให้บคุ ลากรทุกคนยอมรับเป้าหมายของ
องค์การเพราะเป็นเป้าหมายที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการ
กำ�หนด ทำ�ให้บุคลากรทุกคนมีความทุ่มเท เต็มใจ เสียสละ
เวลาเพื่อที่จะทำ�ให้เป้าหมายนั้นสำ�เร็จ เมื่อเป้าหมายนั้น
สำ � เร็ จ ส่ ง ผลบุ ค ลากรมี ค วามสุ ข กั บ การทำ � งาน ทำ � ให้

ต้องการที่จะทำ�งานอยู่ในโรงเรียนนั้นต่อไปสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมานะ  อยู่ทรัพย์ (2554 : 51) ได้ศึกษาเรื่อง  
การศึ ก ษาระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของครู สั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การของครูสงั กัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ชั ย ภู มิ เขต 1 มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ ของครูทงั้ 3 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่      
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ค วามผู ก พั น ต่ อ
องค์ ก ารของครู อ ยู่ ใ นระดั บ มากเรี ย งลำ � ดั บ จากมากไป             
หาน้อยคือด้านความทุ่มเทด้านภักดีและด้านความศรัทธา
ตามลำ � ดั บ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของนู รี มั น ดอเลาะ           
(2556 : 110) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ พบว่ า
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความผูกพัน
ต่อองค์การโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
     3.   ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศองค์การและความ
ผูกพันต่อองค์การของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ความสัมพันธ์ทางบวก           
โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศ การทำ�งาน
ทั้งในส่วนของผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ภาระงานที่ได้รับ      
มอบหมาย ความมัน่ คง การก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และ
สถานที่ ทำ � งาน จะส่ ง ผลต่ อ บรรยากาศองค์ ก ารซึ่ ง เป็ น
ตั ว แปรสำ � คั ญ ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร           
ถ้าองค์การมีบรรยากาศในการทำ�งานที่ดีจะส่งผลให้บุคล
กรมี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ปาริชาติ ขำ�เรืองและกระมล ทองธรรมชาติ (2555 : 98)        
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น              
ต่ อ องค์ ก ารของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พบว่ า
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าสถิติ Gamma เท่ากับ 0.55 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นูรีมัน  ดอเลาะ  (2556 : 110) ได้ศึกษา
เรื่องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร
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1.3   บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อ
องค์การของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 มีความสัมพันธ์ทางบวก ด้านทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กันมากที่สุด ได้แก่ บรรยากาศองค์การด้านการมี
โอกาสในการทำ�งานซึ่งผู้บริหารควรให้ความสำ�คัญกับ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทำ�งาน เพือ่ ให้บคุ ลากรรูส้ กึ ว่าตนเองมีคา่ และมีความสำ�คัญ
กับองค์การส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ
มากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ข้อเสนอแนะ
องค์การที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพัน
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
    
จากผลการวิจัย พบว่า บรรยากาศองค์การมี ต่อองค์การมากขึ้น
1.4   ควรมีการเผยแพร่ขอ้ มูลงานวิจยั แนวทาง
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของโรงเรียนใน       
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31         การส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ
นำ � ไปประกอบข้ อ มู ล การพั ฒ นาและแก้ ไ ขบรรยากาศ ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
องค์การและความผูกพันต่อองค์การ ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ เขต 31 ไปยังผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศองค์การและ
ดังนี้
      
1.1 บรรยากาศองค์ ก ารในโรงเรี ย นสั ง กั ด ความผูกพันต่อองค์การต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ทั้งโดย
2.1   ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ บรรยากาศ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ด้านการไว้       
วางใจมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร องค์การและความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัย
ในโรงเรียนมีความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใดที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อ
โดยการทำ�งานร่วมกัน จัดกิจกรรมให้บคุ ลากรในโรงเรียนได้ องค์การ
2.2   ค ว ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
มีปฏิสมั พันธ์กนั เพือ่ ให้เกิดความสนิทสนมกันจนก่อให้เกิด       
ความไว้วางใจ สามารถปรึกษากันได้ทั้งในเรื่องการทำ�งาน บรรยากาศองค์การกับตัวแปรอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัด
และเรื่ อ งส่ ว นตั ว ส่ ง ผลให้ เ กิ ด บรรยากาศองค์ ก ารที่ ดี                  สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เช่น ความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ยิ่งขึ้นไป
      
1.2 ความผูกพันต่อองค์การของโรงเรียนใน ของครู เป็นต้น
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด           เอกสารอ้างอิง
ซึ่งผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน       จิตติมา  อัครธิติพงศ์.  (2556).  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์. พระนครศรีอยุธยา : สาขาวิชาการบริหาร
เกิดความภูมใิ จในโรงเรียน โดยให้บคุ ลากรทุกคนมีสว่ นร่วม
ทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ
กำ�หนดเป้าหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ ซึ่งจะทำ�ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
บุคลากรเกิดการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ส่งผลให้เกิด
เอกสารประกอบการสอน.
การเต็มใจ ทุม่ เท เสียสละให้แก่องค์การ ทำ�ให้ไม่คดิ ย้ายไป
ที่อื่นซึ่งทำ�ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การยิ่งขึ้นไป

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นลิ นี
สุวรรณโชติ   (2557 : 105) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง พบว่า
บรรยากาศองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
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