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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
          การวิจัยเร่ือง  บรรยากาศองคการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้ 
             2.1  การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
  2.2  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
                        2.2.1  ความหมายของบรรยากาศองคการ 
      2.2.2  ความสําคัญของการสรางบรรยากาศโรงเรียน 
      2.2.3  ทฤษฎีบรรยากาศองคการ 
  2.3  การศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ 
                        2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
                        2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 
             2.4  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
มีรายละเอียดดังนี ้

 
2.1  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
        
  สังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ   เทคโนโลยีและ
วิทยาการดานตางๆ การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อเตรียมคนในชาติ
ใหมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพที่ เปลี่ยนแปลงไป   ดังนั้น   สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายกเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  ดังนี้        
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  วิสัยทัศน  (vision) 
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก   เปนหนวยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประชากรวัยเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูสังคม

ฐานความรูอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยหลักธรรมาภิบาล 
  พันธกิจ (mission) 
           1)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยการสนับสนุนในการพัฒนาใหประชากรวัยเรียนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และสงเสริมการสรางศักยภาพสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  คุณธรรม  และจิตสาธารณะ 
            2)  สงเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีการศึกษา  คนควาวิจัยและ
สรรคสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 
            3)  สงเสริม  สนับสนุนการคนควา  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
           4)  สงเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจดัการศกึษาใหมปีระสิทธิภาพ    
ตามหลักธรรมาภิบาล  เนนการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  และการสรางเครือขายทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ 
                 5)  สนับสนุนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  จุดประสงค (goal) 

       1)  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ไดรับโอกาสในการศึกษาอยางเทาเทียมและทั่วถึง 
มีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

      2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสถานศึกษาในสังกัด  มีความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
    กลยุทธที่  1  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยการสนับสนุนในการพัฒนาใหประชากร
วัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และสงเสริมการสรางศักยภาพสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ  คุณธรรม  และจิตสาธารณะ 
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                 กลยุทธที่  2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใหสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีการศึกษา 
คนควา  วิจัยและสรรคสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 
                 กลยุทธที่  3  สงเสริม  สนับสนุนการคนควา  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
                 กลยุทธที่  4  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เนนการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย  
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
                  กลยุทธที่  5  สนับสนุนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
                   กลยุทธที่  1  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยการสนับสนุนในการพัฒนาใหประชากรวัยเรียน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และสงเสริมการสรางศักยภาพ
สูความเปนเลิศทางวิชาการ  คุณธรรม  และจิตสาธารณะ 

    มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
                 1)  ปรับปรุงระบบขอมูลประชากรวัยเรียน  จัดทําขอมูลรายบุคคลตามสํามะโนนักเรียน
ในแตละปการศึกษา  จัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  วิเคราะห  และพัฒนาระบบขอมูล
ใหเปนปจจุบันและสะดวกตอการนําไปใช 
                  2)  รณรงคติดตามใหเด็กไดเขาเรียนทุกคนโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
มีการประชาสัมพันธเชิงรุกใหผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและเขาใจ

ในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดวิธีการติดตามเด็ก
ใหเขาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการติดตามเด็กใหไดเขาเรียนทุกคน 
สรางแรงจูงใจในการศึกษา  กระตุนใหผูเรียนสนใจมาเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลาย  และสรางเครือขาย
ผูปกครอง  และชุมชนใหมีสวนรวมในการติดตามเด็กเขาเรียน 
                  3)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
และผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาของโรงเรียน  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ/วิธีการพัฒนาใหนักเรียนสามารถ
อานออก  เขียนได  คิดคํานวณ  ตามสภาพปญหาของกลุมนักเรียน  จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู
ใหสอดคลองกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  สนับสนุนปจจัยเอื้อในการศึกษา  วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางหลากหลาย  สนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนาแหลงเรียนรูสงเสริมให
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ผูเรียนสามารถใชสื่อเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย  สงเสริมใหครูพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
ดวยกระบวนการวิจัย  พัฒนาครูใหมีความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  อยางตอเนื่อง  ดวยวิธีที่หลากหลาย  สรางวิธีการใหผูบริหารและครูยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และสงเสริมใหมีการวัดประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
ดวยวิธีที่หลากหลาย  และนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
                  4)  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพผูเรียนดานวิชาการ  คุณธรรม  
และจิตสาธารณะ  โดยการสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุน  หลากหลาย  ตอบสนองความสนใจ 
ความถนัด  ความตองการในการพัฒนาผูเรียนที่มีศักยภาพพิเศษสูความเปนเลิศทุกดาน  พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  ทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรปฐมวัย  ศึกษา  วิจัย 
นําเสนอแนวทางและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ  พัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  
แหลงเรียนรูที่หลากหลายใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู  พัฒนารูปแบบและวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  จัดเวทีวิชาการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะและความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ  พัฒนาศักยภาพการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน
ที่มีปญหาทางการเรียนรูในดานสื่อการเรียนรู  เทคนิคการเรียนการสอน  และการวัดประเมินผล  
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการ
ความรู  การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จเปนการสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงการสืบสานทางศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถ่ิน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสราง
พัฒนาการทางปญญา  อารมณ  รางกาย  คุณธรรม  ความคิดสรางสรรค  และเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  การออกกําลังกายและการแขงขัน
กีฬา  สงเสริมการสรางคานิยม  ประชาธิปไตย  และความสมานฉันทในการอยูรวมกันในสถานศึกษา  
นําความรูและประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรม
รักการอาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนาระบบเรียนรู  การพัฒนาระบบ
กิจกรรมนักเรียน  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  สงเสริมการใชแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน  สรางเครือขายบุคลากรใหมีความรูดานวิชาชีพแกนักเรียน 
เพื่อการมีรายไดระหวางเรียน  และสรางความเขมแข็งการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด
และผูบําเพ็ญประโยชน 
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                กลยุทธที่  2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีการศึกษา  คนควา  วิจัย
และสรรคสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 
   มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
                 1)  สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  โดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตระหนักและปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  กําหนดมาตรการในการปองปรามการกระทําผิดตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   จัดกิจกรรมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  นําเสนอและเผยแพรผลงาน  สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ปรับปรุงคุณภาพของงานใหได  มาตรฐานมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น  และจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานดีเดน 
                     2)  สงเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
โดยจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดการความรู  การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ
เปน  Best Practice  สรางขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   3)  สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการศึกษา  คนควา  วิจัย  และสรรคสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา  โดยปรับปรุงกระบวนทัศนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีความรู 
ทักษะในกระบวนการศึกษา  คนควา  วิจัย  และสรางนวัตกรรมทางการศึกษา  สนับสนุนการศึกษา 
คนควา  วิจัย  และสรางนวัตกรรมทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  และจัดกิจกรรมนําเสนอและแลกเปลี่ยน
ผลการศึกษา คนควา วิจัย และสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 
                 กลยุทธที่  3  สงเสริม  สนับสนุนการคนควา  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
    มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
                 1)  สงเสริมการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทําขอมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายใน  รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.)  และศึกษา 
วิเคราะหผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในและภายนอก 
                 2)  สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  การศึกษาอยางมีคุณภาพ  โดยการสนับสนุน
ใหสถานศึกษามีการศึกษา  คนควา  วิจัยและสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
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จัดกิจกรรมนําเสนอผลการศึกษา  คนควา  วิจัยและนวัตกรรมที่เปนเลิศ  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา 
                   3)  เรงรัดการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยการจัดทําฐานขอมูลผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  ดําเนินการวิเคราะห
และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภายภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
                  กลยุทธที่  4  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เนนการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
    มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
                 1)  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา  จัดระบบบริหารจัดการตามหลักการธรรมรัฐ  (good  governance)  สงเสริมใหสถานศึกษา 
มีการบริหารจัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐาน และการพัฒนาเครือขายการตรวจสอบภายใน  สรางกลไก
ในการชวยเหลือ  สนับสนุนสถานศึกษาและนักเรียนใหมีคุณภาพ  เสริมสรางความเปนเลิศ
ในการบริหารงานการเงิน  พัสดุ  พัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  และสรางแนวปฏิบัติ
ที่เอื้อและอํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ 
                2)  สงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา  โดยการปรับปรุง  แกไข  ระเบียบ  คําส่ัง
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ  จัดทําแผนรองรับการกระจายอํานาจ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความพรอมเพื่อรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงระเบียบการเงินใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจ  เพิ่มประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ  ยกระดับการบริหารงานพัสดุ
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพิ่มมาตรการในการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ  ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานอาคารสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนรู  และสงเสริมสนับสนุนการบริหารศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                3)  สงเสริมการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม  โดยการสงเสริมใหผูที่มี
สวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

นครนายกและสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหคณะกรรมการคณะตางๆ ปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                 4)  สงเสริมการสรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  โดยการดําเนินการ
ประสานงานกับหนวยงาน  องคกร  ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา  
การแสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน  องคกร  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ประสานแผนกับหนวยงาน 
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องคกร  ทั้งภาครัฐและเอกชน   สนับสนุนสถานศึกษาในการใหบริการและพัฒนาชุมชน  และจัดทํา
รายงานการจัดการศึกษาตอสาธารณชน 
                 กลยุทธที่  5  สนับสนนุการพัฒนาสื่อเทคโนโลยเีปนเครื่องมือทางการบริหารจดัการศกึษา
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
    มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
                1)  การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยการจัดตั้งศูนยบริการทางการบริหาร
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  และศูนยบริการซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ทักษะในการใชซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เบื้องตน 
                  2)  สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยี  แหลงเรียนรูที่หลากหลายและเอื้อตอการบริหาร
จัดการศึกษา  โดยการสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชส่ือเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย  สงเสริมความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ที่สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา  และพัฒนาไดอยางไรขีดจํากัด  สรางเครือขาย
การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  มาใชในการบริหาร
การเงิน  พัสดุ 
                  3)  สงเสริมเรงรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการยกระดับการบริหาร
ระบบบริการดวยเทคโนโลย  จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาของนักเรียนใหเปนไปในอัตราสวน
ตามเกณฑ  พัฒนาคุณภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  และสงเสริมการผลิตสื่อเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพครอบคลุมในทุกระดับรวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขาสูการพัฒนาทุกระดับ 
   เปาหมาย/ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 
                 1)  ดานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยการสนับสนุนในการพัฒนาใหประชากรวัยเรียน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และสงเสริม  การสรางศักยภาพสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ  คุณธรรม  และจิตสาธารณะ 
                 เปาหมายความสําเร็จ 
                    (1)  ประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ไดรับ
การศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษา 

      (2)  ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
      (3)  มีวิธีการเสริมสรางศกัยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  คุณธรรมและ

จิตสาธารณะ                 
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     ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ 
         (1)  รอยละของประชากรวัยเรียนที่ไดรับการศึกษา 
         (2)  รอยละของผูเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         (3)  รูปแบบและวิธีการรณรงคการประชาสัมพันธ 
         (4)  รอยละของสถานศึกษาที่พัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
         (5)  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเต็มตามศักยภาพ ทุกดาน 

                 2)  ดานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีการศึกษา  คนควา วิจัย
และสรรคสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 
                      เปาหมายความสําเร็จ 
 (1)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหผานเกณฑมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ไมนอยกวา
รอยละ 80 
                       (3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ  ไมนอยกวา
รอยละ 50 

  (4)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีผลงานทางการศึกษา  คนควา  วิจัย 
และนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
                     ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ 

       (1)  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

   (2)  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 (3)  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีผลงานดานการศึกษา  คนควา 
วิจัย  และนวัตกรรม 
                 3)  ดานสงเสริม  สนับสนุนการคนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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                 เปาหมายความสําเร็จ 
                  (1)  สถานศึกษาดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
รอยละ 100 
                  (2)  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 

