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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชลบุรี จํานวน 8 ดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  และเพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองคการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี  8  ดาน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตาม 
ตําแหนง  และขนาดของโรงเรียน   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  ผูบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา  4  ระดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที 

ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้
1.  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยูในระดับปรากฏนานๆ คร้ัง  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ปรากฏบอยครั้ง  5  ดานคือ  ขาดความสามัคคี  หางเหิน  ขวัญ  กรุณาปรานี  เปนแบบอยาง  ปรากฏ
นานๆ คร้ัง 3 ดาน อุปสรรค  มิติสัมพันธ  มุงผลงาน  

2.  เปรียบเทียบบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู ในภาพรวมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกัน 5  ดาน อีก  
3  ดาน ไมแตกตางกัน  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  แตกตางกัน  5  ดาน ไมแตกตางกัน  3  ดาน 
 
 
 
 
คําสําคัญ  : บรรยากาศองคการ, โรงเรียนเอกชน            
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 
To study Organizational Climate of Private Schools in Chonburi Povince. There were 8 

aspects according to the opinions of administrators and teachers and to compare the Organizational 
Climate of Private Schools in Chonburi Povince the 8 aspects according to the opinion of 
administrators and teachers due to their positions and schools. 

The sampling of this research was taken the administrators and instructors of Private 
Schools in Chonburi Province. The methods used in this research were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and t-test.  

The results were as followed : 
1)  The opinion of administrators and teachers in Chonburi Private School. There were 5 

aspects that are often appeared as disengagement, aloofness, esprit, consideration and thrust. The 
rest 3 aspects which seldom appeared were hindrance, intimacy and production emphasis 
respectively. 

2)  Comparing the Organizational Climate of Private School Province according to the 
opinions of administrators and instructors, they were found different in 5 aspects. The rest 3 aspects 
were found indifferent, according to the size of the school. And when considering in each, not the 
whole picture, they were found that 5 aspects and different and the 3 aspects were indifferent. 
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