     (3)  สถานศึกษานําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80 
                  ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ 

    (1)  รอยละของสถานศึกษาดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 
    (2)  รอยละของสถานศกึษามกีารพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาอยางมีคุณภาพ 

                   (3)  รอยละของสถานศึกษานําระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  4)  ดานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล   เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม  และการสรางเครือขายทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ 
                  เปาหมายความสําเร็จ 

     (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  บริการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ไดทุกตัวบงชี้ 

     (2)  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ไดทุกตัวบงชี้ 
                 (3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเรียนและสรางกลไกในการชวยเหลือ  สนับสนุนสถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพ 
                 (4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสถานศึกษา   ใชรูปแบบ
การบริหารจัดการที่เนนการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  และการสรางเครือขายทางการศึกษา 
                    ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ 

        (1)   รอยละของตัวบงชี้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  บริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลไดดําเนินการ 

   (2)  รอยละของตัวบงชี้ที่สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ไดดําเนินการ 
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         (3)  จํานวนรูปแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสถานศึกษา 
ใชรูปแบบการบริหารจัดการที่เนนการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  และการสรางเครือขาย
ทางการศึกษา 
                5)  ดานสนับสนุนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                 เปาหมายความสําเร็จ 

    (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสถานศึกษา  ใชสื่อเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
                  (2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสถานศึกษา  มีสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยางเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด 

   (3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสถานศึกษา  ใชสื่อเทคโนโลยี
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     (4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ  3  ของ
ทุกกลุมสาระ 
                ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

      (1)  รอยละของสถานศึกษา ใชส่ือเปนเครือ่งมือในการบริหารจัดการศกึษา 
      (2)  รอยละของสถานศึกษา มีเทคโนโลยีอยางเพยีงพอตามเกณฑ 

 (3)  รอยละของสถานศึกษา ใชสื่อเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพอยางตอเนี่องและ
มีประสิทธิภาพ 

     (4)  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 3 
ทุกกลุมสาระ 
                 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ดําเนินงานจัดการศึกษา  คือ  ในระดับกอนประถมศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่แบงเปน 
4  ชวงชั้น  คือ  ชวงชั้นที่  1  ตั้งแตประถมศึกษาปที่  1  ถึงประถมศึกษาปที่  3  ชวงชั้นที่  2  ตั้งแต 
ประถมศึกษาปที่  4  ถึงประถมศึกษาปที่  6  ชวงชั้นที่  3  ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 
ชวงชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปที่  4  ถึงมัธยมศึกษาปที่  6  โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลตามระเบียบ
การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จากเดิมที่มีฐานะเปนหนวยงานยอยของหนวยงานสวนกลาง  
ที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค  เชน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  และสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด     
โดยสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลสามารถจัดหารายได  ผลประโยชน  และระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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เพื่อมาใชในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไดมากขึ้น  แตในขณะเดียวกันสถานศึกษา

ก็ตองรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มขึ้นเชนกัน  ซ่ึงผูบริหารในฐานะผูแทนสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
รวมทั้งขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของจะตองเขาใจอํานาจหนาที่ในการบริหาร

จัดการศึกษาและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในภารกิจงานทุกดาน  ซ่ึงการบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ  สถานภาพสถานศึกษาจากเดิม
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนสวนราชการมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเหมือนกัน  คือ  เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาจากเดิม  และเมื่อเปลี่ยนแปลงก็จะมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกัน 
ตามที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาทั้ง  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  แตจะมีอํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นในฐานะนิติบุคคลที่กําหนดไว
ในมาตรา  59  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ที่กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแล  บํารุงรักษา
ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย
ที่ราชพัสดุ  และที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดหาราชพัสดุไดจากบริการของสถานศึกษา  และ
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  วัตถุประสงค  และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
โดยมีการจัดกรอบงานของสถานศึกษาตามคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

ดังนี้ 
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กรอบภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผล และ 
    เทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการ 
      แกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือใน 
      การพัฒนาวิชาการกับ  
      สถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน 
      วิชาการแกบุคคล ครอบครัว  
      องคกร หนวยงาน และสถาบัน 
      อ่ืนที่จัดการศึกษา 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล 
    และรายงานผลการใชเงินและ 
    ผลการดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนด 
    ตําแหนง 
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 
 
 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 
     ขอมูลสารสนเทศ 
4. งานประสานและพัฒนาเครือขาย 
     การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ 
     พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริม สนับสนุนดาน 
     วิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
     และบริหารทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ 
     สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 
      การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
      และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ 
      ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
      ชุมชน องคกร หนวยงาน และ 
      สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
      การศึกษาและหนวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
      หนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
       

 
 
 

ภาพ  2  การบริหารและจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, หนา 32)  
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  การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอํานาจหนาที่เปนภารกิจหลัก

ทั้ง  4  ดาน  ตามกรอบภารกิจขางตนอยางอิสระคลองตัวและรวดเร็ว  โดยอาศัยอํานาจในการบริหาร                       
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่เกี่ยวของ 
คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารวิชาการ  สถานศึกษาและมีอํานาจหนาที่
ในการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษา  ในระบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ  (มาตรา 15 วรรคสอง)  การจัดกระบวนการเรียนรู 
(มาตรา 24) การจัดการประเมินผูเรียน (มาตรา 26) การจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร  แกนกลางในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
(มาตรา 27 วรรคสอง)  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  (มาตรา 30)  การบริหารและจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ตามที่กระทรวงกระจาย
อํานาจมาให  (มาตรา 39)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มาตรา 40)  และจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา  และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  (มาตรา 48)  และการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน  (มาตรา 66) 
              ดานการบริหารงบประมาณ  คือ  การบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ตามที่กระทรวงกระจายอํานาจมาให  (มาตรา 39) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มาตรา 40)  การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา ใช  และจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและ

ที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา  และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  วัตถุประสงค  และภารกิจหลักของสถานศึกษา (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง) 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปตามที่กระทรวงกระจายอํานาจมาให (มาตรา 39) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มาตรา 40)  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (มาตรา 65)  ที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไป  โดยสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน  (มาตรา 29)  การบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบคุคล 
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และการบริหารทั่วไปตามที่กระทรวงกระจายอํานาจมาให  (มาตรา 39)  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (มาตรา 40)  ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
(มาตรา 40 วรรสี่)  การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน (มาตรา 48) 
การใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตามคํารองขอ

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  (มาตรา 50)  การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(มาตรา 57) การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ  และที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดหารายไดจาก
บริการของสถานศึกษา  และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  วัตถุประสงค 
และภารกิจหลักของสถานศึกษา  (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง) 
                 สําหรับกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ดานการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรายกาย  จิตใจ 
สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสาร  และการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือเด็ก
ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส  หรือเด็กที่มีความสามารถพเิศษใหไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ  ดวยรูปแบบ  และวิธีการที่เหมาะสม  (มาตรา 12)  สวนดานบริหารทั่วไป  คือ 
การผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุ  ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  (มาตรา 6)  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของดานการบริหารวิชาการที่สถานศึกษาดําเนินงาน

ในการประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ 
สถานที่  และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย   ระเบียบ  และขอบังคับ
ของทางราชการ  (มาตรา 39 (2))  การอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  (มาตรา 39 (5))  การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่
กระทรวงมอบหมาย  (มาตรา 39 (6))  ดําเนินงานตามที่ไดรับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ 
(มาตรา 44  และ มาตรา 45)  
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                สําหรับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
ในดานการบริการงานบุคคล  หรือควบคุม  ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด  (มาตรา 27 (1))  การพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  (มาตรา 27 (2))  การสงเสริม  สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  (มาตรา 27 (3))  การจัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  (มาตรา 27 (4))  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
(มาตรา 27 (5))  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย  (มาตรา 27 (6))  การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรฐาน  ตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติพิเศษ 
(มาตรา 4)  บรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงครูผูชวย  ตําแหนงครู  และตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  (มาตรา 53 (4))  การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการ  เนื่องจากมีความประพฤติไมดี  หรือไมมี
ความรู  หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑ 
ก.ค.ศ. กําหนด  (มาตรา 56 วรรคสอง)  การสั่งบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด  (มาตรา 64) การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตําแหนง  (มาตรา 68) 
                 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (มาตรา 73) 
การยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีผลงาน

ดีเดนเปนที่ประจักษ  (มาตรา 75) แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการบรรจุ
ใหทราบถึงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑการประเมิน 
ผลงาน  ระเบียบแบบแผน  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะ
เปนพลเมืองที่ดี  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  (มาตรา 78)  การปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
แกผูใตบังคับบัญชาและพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  (มาตรา 79)  สงเสริม 
สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา  โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด  (มาตรา 81)  รักษาวินัยโดยเครงครดัอยูเสมอ  (มาตรา 82)  การเสริมสราง
และพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา  มีวินัย  ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยและดําเนินการ
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ทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  (มาตรา 95  และ
มาตรา 98)  การพิจารณาอนุญาตหรือยับยั้ง  การอนุญาตใหลาออกของขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  (มาตรา 108)  การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  กรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(มาตรา 110 (4))  การสั่งใหขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  กรณีตอไปนี้                    
   1)  เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ (มาตรา 110 (1)) 
                  2)  สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ (มาตรา 110 (2)) 
                  3)  ขาดคุณสมบัติทั่วไป (มาตรา 110 (3)) 
                  4)  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(มาตรา 110 (4)) 
                  5)  ทางราชการเลิก หรือยุบตําแหนง (มาตรา 110 (5)) 
                  6)  ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปน
ที่พอใจของทางราชการ  (มาตรา 110 (6))  การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาถูกกลาวหาหรือมี เหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ

ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการและสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  กรณี
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 111) 
และการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล  หรือ
ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษออกจากราชการ  (มาตรา 113) 
                  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการบริหารงบประมาณ  โดยมีการวิเคราะห
จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  วางระเบียบ  ออกประกาศ  และขอบังคับ
ของสถานศึกษา  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงิน

อุดหนุนทั่วไปในดานการบริหารทั่วไป  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  วางระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของสถานศึกษา  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการอยางใด  ซ่ึงอยูใน
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อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก  อาศัยกฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวของเหลานี้
เปนแนวทางและหลักการในการดําเนินงานบริหารและจัดการศึกษา  ตามสถานภาพที่เปนนิติบุคคล 
ซ่ึงอยูในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก  สถานศึกษาไดรับงบประมาณโดยการจัดสรรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
นครนายก  โดยงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  แบงออกเปน  5  ประเภท  คือ  งบบุคลากร  งบดําเนินงาน 
งบลงทุน  งบอุดหนุน  และงบอุดหนุนอื่น  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
ไดจัดทําคําของบประมาณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ  และจัดสรรตอใหกับสถานศึกษา  โดยงบบุคลากรจะใชจายเปนคาตอบแทน
ขาราชการ  ขาราชการบํานาญ  และลูกจางของทางราชการเปนเงินเดือนหรือคาจางประจํา  งบดําเนินงาน 
จะจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานศึกษา  เชน  วัสดุส่ือการเรียนการสอน  วัสดุประจํา
หองเรียน  งบลงทุนจะจายเปนคาจัดหาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  โดยการจัดซื้อหรือจัดจาง 
งบอุดหนุนอื่นใชจายเปนรายจายใดๆ ซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายในงบประมาณนี้ 
และเบิกจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในเอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ

อาจเปนงบบุคลากรงบดําเนินงานและงบลงทุนสําหรับงบอุดหนุนแบงออกเปน  2  ประเภทดังนี้คือ                 
   1)  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ใชจายเปนรายจายใดๆ ซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนด
ในเอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
                 2)  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใชจายตามรายการและจํานวนเงินและรายละเอียดอื่นใด
ที่กําหนดในเอกสารจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบุคลากร  ทั้งนี้สถานศึกษามีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปอยางเต็มรูปแบบ  ซ่ึงไดรับการจัดสรรเปนเงินคาใชจายรายหัว 
ตอปการศึกษาของผูเรียนที่เรียนอยูในสถานศึกษานั้นๆ โดยจัดสรรใหกับผูเรียนกอนประถมเปนเงิน 
600.- บาท/คน/ป  ระดับประถมศึกษาเปนเงิน 1,100.- บาท/คน/ป  ระดับมัธยมศึกษาตนมัธยมศึกษา
ปที่ 1 – 3  เปนเงิน  1,800.- บาท/คน/ป และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 เปนเงิน 2,700.- บาท/คน/ป 
ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการบริหารงบประมาณนี้ตามภารกิจงานบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาอยางเต็มรูปแบบทั้ง  7  ดาน  ซ่ึงมีความสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ดังนี้ 
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มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  ภารกิจดานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
1.  การวางแผนงบประมาณ 
2.  การกําหนดผลผลิตและคํานวณตนทุน 
3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 
4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุม 
     งบประมาณ 
5.  การรายงานทางการเงินและผลดําเนินงาน 
6.  การบริหารสินทรัพย 
7.  การตรวจสอบภายใน 

1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2.  การจัดสรรงบประมาณ 
3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
     รายงานผลการใชจายเงินและผลการดําเนินงาน 
4.  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  การบริหารการเงิน 
6.  การบริหารบัญชี 
7.  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน 

 
ภาพ  3  การเปรียบเทียบระหวางมาตรฐานการจัดการทางการเงิน กับภารกิจดานการบริหาร 
             งบประมาณสถานศกึษา 
 
                  ในการบริหารงบประมาณคาใชจายรายหัวตามความจําเปนที่จะทําใหผูเรียนไดรับ

ผลประโยชนอยางเต็มศักยภาพตามนโยบายของสถานศึกษาและตนสังกัด โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยจะตองดําเนินการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามขอบขายภารกิจทั้ง 7  ดาน 
เต็มรูปแบบที่มีสวนคลายกับมาตรฐานทางการเงินของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

และระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงงบอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวสถานศึกษาไดรับ
จัดสรรเปนตัวเงินตามแผนการใชจายเงินของสถานศึกษาสามารถเบิกจายเองในสถานศึกษา 
โดยการอนุมัติของผูบริหารสถานศึกษา  สวนงบประมาณประเภทอื่นสถานศึกษาจะมีสวนรวม
ในการบริหารงบประมาณเปนบางสวนตามเอกสารสั่งการจากตนสังกัดโดยเงินงบประมาณและ

การเบิกจายจะอยูที่ตนสังกัด 
    จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายกมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดประสงค ผานประเด็นกลยุทธตางๆ จํานวน  5  กลยุทธ
โดยกลยุทธแตละดานมีตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางชัดเจน  นอกจากนี้ไดกําหนดขอบขายการบริหาร
ทั้งในดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป   
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2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
 
                 องคการเปนการรวมตัวของคนตั้งแต  2  คนขึ้นไป  มีจุดมุงหมายรวมกันในการทํากิจกรรม
หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง  โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสรางของกิจกรรมหรืองานนั้นแบงออกเปน
ประเภทตางๆ เพื่อแบงงานใหกับสมาชิกในองคการดําเนินการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและลักษณะ
ขององคการ  นอกจากนี้ยังเปนระบบเปดที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมตางๆ 
ที่เปนส่ิงนําเขา  (input)  ซ่ึงประกอบดวยวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  แรงงาน  ทุน  ขาวสารขอมูลตางๆ ฯลฯ 
ไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลง  (transformation process)  ซ่ึงก็คือวิธีการและเทคนิคตางๆ ในการจัดการ
เพื่อใหส่ิงนําเขา  (input)  ไปสูส่ิงสงออก  (output)  ที่พึงประสงค และสิ่งสงออก  (output)  ดังกลาว 
ไดแก  ผลิตภัณฑ  (products)  หรือการบริการตางๆ (services)  ขององคการนั่นเอง  ธงชัย  สันติวงษ  
(2541, หนา 1)  ไดใหความหมายองคการวาหมายถึง หนวยทางสังคมที่รูจักและมีการประสานเขาดวยกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พรอมกับการมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเปนเอกเทศได โดยในเวลาเดียวกัน
ก็จะมีหนาที่หรือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานที่กระทําอยางตอเนื่อง  โดยมีจุดมุงหมาย
ที่จะใหบรรลุในเปาหมายหรือชุดของเปาหมายรวมกัน 
                  องคการมีภาพลักษณที่แตกตางกันไปสุดแตจะมองกัน  แตโดยทั่วไปแลวองคการ
จะมีลักษณะเปนหนวยงานที่มีชีวิตคลายกับมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป  นั่นคือจะมีตัวตน 
มีสวนประกอบทั้งสวนที่มองเห็นได และมองไมเห็น  มีจิตใจหรือความรูสึก  (อันเปนสวนที่เกิดมาจาก
การที่มนุษยเขาไปทํางานอยูรวมกันที่สะทอนออกมา)  มีการเคลื่อนไหวดวยกิจกรรมที่มีการรับเขามา
ในระบบองคการและที่สงออกไปภายนอกคลายกับการรับประทานอาหารเขาไปและที่มีการถายเท

ออกมารวมทั้งมีการเติบโต  แก  เจ็บ  ตายดวย (ธงชัย   สันติวงษ, 2541, หนา 8)  
                  2.2.1  ความหมายของบรรยากาศองคการ 
                  เชอริงตัน  (Cherrington, 1994, pp. 469-470)  กลาววา  บรรยากาศองคการเปนคุณลักษณะ
หรือความเชื่อที่แบงองคการหนึ่งจากอีกองคการหนึ่งคลายคําวาบุคลิกภาพ  (personality)  บรรยากาศ
องคการจึงอาจหมายถึง  บุคลิกภาพขององคการซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะที่ของแตละบุคคล  และ
เปนคุณสมบัติทั้งหมดขององคการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรแตละองคการ  มีผลใหเกิด
ความพอใจในบรรยากาศของแตละองคการสงผลใหปฏิบัติงานไดดีกวา 
                  ฮอย  และแฮนนัม  (Hoy & Hannum, 1997, p. 291)  ไดเขียนอธิบายไววา  บรรยากาศโรงเรียน 
คือ  ลักษณะภายในที่ทําใหโรงเรียนหนึ่งแตกตางจากอีกโรงเรียนหนึ่งในสิ่งที่จาํกัดเฉพาะ บรรยากาศ
โรงเรียนจะเปนลักษณะคงที่ของสภาพแวดลอมโรงเรียนซึ่งเกิดจากสมาชิกในองคการและมีผลตอ

พฤติกรรมของสมาชิก  ซ่ึงอยูบนรากฐานของความเขาใจในพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ 
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                  โอเวนส  (Owens, 1995, p. 96)  ใหความหมายของบรรยากาศองคการวา  หมายถึง       
คุณภาพของความสัมพันธระหวางการกระทําของบุคคลกับส่ิงแวดลอมในองคการ  ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคลากรในองคการ  และสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะขององคการนั้นๆ 
สวนบรรยากาศของโรงเรียน  เปนตัวแปรที่ไดจากการรวบรวมความคิดเห็น  และการรับรูจากสมาชิก
ในกลุมองคประกอบเหลานั้น  อาจเปนปทัสถานและการคาดหวังของระบบสังคมที่เปนที่ยอมรับ
จากสมาชิกในกลุม 
                  ฮัลปน  (Halpin, 1963, pp. 124-128)  ไดอธิบายวา  บรรยากาศองคการของสถานศึกษา 
หมายถึง  บรรยากาศของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางๆ ซ่ึงวัดไดจากการสอบถามทัศนะหรือ
ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมครูดวยกันและพฤติกรรมผูบริหารที่ปฏิบัติงานรวมกัน 
                  เซอรจีโอวานนี  และสตารแรท  (Sergiovanni & Starratt, 1993, p. 56)  ไดใหความหมาย
ของบรรยากาศองคการที่เนนเฉพาะบรรยากาศองคการในสถานศึกษา  โดยกลาววา  บรรยากาศองคการ
ในสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะที่บอกถึงโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแตกตางจาก
โรงเรียนอื่นๆ และมีผลตอพฤติกรรมของครูและนักเรียนหรืออาจจะหมายถึง  ความรูสึกของครูและ
นักเรียนที่มีตอโรงเรียน 
                  พัชรี  ศรีจันทรงาม  (2538, หนา 8)  อธิบายวา  บรรยากาศองคการ  หมายถึง  บรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  ซ่ึงเปนความรูสึก  หรือการรับรูของผูบริหารและครู  ที่มีตอองคการ
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยูตอพฤติกรรมของครูอาจารย  และผูบริหารที่ปฏิบัติงานรวมกัน 
                  ปญญา  คงศรี  (2538, หนา 29)  อธิบายวา  บรรยากาศโรงเรียน  หมายถึง  สภาวะที่เกิดขึ้น
จากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียนที่บอกถึงโรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนอื่นๆ และมีผลตอพฤติกรรมของครู  และนักเรียน 
สงผลตอขวัญกําลังใจ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  อันเปนผลที่เกิดจากการผสมกลมกลืนระหวาง
พฤติกรรมผูบริหารและพฤติกรรมครู  
             บัญชา  แสนทวี  (2539, หนา 47)  นิยามวา  บรรยากาศของโรงเรียน   หมายถึง 
คุณลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เปนผลมาจากความสัมพันธ  ระหวางผูบริหารโรงเรียน
และกลุมบุคคลภายในโรงเรียน เปนผลทําใหโรงเรียนแหงหนึ่งแตกตางไปจากโรงเรียนอีกแหงหนึ่ง
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลภายในโรงเรียน 
          มารศรี  สุธานิธิ  (2540, หนา 15)  กลาววา  บรรยากาศโรงเรียน หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  อันเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนกับคณะครู  และ
ระหวางคณะครูดวยกัน  ซ่ึงทําใหโรงเรียนแตกตางไปจากอีกแหงหนึ่งและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของบุคคลในโรงเรียน 
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                  จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา  บรรยากาศของโรงเรียน  หมายถึง  การรับรูหรือ
ความรูสึกบุคคลที่มีตอคุณลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  อันเปนผลมาจาก
ปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกัน สงผลตอขวัญกําลังใจ  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน กอใหเกิดบรรยากาศในโรงเรียน    
    2.2.2  ความสําคัญของบรรยากาศของโรงเรียน 
             การสรางบรรยากาศของโรงเรียน  มีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของโรงเรียนและ
ถือวาเปนภาระหนาที่อันสําคัญของผูบริหารโรงเรียน  วิธีสรางบรรยากาศของโรงเรียนที่ดีที่สุด  คือ
การดําเนินการใหวัตถุประสงคของโรงเรียน  สอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงานในโรงเรียน 
ซ่ึงเปนบรรยากาศที่เนนความสําคัญของเปาหมาย  แตขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนใหมีการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  รวมมือกัน  และมีสวนรวมในกิจกรรม  ซ่ึงจะทําใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน 
(Steers & Porter, 1979, pp. 372 – 373)                 
                 บรรยากาศองคการของโรงเรียนนั้นมีอิทธิพลตอบุคลากรในองคการ  เชน  สเตียร  (Steers, 
1977, pp. 104 -109; อางถึงใน สมถวิล  แกวปล่ัง, 2542, หนา 252)  ไดกลาววา  บรรยากาศองคการ
มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการคือ 
                 1)  บรรยากาศองคการเปนการรับรูของบุคลากร  ทั้งในระดับบุคคลและกลุม
ซ่ึงเปนพฤติกรรมองคการ  ดั้งนั้น  การกําหนดรูปแบบการบริหารองคการจึงตองพิจารณาถึง
ความตองการของบุคลากรทั้งในระดับบุคคลและกลุม                   
                 2)  จากการที่บรรยากาศองคการซึ่งเหมาะสมกับองคการหนึ่งแตอาจจะไมเหมาะสม
ตออีกองคการหนึ่ง  ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองพิจารณาถึงเปาหมายและความพยายามที่จะนําไปสู
การสรางสรรคบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอองคการ  และสอดคลองกับเปาหมายของบุคลากร 
โดยบรรยากาศแบบเนนผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ จะเหมาะสมตอองคการที่เนนตอ
ผลการปฎิบัติงานขององคการ  ในขณะที่บรรยากาศองคการแบบเนนความอบอุนและความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันขององคการนั้นจะเหมาะสมตอองคการที่เนนความพึงพอใจในการทํางานของ

บุคลากรเปนหลัก 
                 3)  แมวาบรรยากาศขององคการจะมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของ              
บุคลากรแตไมสามารถคาดหวังวา  บรรยากาศองคการจะมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ซ่ึงสอดคลองกับ  สมยศ  นาวีการ  (2540, หนา 30)  ที่กลาวถึงบรรยากาศขององคการมีความสําคัญมาก
เพราะจะทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลในองคการและเปนส่ือกลางระหวางปจจัยดานระบบ

องคการกับปจจัยทางดานประสิทธิภาพขององคการ  ซ่ึงบรรยากาศขององคการยังมีความสําคัญตอ
ผูบริหารและบุคคลในองคการ  ดังนี้ 
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                 (1)  บรรยากาศองคการแบบหนึ่ง  ทําใหผลการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวา       
บรรยากาศองคการแบบอื่นๆ 
                 (2)  ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศในองคการ  หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งแผนก
งานภายในองคการ   
                 (3)  ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ  มีความสําคัญตอการกําหนด
ผลการปฏิบัติงานและความพอใจของบุคลากรในองคการ  
               บรรยากาศโรงเรียนเปนองคประกอบยอยที่จะนํามาใชวัดถึงลักษณะของบรรยากาศโรงเรียน 
ซ่ึงไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดขึ้นมา  เพื่อเปนแนวทางวัดถึงลักษณะของบรรยากาศ
โรงเรียน  ดังเชน  ฮาลปน  และ ครอฟท  (Halpin & Croft, 1963 pp. 133 – 152; อางถึงใน สุพิศ  
ประสพศิลป, 2540, หนา 26 – 27)  ไดกลาวถึงบรรยากาศขององคการในโรงเรียนวาเปนพฤติกรรม
ของทุกคนในองคการที่ปฏิบัติงานรวมกัน  สามารถวัดไดดวยแบบประเมินบรรยากาศองคการ OCDQ 
(Organizational Climate Description Questionnaire) ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยฮาลปน 
และครอฟท  (Halpin & Croft)  ในป ค.ศ. 1963  เพื่อใชศึกษาในเรื่องบรรยากาศขององคการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาของสหรัฐอเมริกา  โดยใชวัดบรรยากาศองคการของโรงเรียน  8  ดาน  ดังนี้ 
                 1)  ดานขาดความสามัคคี (disengagement)       
                 2)  ดานอุปสรรค (hindrance)      
                 3)  ดานขวัญและกําลังใจ (esprit)       
                 4)  ดานมิตรสัมพันธ (intimacy)        
                 5)  ดานความหางเหิน (aloofness)       
                 6)  ดานการมุงผลงาน (production emphasis)       
                 7)  ดานเปนแบบอยาง (trust)      
                 8)  ดานความกรุณาปรานี (consideration) 
                  ลิเคิรท  (Likert, 1976, p. 73; อางถึงใน สมถวิล  แกวปล่ัง, 2542, หนา 35)  ไดทําการวัด
บรรยากาศองคการ โดยพิจารณาจากมิติหรือตัวแปรตางๆ ดังตอไปนี้ 
                 1)  การสื่อสารภายในองคการ  คือ  ผูปฏิบัติงานรูความเปนไปภายในหนวยงาน 
ผูบังคับบัญชาแสดงความใจกวางที่จะสื่อสารอยางเปดเผยเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลขาวสาร

ที่ถูกตองอันจะนําไปสูการปฏิบัติงานใหไดผลดี 
                  2)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  คือ  ผูปฏิบัติงานมีสวนในการกําหนดเปาหมาย     
การทํางาน การตัดสินใจในเรื่องงานทุกระดับ  ถามีขาวสารเพียงพอ ในการตัดสินใจ  หากการตัดสินใจ
ดังกลาวมีผลกระทบ  ผูบังคับบัญชาจะขอความคิดเห็นของผูนั้นดวย 
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                  3)  การคํานึงถึงผูปฏิบัติงาน  หมายถึง  องคการเอาใจใสจัดสวัสดิการ  ปรับปรุง
สภาพการทํางานใหผูปฏิบัติงานรูสึกพอใจในการทํางาน 
                  4)  อํานาจและอิทธิพลในองคการ  ทั้งจากผูบังคับบัญชาและตัวผูปฏิบตัิงาน 
                  5)  เทคนิควิทยาการที่ใชในหนวยงาน  คือ  เทคนิคที่ใชในหนวยงานมีการปรับปรุง
อยางรวดเร็วเปนไปตามสภาพแวดลอม  เครื่องมือและทรัพยากรที่ใชในหนวยงานไดรับการจัดการ
อยางดี 
                  6)  แรงจูงใจ  บรรยากาศที่ถือวาดีนั้นจะตองมีลักษณะยอมรับความแตกตางและ
ความลงรอยขององคการ  องคการพรอมจะสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานขยันขันแข็ง  ทํางานหนักเพื่อเงิน 
เพื่อเล่ือนตําแหนง  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
              บราวน  และโมเบอรก  (Brown & Moberg, 1980, pp. 34-49)  มีความเห็นวามิติบรรยากาศ
องคการประกอบดวย 
                  1)  ควรมีอิสระ  (individual autonomy)  หมายถึง  การที่บุคลากรมีอิสระในการดําเนินการ
และตัดสินใจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ 
                  2)  การยอมรับ  ความอบอุน  และการสนับสนุน  (consideration, warmth & support) 
หมายถึง  ความตองการในการยอมรับและความรูสึกมั่นคงจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชา 
                  3)  โครงสรางของตําแหนง  (position structure)  หมายถึง  การกําหนดขอบเขต 
ความรับผิดชอบในตําแหนงของผูปฏิบัติงานแตละราย 
                 4)  การใหรางวัลตอบแทน  (reward  orientation)  หมายถึง  การใหผลตอบแทนหรือ
รางวัลจากผูบังคับบัญชาแกผูใตบังคับบัญชา  โดยองคการจะใหการสนับสนุนหรือรางวัลตอบแทน
แกผูใตบังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
                 5)  การพัฒนาเพื่อความกาวหนา  (progressive development)  หมายถึง  การที่องคการ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา การเสนอความคิดและวิธีการใหม 
                 6)  การเสี่ยง  (risk – taking)  หมายถึง  การที่บุคลากรมีอิสระในการเสนอใหมี
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ โดยปราศจากความรูสึกของการแกแคน  การเยาะเยยหรือการลงโทษ 
                 7)  การควบคุม  (control)  หมายถึง  ระดับของการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่องคการกําหนด 
                 8)  การขัดแยง  (conflict)  หมายถึง  การที่องคการยินยอมใหมีการขัดแยงและ
การจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
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                สมถวิล  แกวปล่ัง  (2542, หนา 27-28)  ไดกลาวถึงบรรยากาศองคการวา 
                 1)  บรรยากาศองคการแบบหนึ่ง  ทําใหผลการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวา        
บรรยากาศองคการแบบอื่นๆ คือ บรรยากาศแบบซึมเซา  มีผลทําใหบุคลากรในองคการมีความพึงพอใจ
ในงานที่ไดรับมอบหมายนอยตรงกันขามกับบรรยากาศแบบแจมใสที่ผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจสูง 
รวมมือกันปฏิบัติงานดวยความสนิทสนมกลมเกลียว  จะมีผลทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 
                 2)  ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศภายในองคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนงาน                  
ในองคการ  คือ  แบบของความเปนผูนํา  เจตคติและวิธีการของผูบริหารที่ใชกับผูใตบังคับบัญชา                 
มีผลกระทบตอบรรยากาศขององคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบของความเปนผูนําของผูบริหาร          
ระดับสูงจะถูกปฏิบัติตาม  โดยผูใตบังคับบัญชาที่มีความเขาใจวา  เปนแนวทางที่ถูกตองของการปฏิบัติ  
บุคลากรและองคการมีความสําคัญตอการกําหนดผลการปฏิบัติงาน  บุคลากรในองคการที่ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ  จะทําใหผลผลิตต่ํา  บุคลากรจะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงาน ไมเกิดความคิดริเริ่ม 
และมีเจตคติที่ไมพึงประสงคตอกลุมผูปฏิบัติงาน  สวนในองคการที่มีการประสานสัมพันธ  และ
เนนความสัมพันธที่ดีตอกันในหมูบุคลากร  จะทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  มีเจตคติที่ดีตอบุคลากร
ในองคการ  เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค แตผลงานยังอยูในระดับต่ํา  และในองคการมีบรรยากาศ
มุงผลสําเร็จของงาน 
              โอเวนส  (Owens, 1995,  p. 193)  กลาววา  บรรยากาศของโรงเรียน  คือ  เอกลักษณของ
โรงเรียนที่ชี้ใหเห็นวา บรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ  และ
สภาวะแวดลอมทั้งหมดในองคการ  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของสัมพันธกันที่จะเพิ่มบรรยากาศ
ที่สรางสรรคขึ้นในองคการ  เปนตนแบบในระบบสังคม อธิบายมิติที่หอมลอมบรรยากาศในองคการ
และควบคุมการบริหารงานในองคการ บรรยากาศที่เปนระเบียบเรียบรอย ครูและนักเรียนอยูรวมกัน
อยางมีความสุข  มีความเขาใจและเอื้ออาทรตอกัน  (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ, 2541, หนา 29)  
ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดของผูบริหารที่ตองกระทําใหบรรลุเปาหมาย เพื่อสงเสริมสนับสนุน  
ทาทายบุคลากรใหเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางบวก  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
ความมุงหมาย  (จํารัส  นองมาก, 2540, หนา 1) 

    ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1996, pp. 185–186)  อธิบายวา  บรรยากาศ
เปนคุณลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคลายคลึงกับบุคลิกภาพของคน  ดังนั้น  บรรยากาศของ
โรงเรียนจึงเปนเสมือนบุคลิกภาพของโรงเรียน  อันเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียน
และกลุมบุคคลในโรงเรียนเปนเหตุใหโรงเรียนแหงหนึ่งแตกตางไปจากโรงเรียนอีกแหงหนึ่ง  และ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน  
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                  จะเห็นไดวา  การจัดและการสรางบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน  คือ  สภาพการณที่เอ้ืออํานวยตอ
สภาพแวดลอมและสภาวะอันเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรทั้งทางตรงและทางออม  ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอความรูสึกและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร และเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จก็จะสงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนทั้งในดานวัตถุและ

ดานจิตใจ  บุคลากรในโรงเรียน จะมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูง 
                 2.2.3  ทฤษฎีบรรยากาศองคการ 
                 แนวคิดของบรรยากาศองคการไดเกิดขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
ของมนุษยในองคการมีการศึกษาดานบรรยากาศองคการครั้งแรกโดยศึกษาบรรยากาศดานจิตวิทยา

เมื่อป ค.ศ. 1930 โดย Kurt Lewin ซ่ึงทฤษฎีของ Kurt Lewin เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย
เขาไดอธิบายถึงความสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอมวาพฤติกรรม

ของมนุษยในองคการขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอม การแสดงออกของ
พฤติกรรมของบุคคลในองคการจะมีแรงจูงใจเปนตัวกระตุนโดยแรงจูงใจจะขึ้นกับแรงจูงใจที่เขมแข็ง 
ความคาดหวังตอเปาหมาย และการรับรูในคานิยมของเปาหมาย  (Litwin & Stringer, 1968, p. 54)  
แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นในองคการเกิดจากแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวของ

แตละบุคคลและบรรยากาศขององคการหรือสิ่งแวดลอมภายในองคการก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ที่แสดงออกของแตละบุคคลเชนกัน 
                  ทฤษฎีบรรยากาศขององคการมีมากมายหลายทฤษฎีดวยกัน  โดยแตละทฤษฎีมีทั้ง
ความแตกตางและคลายคลึงกัน  อยางไรก็ตามทุกทฤษฎีตางก็ถูกตอง  ซ่ึงสามารถนําไปใชไดตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของแตละองคการ  ผูวิจัยไดนําเสนอทฤษฎีบรรยากาศองคการที่มีการนํามาใช
อยางแพรหลาย 3 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีบรรยากาศองคการของ Forehand ทฤษฎีบรรยากาศองคการ
ของ Halpin & Croft  และทฤษฎีบรรยากาศองคการของ Litwin & Stringer ดังนี้ 
                 1)  ทฤษฎีบรรยากาศองคการของฟอรแฮนด                                                                                        
                  Forehand  (1964; cite in Gibson et al., 2000)  ไดช้ีใหเห็นวาบรรยากาศองคการนั้น
จะประกอบขึ้นดวยกลุมของคุณลักษณะที่พรรณนาถึงองคการใดองคการหนึ่ง  โดยทําใหเกิด
ความแตกตางไปจากองคการอื่นและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการนั้น  คุณลักษณะในที่นี้
จะประกอบขึ้นดวยขนาดและโครงสราง แบบของความเปนผูนํา ความซับซอนของระบบ เปาหมาย
และทิศทาง  และสายใยของการติดตอส่ือสาร ขอสมมติฐานของฟอรแฮนด (Forehand, 1964, pp. 175-178) 
ก็คือ  คุณลักษณะเหลานี้และคุณลักษณะอื่น  ๆจะเกี่ยวของระหวางกันและกัน  การวัดบรรยากาศองคการ
ของ Forehand ไดจากองคประกอบดังตอไปนี้ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

26 
 

 

                     (1)  ขนาดและโครงสราง  (size and structure)  แมขนาดขององคการโดยสวนรวม
จะมีความสําคัญ  แตระดับของบุคคลในองคการก็มีความสําคัญในแงของจิตวิทยาระดับพนักงาน
คนใดคนหนึ่งตามสายบังคับบัญชาในองคการทั่วๆ ไปมีผลกระทบตอบุคคลผูนั้นมากกวา  ไมวา
เขาจะทํางานในองคการขนาดใหญ  ขนาดกลาง  หรือขนาดเล็กก็ตาม  โครงสรางขององคการ
มีความสําคัญเชนเดียวกัน  และจะไมเกี่ยวของกับขนาดองคการที่มีขนาดใหญ  ระยะทางระหวาง
ผูบริหารระดับสูงและผูปฏิบัติงานจะหางกันมากขึ้น  และจะกอใหเกิดส่ิงกีดขวางทางดานจิตวิทยา
ในลักษณะที่อยูหางไกลออกไป  จากจุดตัดสินใจนั้นอาจมีความเขาใจในตัวเขาเองวามีความสําคัญนอย
ระยะหางดังกลาวยอมจะกอใหเกิดบรรยากาศของความเปนทางการหรือไมคํานึงถึงตัวบุคคลมาก 
เพราะที่จะเขาไปเกี่ยวของกับบุคคลอื่นทางดานสังคมนั้นจะกระทําไดยาก 
                     (2)  แบบของความเปนผูนํา  (leadership  patterns)  มีอยูหลายแบบลวนมีอิทธิพล
ตอการเสริมสรางบรรยากาศองคการนั้นๆ แบบทดสอบของความเปนผูนํายอมมีผลกระทบตอ
พนักงานคนใดคนหนึ่งตองาน  ผูนํามีอิทธิพลตอขวัญ  กําลังใจ  ระบบการควบคุมลักษณะงาน 
ความมีอิสระของพนักงาน  และปรากฏการณโดยสวนรวมระหวางผูใตบังคับบัญชา 
  (3)  ความซับซอนของระบบ  (system complexity)  ความซับซอนของระบบ
หมายถึง  จํานวนและลักษณะของการเกี่ยวของระหวางกัน  ระหวางสวนตางๆ ของระบบ  แบบของ
การเกี่ยวของจะแตกตางไปตามปจจัยตางๆ เชน  เปาหมาย  และวิทยากร 
  (4)  เปาหมายและทิศทาง  (goal direction)  องคการยอมแตกตางกันในเปาหมาย
ที่กําหนดขึ้น  สวนหนึ่งที่องคการแตกตางมาจากการแยกประเภทขององคการ  เชน  องคการธุรกิจ
กับองคการที่ใหบริการสาธารณะยอมแตกตางกันในเปาหมาย  หรือแมกระทั่งองคการธุรกิจดวยกัน 
ก็ยังแตกตางกันในเปาหมายของกําไร 
                     (5)  สายใยการสื่อสาร  (communication  network)  เปนมิติท่ีสําคัญอยางหนึ่ง
ของบรรยากาศ  เพราะสายใยภายในองคการจะแสดงใหเห็นถึงสายใยของสถานภาพการจัดระเบียบ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่  และการเกี่ยวของระหวางกันของกลุม  การสื่อสารจากเบื้องบนมาสูเบื้องลาง 
จากเบื้องลางไปสูเบื้องบน  หรือตามแนวนอน  ภายในองคการจะใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาการบริหาร
โดยสวนรวมภายในองคการนั้น  
                 ซ่ึงลักษณะทั้ง  5  ดานนี้  มีผลตอพฤติกรรมขององคการ  และทําใหองคการหนึ่ง
แตกตางจากองคการอื่นๆ คุณลักษณะเหลานี้และคุณลักษณะอื่นๆ จะเกี่ยวของระหวางกันและ
เปนส่ิงที่กําหนดบรรยากาศองคการโดยรวมระบบองคการและปจจัยทางดานความมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับบรรยากาศองคการนั้นจะไปกระตุนแรงจูงใจของบุคลากรในองคการ

ใหแสดงพฤติกรรม  เชน  กจิกรรมการปฏิสัมพันธ  ความพึงพอใจ  เปนตน 
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                 2)  ทฤษฎีบรรยากาศองคการของลิทวิน และสตริงเกอร 
                    ทฤษฎีบรรยากาศองคการของลิทวิน  และสตริงเกอร  (Litwin & Stringer, 1968)  
เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของมนุษยซ่ึงทําใหเขาใจถึงความคิด  
ความรูสึก  และความสัมพันธกันของบุคลากรในองคการที่มีความเกี่ยวของกันในการปฏิบัติงาน 
โดยมนุษยมีแรงจูงใจ  3  ดานในการที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็นในองคการ  คือ  แรงจูงใจ
ดานความสําเร็จ  แรงจูงใจดานการประสานสัมพันธ  และแรงจูงใจดานอํานาจ ซ่ึงบุคคลในองคการ
รับรูตอบรรยากาศในองคการของตนโดยในขั้นแรกไดแยกมิติบรรยากาศองคการไว  8  มิติ  และ
วัดบรรยากาศองคการจากมิติตอไปนี้  (Litwin & Stringer, 1968, pp. 52-57) 
                  (1)  มิติโครงสรางองคการ  (structure)  เปนการวัดการรบัรูของพนักงานในองคการ
ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการเกี่ยวกับนโยบาย  วัตถุประสงค  โครงสรางขององคการ  ทิศทาง
ในการพัฒนางาน  ขั้นตอนการดําเนินงาน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอพฤติกรรมระหวางบุคคล 
และพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวของกับงาน 
                  (2)  มิติความทาทายและความรับผิดชอบ  (challenge  and  responsibility)  
วัดความเขาใจหรือการรับรูทางดานความทาทายของงานและความรูสึกที่เกี่ยวกับความสําเร็จของงาน 
ปจจัยทางดานความทาทายที่จะเกี่ยวของโดยตรงตอการพัฒนาในเรื่องของแรงจูงใจทางดานความสําเร็จ

ของพนักงาน  แรงจูงใจทางดานความสําเร็จของพนักงาน แรงจูงใจทางดานความสําเร็จจะถูกรักษาไว
ในบรรยากาศที่ยอมใหพนักงานมีความรับผิดชอบสูงในงาน  ความพอใจในงานที่ทํา  และ
ผลการปฏิบัติงานจะเกี่ยวของโดยตรงตอโอกาสที่จะได  “แสดงออกดวยตัวเอง”  การควบคุมตัวเอง 
“การมีสวนรวม”  และความมีอิสระของบุคคล  และความรับผิดชอบที่มีอยูในสภาพแวดลอมของงาน 
การเพิ่มความรับผิดชอบของบุคคล  มีผลทําใหความจงรักภักดี  ความคลองตัวของกลุมและ
ผลการปฏิบัติงานของกลุมสูงขึ้นดวย 
                 (3)  มิติความอบอุนและการสนับสนุน  (warmth and support)  เปนการวัดความสําคัญ
ทางดานการสงเสริมแทนที่จะเปนการลงโทษในการปฏิบัติงาน  ความอบอุนและการสนับสนุน
ที่มีอยูในองคการจะชวยลดความกังวลในสวนที่เกี่ยวของกับงานลงได  พนักงานยอมตองการบรรยากาศ
ที่มีความอบอุนและการสนับสนุนโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานใหมจะกระตุนแรงจูงใจทางความผูกพัน

ไดความอบอุนของพนักงานเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานขององคการในลักษณะที่เปนประชาธปิไตย 
การบังคับบัญชาที่ไมใหการสนับสนุนหรือใหความสําคัญตอคนจะสงผลทางลบตอองคการในระยะยาว 
ดังนั้นการบังคับบัญชาควรเปนไปในลักษณะที่เปนมิตรไววางใจ  เคารพ  และใหความอบอุนแกลูกนอง 
                 (3)  มิติการใหรางวัลและการลงโทษ  การเห็นดวยและไมเห็นดวย  (reward and 
punishment, approval and disapproval)  เปนการวัดการรับรูทางดานใหความสําคัญกับการใหรางวัล
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แทนการลงโทษ  จะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของพนักงาน ทางดานความสําเร็จและความผูกพันได 
และจะชวยลดความลมเหลวในการทํางาน  การใหรางวัลยอมแสดงใหเห็นวา  ยอมรับหรือเห็นดวยกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในขณะที่การลงโทษเปนสิ่งที่แสดงถึงการไมยอมรับในพฤติกรรมนั้น 
                  (5)  มิติความขัดแยง  (conflict)  เปนการวัดความเขาใจ  เกี่ยวกับปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่แตกตางกัน  และหนวยงานตางกันที่แขงขันกันในองคการ  องคการจะตอง
เผชิญกับการขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงอยูเสมอ 
                  (6)  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย  (performance  standards 
and expectations) วัดความรูสึกหรือการรับรูเกี่ยวกับความสําคัญของผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย
เกี่ยวกับผลงาน  ซ่ึงปจจัยทั้งสองเปนตัวกําหนดแรงจูงใจทางดานความสําเร็จของพนักงานดวย 
                 (7)  มิติความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย  (risk and risk taking)  จะเปนการรับรู
ของพนักงานเกี่ยวกับปรัชญาของฝายบริหารดานการยอมรับการเส่ียงภัยคนที่ตองการความสําเร็จสูง

มักจะยอมรับความเสี่ยงภัยปานกลางในการตัดสินใจ  บรรยากาศองคการที่ยอมรับความเสี่ยงภัยปานกลาง
จะกระตุนความตองการทางดานความสําเร็จของพนักงานไดในขณะที่บรรยากาศที่ไมยอมใหมี

การเสี่ยงภัยจะกอใหเกิดความไมเหมาะสมและความออนแอของการตองการความสําเร็จ 
                 (8)  มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  (unimity)  ปจจัยนี้เนนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการรับรูเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอกลุมผูปฏิบัติงาน  จากการศึกษาคนควาพบวา  ความจงรักภักดี
ตอกลุม  ชวยใหกลุมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้น  และชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
                 ในการศึกษาบรรยากาศองคการครั้งแรก  Litwin & Stringer  ไดนํามิติบรรยากาศ
องคการทั้ง  8  มิติดังกลาว  ไปสรางเปนแบบสอบถามชุดแรกในงานวิจัยเพื่อวัดบรรยากาศองคการ
ของกลุมทหาร  นักวิจัย  พนักงานฝายการขาย  และพนักงานฝายการผลิตหลายกลุมพบวา  การรับรู
บรรยากาศองคการมิติความอบอุนและการสนับสนุนที่รวมเปนมิติเดียวกันนั้นมีความเหลื่อมลํ้ากันอยู  
ทําใหการวัดไมชัดเจน  และครอบคลุมเนื่องจากทั้ง  2  มิตินี้มีแรงกระตุนการจูงใจตางกัน  ดังนั้น
ในการวิจัยตอมาจึงแยกวัดมิตินี้เปน  2  มิติ  แบบสอบถามชุดที่  2  นี้  จึงประกอบดวยองคประกอบ  9  มิติ 
ไดแก  มิติโครงสรางองคการ  มิติความรับผิดชอบ   มิติรางวัล  มิติความเสี่ยง  มิติความอบอุน  
มิติการสนับสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความขัดแยง และมิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละมิติ  ดังนี้  (Litwin & Stringer, 1968, pp. 67-85)  
                (1)  มิติโครงสรางองคการ  (structure)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอม
ของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ  ขั้นตอนในการดําเนินงานและการติดตอส่ือสาร
ตามสายการบังคับบัญชา 
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                  (2)  มิติความรับผิดชอบ  (responsibility)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอม
ของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และไดทํางานจนประสบผลสําเร็จ 
                  (3)  มิติรางวัล  (reward)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับรางวัลสําหรับงานที่ปฏิบัติบรรลุเปาหมายขององคการตลอดจนความยุติธรรมของนโยบาย 
การพิจารณาความดีความชอบ 
                  (4)  มิติความเสี่ยง  (risk)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอมของงาน

ที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทํางาน  ความทาทายในงานและกิจกรรมตางๆ ภายใน
องคการ 
 (5)  มิติความอบอุน  (warmth)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอมของงาน
ที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในองคการในบรรยากาศการทํางานเปนทีม 
 (6)  มิติการสนับสนุน  (support)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอมของงาน
ที่ผูปฏิบัตงิานรับรูเกี่ยวกับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งจากระดับบนและระดับลาง 
 (7)  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (standards)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอม
ของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับวัตถุประสงค  และมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่องคการ
กําหนด 
 (8)  มิติความขัดแยง  (conflict)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอมของงาน
ที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับการแกไขปญหา  การปลอยปละละเลย  หรือการไมสนใจปญหาภายใน
องคการ 
 (9)  มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียว  (identity)  หมายถึง  ลักษณะและสภาพแวดลอม
ของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับการเปนสวนหนึ่งขององคการตลอดจนการเปนสมาชิกที่ดีและ

มีคุณคาขององคการ  
                 จากการศึกษาบรรยากาศองคการของ  Litwin & Stringer  พบวา  บรรยากาศองคการ
มีผลจากการกระทํา  และเปนส่ิงบงชี้ถึงความพึงพอใจ  หรือการทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
ของแตละบุคคล  บรรยากาศองคการที่แตกตางกันจะกระตุนชนิดของแรงจูงใจของบุคคล
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันซึ่ง  Litwin & Stringer  (1968, pp. 94-102)  ไดทําการวิจัยและตั้งเปน
สมมติฐานไวดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพ  4  สมมติฐานเกีย่วกับผลของบรรยากาศองคการตอแรงจูงใจ  3  ดาน  

  
  จากภาพ  4  แสดงถึงบรรยากาศองคการในแตละมิติ ที่มีผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคคล  โดยแรงจูงใจไดรับการกระตุนจากบรรยากาศองคการแตกตางกัน  
ทําใหบุคคลในองคการมีแรงจูงใจ  3  ดาน  ดังตอไปนี้  ไดแก 
              แรงจูงใจดานความสําเร็จ  (achievement  motivation)  ไดรับการกระตุน
โดยบรรยากาศองคการ  4  ประการ  ดังนี้ 

 (1)  เนนความรับผิดชอบสวนตน 
 (2)  มีการคํานวณเรื่องความเสี่ยง และมีนวตกรรมใหมๆ 

 (3)  ใหการยอมรับ และรางวลัสําหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานด ี
 (4)  สรางความประทับใจทีบุ่คลากรเปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและ

ความสําเร็จของทีม 
 แรงจูงใจดานการประสานสัมพันธ  (affiliation  motivation)  ไดรับการกระตุน

โดยบรรยากาศองคการ  4  ประการ  ดังนี้ 
 (1)  เปดโอกาสใหเกดิการรวมกลุม  และมีความสัมพันธที่อบอุนจริงใจ 
 (2)  ใหการสนบัสนุน  และสรางแรงจูงใจแกบุคลากรแตละคน 
 (3)  ใหความเปนอิสระในการทํางาน  และมีโครงสรางองคการที่บีบบังคับนอย 
 (4)  ใหบุคลากรมีความรูสึกวาไดรับการยอมรับจากสมาชิกกลุม 

 
มิติบรรยากาศองคการ 

แรงจูงใจ 
ดานความสําเรจ็ 

แรงจูงใจดานการ

ประสานสัมพันธ 
แรงจูงใจ 

ดานการใชอํานาจ 
1.  โครงสรางองคการ 
2.  ความรับผิดชอบ 
3.  รางวัล 
4.  ความเสี่ยง 
5.  ความอบอุน 
6.  การสนับสนุน 
7.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
8.  ความขัดแยง 
9.  ความเปนอนัหนึ่งอันเดยีว 

ลดลง 
กระตุน 
กระตุน 
กระตุน 
ไมมีผล 
กระตุน 
กระตุน 
กระตุน 
ไมมีผล 

ลดลง 
ไมมีผล 
กระตุน 
ไมมีผล 
กระตุน 
กระตุน 
ไมมีผล 
ลดลง 
กระตุน 

กระตุน 
กระตุน 
ไมมีผล 
ไมมีผล 
ไมมีผล 
ไมมีผล 
ไมมีผล 
กระตุน 
ลดลง 
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   แรงจูงใจดานการใชอํานาจ  (power  motivation)  ไดรับการกระตุนโดยบรรยากาศ
องคการ 3 ประการ ดังนี ้

 (1)  มีการกําหนดโครงสรางองคการในรูปของกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน 

 (2)  บุคลากรไดรับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบ  มีอํานาจ  และสถานะอยูใน
ระดับสูง  สนับสนุนการใชอํานาจอยางเปนทางการในการแกไขปญหา  ความขัดแยง  และ
ความคิดเห็นไมลงรอยกัน               

   3)  ทฤษฏีบรรยากาศองคการ  8  ดาน  ของ Halpine & Croft    
                      (1)  ดานขาดความสามัคคี  (disengagement)  คือ  ความรูสึกตอพฤติกรรมของ
เพ่ือนรวมงานแตละคนไดปฏิบัติหนาที่ของตนไปในลักษณะที่ตางคนตางทํา  ขาดการประสานงาน
หรือขาดความรวมมือซ่ึงกันและกัน  ทั้งที่มีลักษณะของงานนั้นจะตองอาศัยความรวมมือกันทําเปน
หมูคณะจึงจะไดผลดี  คานิยมทัศนคติและขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีทาง
ที่คนมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  ในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในบรรยากาศองคการ
บางครั้งมีผูเรียกบรรยากาศองคการวา  เปนสภาพแวดลอมภายในสังคม  หรือเรียกวาสภาพแวดลอม
ที่จูงใจ  บรรยากาศองคการของโรงเรียน  จะชวยอธิบายวา  ทําไมบางองคการผูปฏิบัติงานจึงตอตาน
ฝายบริหารในบางองคการที่ผูปฏิบัติงานบางคนรูสึกหรือรับรูวาผูบริหารมีอิทธิพลอยางมาก

ในพฤติกรรมในการทํางาน  อีกทั้งมีผลกระทบตอจํานวนที่พนักงานประสงคที่จะทํา  มีผลกระทบตอ
ความคิดริเริ่มและความเฉลียวฉลาดชางประดิษฐของพนักงานที่ตองการจะแสดง  ยังกระทบตอ
ความตั้งใจที่จะผูกพันตนเองไปยังเปาหมายที่ตองใชความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
บรรยากาศลักษณะขาดความสามัคคีในสวนหนึ่ง  เกิดจากการบริหารงานบุคคล  และเสียขวัญกําลังใจ
ในการทํางานเพราะขาดความสัมพันธกันฉันทมิตร  และความภาคภูมิใจในผลการทํางาน 
ผูใตบังคับบัญชา มีความสัมพันธกันนอยแตพยายามตั้งกฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับใหปฏิบัติตาม 
โดยปราศจากหลักการและเหตุผล  เพราะมุงสนองความพึงพอใจของตนเองเทานั้น  และผูบริหาร
ก็ไมเคยใชส่ิงเหลานี้เปนเครื่องมือที่จะทําใหการทํางานไดผล  ผูบริหารไมสามารถปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานใหเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอ่ืนได  ผูบริหารขาดความเมตตากรุณา  ขาดความคิดริเร่ิม
สรางสรรคใหเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นได  ปรากฎแกสายตาผูใตบังคับบัญชาเลยผูบริหาร
ไมคอยไดมีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหสูงขึ้นจึงมีผลตอการทํางาน  เพราะเมื่ออยูใน
ตําแหนงนานๆ จะทําใหเกิดความเฉื่อยชา  ไมมีความกระตือรือรน  ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ไมมีความคิดสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในการใชความคิดใหมของเขาที่จะแสดงออกถึง

ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนี้จึงมีสวนสงผลกระทบตอบรรยากาศองคการดานธุรกิจในการทํางานของ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

32 
 

 

พนักงานตกต่ําและอีกสวนหนึ่งอาจจะมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบันความตองการ

ของตลาดแรงงานลดลง  งานลดลง  งานหายากมากขึ้นและยังไมสามารถเลือกงานที่ตนเองถนัด
หรืองานที่ตนเองชอบได  เมื่อเขาไดเขาทํางานแลวจะสามารถที่จะรักษาตําแหนงงานของตนเองไว 
โดยพยายามปรับตัวใหเคยชินใหมีความรูสึกวารักงานและรับสภาพที่เปนอยูแมตัวเองจะไมชอบ

ที่อยูในองคการนี้ก็ตาม จึงทําใหขาดความสนใจในสภาพแวดลอมขององคการ 
                  กลาวโดยสรุป บรรยากาศขาดความสามัคคีเปนบรรยากาศที่ไมสมควรเกิดขึ้น
ในองคการเพราะจะทําใหเกิดผลเสียตอองคการเปนอยางมากและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดเหตกุารณ

อยางอื่นที่รุนแรงตามมาที่จะทําใหมีผลกระทบตอองคการ ทําใหองคการเกิดความเสียหาย เปนหนาที่
ของผูบริหารที่จะตองไมใหเกิดบรรยากาศองคการที่ไมพึงประสงคนี้ ถาเกิดขึ้นตองรีบแกไขโดยดวน                    
 (2)  ดานอุปสรรค  (hindrance)  คือ  ความรูสึกตอพฤติกรรมของเพื่อนรวมงาน
วาไดมาปฏิบัติงานในหนาที่ไปโดยขาดความคลองตัวหรือขาดความสะดวก  เพราะผูบริหารไดงานทํา
มากเกินไปแลวยังตองปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ  ระเบียบและกฎเกณฑอ่ืนๆ อีก  ซ่ึงเห็นวา 
ไมจําเปนและทําใหเขาใจวาผูบริหารสรางแตความยุงยากลาํบากแทนที่จะอํานวยความสะดวกใหแก

ครู-อาจารย  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานและความพอใจของบุคลากรในองคการ 
                  ลิทวิน  และสตริงเกอร  (Litwin & Stringer, 1968, p. 30)  ไดศึกษาพบวา
องคการมีบรรยากาศในการบริหารแบบใชอํานาจ  คือ  อํานาจการตัดสินใจอยูกับสวนกลาง 
บุคลากรในองคการตองปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัดบรรยากาศแบบนี้ จะทําใหผลผลิตต่ํา
บุคลากรในองคการมีความรูสึกไมพอใจผูปฏิบัติงาน  
                  กลาวโดยสรุป  บรรยากาศองคการแบบอุปสรรค  เปนการกําหนดวิธีการ
ทํางานและควบคุมกระบวนการทํางาน  คือ  เปนหนาที่ของผูบริหารที่ตรวจตรากระบวนการ  ดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานของครู-อาจารย  ที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่ง  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายหรือกําหนดใหทําตามความถนัดและความสามารถของแตละคน โดยเฉพาะองคการ
ที่ไมเปดโอกาสใหครู-อาจารย  ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางาน  เพราะถือวาการกําหนด
กระบวนการทํางานหรือการบริหารงานองคการ  มิใชเปนหนาที่ของครู-อาจารย  จึงไมมีโอกาส
ที่ครู-อาจารย  สามารถเสนอแนะความคิดเห็นและเลอืกกระบวนการทํางานของตนเองได 
                    (3) ดานขวัญและกําลังใจ  (esprit)  คือ  ความรูสึกตอพฤติกรรมของเพื่อนรวมงาน
วาตางก็มีกําลังใจและมีความกระตือรือรนในการทํางานดี  เพราะไดรับการตอบสนองความตองการ
ทางดานสังคม  และตางก็ช่ืนชมที่ตนเองประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน บราวน  และโมเบริ์ก 
(Brown & Moberg, 1980, p. 20)  กลาววา  บรรยากาศองคการชวยวางรูปแบบและความคาดหวัง
ของสมาชิกตอองคประกอบตางๆ ขององคการ  บรรยากาศองคการของโรงเรียนเปนตัวกําหนด 
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ทัศนคติที่ดีและความพอใจที่จะอยูในองคการหากตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองคการแลว 
ส่ิงที่ตองพิจารณากอนอื่นคือบรรยากาศองคการนอกจากนี้ยังไดสรุปถึงลักษณะบางประการของ

บรรยากาศองคการ ดังนี้ 
                   ก.  ขอบขายความเปนอิสรภาพ 
                   ข.  ระดับความสามารถของผูบังคับบัญชาที่จะออกระเบียบวิธีการสือ่สาร
วัตถุประสงคของหนวยงาน  กฎ  หลักการขององคการที่ออกใหมๆ ใหสมาชิกในหนวยงานรับรู 
                  ค.  ระบบการใหรางวัลและการจูงใจของหนวยงาน 
                  ง.  ลักษณะการบังคับบัญชา  ความอบอุน  ความชวยเหลือที่ผูบังคับบัญชา
แสดงออกดวยความเมตตา 
                  จ.  ขอบขายความขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงนั้น 
                 นอกจากการทํางานตามหนาที่แลว  ก็จะมีระเบียบกฎเกณฑในการทํางาน  
เพื่อกําหนดและควบคุมพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกหรือพนักงานในองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการอยางมีประสิทธิภาพ  ระเบียบกฎเกณฑซึ่งเปนสื่อความคาดหวังของการบริหารงาน
ไปยังพนักงาน  กฎเกณฑไมเพียงแตกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการเทานั้น  แตยังเปน
โครงสรางความสัมพันธของบุคลากรกับองคการดวย  องคการจึงสามารถทําใหบุคคลทําหนาที่
แตกตางกันในองคการนั้น ปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกันอยางมีระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคการแตระเบียบกฎเกณฑที่เครงครัดก็อาจมีผลกระทบตอความรูสึกในการทํางานของพนักงาน 
เพราะพนักงานซึ่งจะตองยึดระเบียบกฎเกณฑอยางเครงครดัอยูตลอดเวลาทําใหรับกับสถานการณ

ที่ไมสามารถปรับตัวไดหรือปรับตัวอยางผิดๆ แตการยึดระเบียบกฎเกณฑเปนมาตรการที่กําหนด
ขึ้นเพื่อใหเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานไดถูกตองและนําไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  
                 กลาวโดยสรุป  ขวัญในการทํางานเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของบรรยากาศ
องคการของโรงเรียน  เพราะในองคการแตละองคการตองอาศัยบุคคลหรือบุคลากรในการทํางาน 
ซ่ึงการสรางขอมูลและกําลังใจในการทํางาน  เขาสามารถทําไดและเปนผลงานที่ถนัดที่เขาชํานาญ 
ผลงานจะออกมาดีและเกิดความภูมิใจหรือแมกระทั่งการวางตัวการปฏิบัติตัวของผูบังคับบัญชา  
ก็จะมีผลสงไปถึงขวัญและกําลังใจของการทํางานของผูใตบังคับบัญชาเชนกัน 
                   (4)  ดานมิตรสัมพันธ  (intimacy)  คือ  ความรูสึกตอพฤติกรรมเพื่อนรวมงานวาตางก็มี
ความพออกพอใจในความสัมพันธฉันมิตร ใหความสนิทสนมเปนกันเองโดยไมตองคํานึงถึง
ความรูสึกหรือเกี่ยวของกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ, 2540, หนา 59) 
ใหความหมายไววา เพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปตามหลักความสัมพันธ  ซ่ึงสนับสนุน
เกื้อกูลกัน  องคการจัดใหมีบรรยากาศของการสรางความภาคภูมิใจ  ที่ทําใหสมาชิกรูสึกมีคุณคา  และ
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ไดรับการเคารพนับถือ  แบบเสริมสราง  สนับสนุน  และแรงจูงใจที่มีลักษณะพึ่งพากันและกันทั้งระบบ 
นํามาซึ่งความรวมมือการประสานงานเปนเครื่องชี้นําการทํากิจกรรมตางๆ ขององคการ  และ
สมาชิกทั้งหมดขององคการในบรรยากาศของความเปนมิตรและระหวางกลุมงานหรือหนวยงานตางๆ 
ซ่ึงมีความไววางใจและเชื่อถือกันในระดับสูงยอมเปนปจจัยในการสื่อสาร และการใชขบวนการ
อิทธิพลตอกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารมีความจําเปนตองใหความสําคัญและรูจัก
การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูในหนวยงานของตน  โดยพยายามสรางบรรยากาศองคการ
ใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจ  ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และมอบงานใหทําที่พอเหมาะกับ
ความรูความสามารถของแตละบุคคล  กระบวนการที่จะพัฒนาระบบงานและและกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางานจะตองใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ

ตามที่ตองการและองคการจะสนับสนุนใหทุกคนรูจักรับผิดชอบ  สามารถตรวจสอบและรายงาน
ส่ิงที่ตัวเองทําได  เพราะไมมีใครเขาใจหรือรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมไดดีเทากับผูปฏิบัติงานเอง 
เมื่อผูปฏิบัติแกปญหาเองจึงสามารถแกไขไดตรงจุดที่ เกิดปญหานั้นและที่ สําคัญพนักงาน

เปนองคประกอบสําคัญที่ตองมีความกระตือรือรน  มีความเต็มใจ  มีใจรักงานที่ทําอยู  ใหความรวมมือ
กับองคการมีการสื่อสารและสรางจิตสํานึกใหทุกคนมีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งขององคการ

และเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานมีสวนรวมรับผิดชอบตองานที่ทําและใหทุกคนไดรับทราบถึง

แนวทางและจุดมุงหมายของการทํางานที่ชัดเจน  เมื่อทุกคนมีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของ
องคการคนหนึ่งหรือมีสวนสําคัญตอองคการเชนเดียวกับบุคคลอื่นที่อยูในองคการเดียวกัน  
เขายอมมุงหวังวาเขาจะตองทํางานใหดีที่สุดเต็มความสามารถที่เขามีอยูและทํางานรวมกับบุคคลอื่น

หรือเพื่อนรวมงานอยางมีบรรยากาศเปนแบบมิตรสัมพันธ  และองคการสามารถที่จะตั้ง
แผนการปฏิบัติงานโดยใหสมาชิกปฏิบัติงานตามแผนงานที่ทําไว  ซึ่งจะสามารถจะตรวจสอบ
การทํางานไดชัดเจนก็ตอเมื่อทํางานใหเกิดความสําเร็จ  เขาก็คงจะเกิดความสัมพันธกับองคการ
ของเขาตอไป  
                กลาวโดยสรุป  หลักความสัมพันธฉันมิตร  และความสนิทสนมเปนกันเอง
ซ่ึงจะทําใหมีความเกื้อกูลกัน  บุคลากรทุกคนจะมีความรูสึกวา  เขาสามารถใหขบวนการอิทธิพลของ
ตนเองตอการตัดสินใจตางๆ ในองคการและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตนตอการตัดสินใจตางๆ 
ในองคการ  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลที่เขามีโอกาสเกี่ยวของดวย  มีผลทําใหเกิดการตัดสินใจที่ดี 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถจัดการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
                (5)  ดานความหางเหิน  (aloofness)  คือการใหครู-อาจารย  มีความรูสึกวาผูบริหาร 
แสดงตนมีลักษณะที่เปนเจาแบบแผนและจริงจงัเกินไป  ไมยอมคบหาสมาคมกับใคร จะถือปฏิบัติ
ตามระเบียบลายลักษณอักษร  กฎขอบังคับและตามนโยบายอยางเครงครัดแทนที่จะผอนปรน
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เปดใจกวาง  พูดจาหารือกัน  โดยใกลชิดกับคณะครู-อาจารย  และปรับตัวใหเขากับเหตุการณอันควร
กลับยึดถืออารมณของตนไมยอมใกลชิดหรือรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน  ซ่ึงเขาลักษณะแบบ
ของผูบริหารแบบคุมกฎ 
                 แบบคุมกฎ  (bureaucrat)  เปนแบบผูนําหรือแบบการบริหารแบบปลีกตัว 
แตสามารถเลือกใชการบริหารไดเหมาะสมกับสถานการณ  กลาวคือ  การใชแบบบริหารแบบปลีกตัว
ในสถานการณบริหารแบบปลีกตัว  (separated behavior in a separated situation)  เปนผูที่ไมให
ความสนใจมากทั้งในเรื่องการงานและสัมพันธภาพกับผูรวมมงาน  ความสําเร็จของงานเกิดจาก
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานโดยเครงครัด  ผูนําแบบนี้ใหความสนใจและเขาใจเกี่ยวกับ
เร่ืองสวนตัวของผูอ่ืนนอย  ผูนําแบบคุมกฎอาจถือไดวาเขาเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพแบบหนึ่ง
เพราะสามารถปฏิบัติไดถูกชองทาง  ชอบติดตามรายละเอียดและติดตามคําสั่งอยางเครงครัด
ตรงไปตรงมา  ส่ิงที่ผูนําแบบนี้มุงมั่นที่สุด  คือ  การรักษากฎ  เมื่อเปนผูบริหารหรือผูจัดการ  ผูนํา
ประเภทนี้จะดูมาตรฐานการดําเนินงานในสิ่งเดียวกัน  และถือวาการปฏิบัติในอดีตและที่กําลัง
ดําเนินจะเปนแนวทางที่จะตองเดินตาม  อยางไรก็ตาม  หากจะกลาวกันตามความจริงแลว 
พฤติกรรมผูนําแบบนี้นับวาเปนสมาชิกองคการที่มีประโยชนสูง  เพราะผูนําแบบนี้จะปฏิบัติในสิ่งที่
เห็นวาถูกตองตามกฎเกณฑโดยเครงครัดทั้งๆ ที่ตัวผูนําหรือตัวผูบริหารเองไมไดกําหนดกฎเกณฑนั้น
หนึ่งคําวา ผูคุมกฎหรือแบบขาราชการ (bureaucrat) นี้ กลายเปนความหมายในทางลบในตําราสวนใหญ
แตจริงๆ แลว  พฤติกรรมผูนําแบบนี้ผูคุมกฎนี้ถือวาเปนแบบสําคัญในการที่จะรักษาประสิทธิผล
ขององคการสมัยใหม เพราะกฎเปนเครื่องมือที่จะตรวจสอบวาทุกคนทราบและปฏิบัติตามกฎก็คือ 
ผูบริหารแบบคุมกฎนั่นเอง  
                  กลาวโดยสรุป  ผูบริหารแบบหางเหินจะเปนการบริหารที่ผูบริหารไมใหความสนใจ
มากนัก ทั้งเร่ืองงานและความสัมพันธภาพกับผูรวมงาน  ความสําเร็จของงานจะเกิดจากการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด  ส่ิงที่ผูนําแบบนี้มุงมั่นที่สุดก็คือการรักษากฎ  ชอบตรวจสอบรายละเอียด
ของงาน  มีความยุติธรรมในการดําเนินงาน  ซึ่งจะดูจากการดําเนินงานในสิ่งเดียวกันและไมชอบ
ยุงเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของผูอ่ืนหรือผูรวมงาน  การบริหารงานแบบนี้จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคการและจะรักษาประสิทธิผลขององคการแบบสมัยใหม  ซ่ึงในการบริหารนั้นยังมีความเชื่ออยูวา
การทํางานนั้นจะประสบความสําเร็จไดทุกคนจะตองทํางานดวยความสนุก  ดวยบรรยากาศที่แจมใส
เปนกันเอง  มีความรูสึกวารักในงานที่ทํา  เมื่อใดที่เริ่มทํางานจะมีความรูสึกวาสนุกกับงานที่ทํา
จึงจะทําใหการทํางานมีความรูสึกไมนาเบื่อ  และในการทํางานที่พบกับบรรยากาศดีๆ จะทําใหมี
ความรูสึกไมเครียด  ซ่ึงความเครียดจะเปนสาเหตุของโรครายตางๆ ตามมาอีกมากมาย  เปนการสราง
โรคภัยใหกับตนเองซึ่งไมสมควรทําอยางยิ่ง 
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                  (6)  ดานการมุงผลงาน  (production  emphasis)  คือ  การที่ครู-อาจารยมีความรูสึกวา
ผูบริหารจะทําการในลักษณะชอบควบคุมการทํางานของผูรวมงานอยางใกลชิดอาจขาดความยืดหยุน

เพราะมุงผลสําเร็จของงาน  เพื่อใหเปนไปตามกําหนดเวลาและเปาหมาย แมผูรวมงานจะแสดงปฏิกิริยา
สะทอนกลับมาใหเห็นพฤติกรรมในลักษณะดังกลาวก็จะไมเปล่ียนแปลงการบริหารองคการที่สําคัญ

ประการหนึ่งก็คือ  พยายามใชทรัพยากรองคการอยางมีประสิทธิภาพทรัพยากรขององคการที่ถือวา
มีความสําคัญมากที่สุด  คือ  ทรัพยากรมนุษย  ผูบริหารองคการจะตองบริหารองคการใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไวและสมาชิกภายในองคการพอใจ  ซ่ึงทําการเชนน้ันได  ตองทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ
จะตองหันหนาเขาหากัน  ชวยกันสรางบรรยากาศอันพึงประสงคภายในองคการ  แมวาการบรรลุเปาหมาย
ขององคการจะเปนเครื่องตัดสินถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ  แตผูบริหารจะตองพยายามนึกถึง
การใชทรัพยากรขององคการไดอยางผสมกลมกลืน ผูนําแบบ  ผูยึดถือระเบียบและผูนําพื้นฐาน
แบบเอางานถาสถานการณไมเหมาะสมจะเปนผูนําแบบผูมุงผลงานจากแนวคิดนี้จึงเปนไปไดวา 
แบบของการเปนผูนํานั้น  ถาใชในสถานการณที่แตกตางกัน  (สุรพล  ศรแผลง, 2540, หนา 35)     
  ผูนําแบบเผด็จการ  เปนผูที่มุงงานเหนือส่ิงอื่นใด  การบริการงานแบบนี้ใหประสิทธิผลนอย 
เพราะไมใหความสําคัญในเรื่องสัมพันธภาพ  และมีความเชื่อมั่นคนอื่นนอย  ผูใตบังคับบัญชาทั้งกลัว
และไมชอบผูนําแบบนี้  และจะทํางานเฉพาะเมื่อถูกบีบมากๆ ผูนําแบบเผด็จการจะไมเขาใจวาทําไม
คนสวนใหญจึงไมใหความรวมมือ  ซ่ึงความรวมมอืในความหมายของผูนําแบบเผด็จการคือ  การทํางาน
จะตองทําตามแนวทางที่ผูนําหรือผูบริหารกําหนด ผูนําแบบเผด็จการจะตีคาการใชเครื่องมือควบคุม
การทํางานนี้สูง  คือ  การจายคาตอบแทนตามผลงาน การรายงานที่มีประสิทธิภาพและการทํารายงาน
เพื่อรายงานผลงานนั้น  ผูนําแบบเผด็จการมีความเชื่อแลววาโดยธรรมชาติแลวคนเราไมชอบทํางาน
และจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบมีความทะเยอทะยาน  และตองการความมั่นคงเหนือส่ิงอื่นใด  ผูนํา
แบบเผด็จการไมใชคนทํางานอยางเต็มที่  สวนหนึ่งของการที่ทําใหประสิทธิผลต่ําจึงมาจากการใช
ทรัพยากรไมเต็มที่นั่นเอง  ผูบริหารแบบเผด็จการมองคนเปนเสมือนสวนหนึ่งของเครื่องจักรและ
เห็นวางานของผูใตบังคับบัญชาในรายละเอียดทุกดาน  ผูนําแบบเผด็จการไมรูวาการจูงใจคืออะไร 
ทัศนะเกี่ยวกับการทํางานของผูนําแบบนี้เปนเรื่องงายๆ คือเห็นวาคนหนึ่งสั่งอีกคนเชื่อฟง  และ
ทําตามคําสั่งเทานั้น  นอกจากนั้นยังเห็นวา  คณะกรรมการที่ดีก็คือ  คณะกรรมการที่มีคนๆ เดียว 
เพราะเห็นวาการทํางานคนเดียวดีที่สุด  และเห็นวาหนาที่ของผูนําก็คือการใหคนทํางานในทันที 
โดยไมจําเปนตองมีทางเลือกผูนําแบบเผด็จการไมเขาใจความตองการของคนในการที่จะไดรับ

การยอมรับ  ผูบริหารแบบเผด็จการจะจัดการกับการขัดแยงดวยการกดมันไวหากผูใตบังคับบัญชา 
หรือลูกนองไมเห็นดวยในเรื่องใดๆ ก็จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  นั่นเปนการทาทายอํานาจของ
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา  ผูนําแบบเผด็จการสงผลกระทบตอองคการแตเขาไมรู  ทั้งนั้นเพราะผูนํา
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แบบเผด็จการทําใหเกิดความไมพึงพอใจและความนาเกลียดตอสมาชิกสงผลกระทบตอบรรยากาศ

ในองคการ 
                 กลาวโดยสรุป  ผูนําแบบมุงงาน  คือ  ผูที่ใหความสําคัญแกงาน  ชอบวิจารณ 
ชอบการขมขู  ชอบการตัดสินใจคนเดียว  ตองการใหคนอื่นรับฟงและทําตาม  มีความเด็ดขาด
ในการขจดัปญหาความขัดแยง ใชการสื่อสารทางเดียว  คือ  จากบนลงลาง  ชอบสรางความหวาดกลัว
ใหเกิดขึ้นในองคการไมคํานึงถึงวาบรรยากาศองคการจะเปนอยางไร จะกระทบตอความรูสึกของ
สมาชิกในองคการหรือไม หวังเพียงเพื่อใหงานที่ตองการทําสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเทานั้น 
ไมสนใจวาเพื่อนรวมงานจะมีความรูสึกอยางไร 
                  (7)  ดานเปนแบบอยาง  (thrust)  คือ  การที่ครู-อาจารย  มีความรูสึกวา  ผูบริหาร
เปนผูเสียสละเต็มใจปฏิบัติงานตางๆ ของตนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนแบบอยาง  โดยไมเคยขอรอง
ใหผูรวมงานปฏิบัติตาม  พยายามที่จะผลักดัน  กระตุนเตือนและสนับสนุนใหครู-อาจารยมีความกาวหนา
อยูเสมอ  ซ่ึงลักษณะเชนนี้  แมผูบริหารจะมีพฤติกรรมมุงงานอยางชัดเจน ครู-อาจารย  ทุกคนก็พอใจ
และยึดถือปฏิบัติตามตัวอยาง  (สุวิทย  บุญชวย, 2525, หนา 52-53)  ไดจําแนกพฤติกรรมออกเปน
สองมิติ  คือ  กิจสัมพันธ  (initiation  structure)  และมิตรสัมพันธ  (consideration)  ดังตอไปนี้ 
                   ก.  ผูนําแสดงใหผูรวมงานเขาใจคติการทํางานอยางชัดเจน 
                   ข.  ผูนําไดความคิดใหมๆ ของเขามาใชกับผูรวมงาน 

     ค.  ผูนําพูดจารัดกุม ชัดเจน โดยผูรวมงานไมตองถาม 
     ง.  ผูนําปกครองดวยความแข็งกราว 
     จ.  ผูนําไดตําหนิผลงานที่บกพรองของผูรวมงาน 
     ฉ.  ผูนําใชคนไดเหมาะสมกับชนิดของงาน 
     ช.  ผูนําทํางานไดโดยไมตองวางแผน 
     ซ.  ผูนําไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
    ฌ.  ผูนําเรงรัดการทํางานไดตามเวลา 
       ญ.  ผูนําสงเสริมผูรวมงานใหทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน 
      ฎ.  ผูนําไดย้ําใหผูรวมงานทราบถึงตําแหนงหนาที่ของตนเองในหนวยงาน 

                   ฏ.  ผูนําแจงใหผูรวมงานทราบถึงความมุงหวังของหนวยงานที่มีตอเพื่อนรวมงาน 
 ฐ.  ผูนําสอดสองดูแลผูรวมงานใหทํางานเตม็กําลังความสามารถที่มีตอผูรวมงาน 
 ฑ.  ผูนําสอดสองดูแลใหผูรวมงานมีการประสานงานกันในการทํางาน 
                    (8)  ดานความกรุณาปรานี  (consideration)  คือการที่ครู-อาจารยมีความรูสึกวาผูบริหาร
ใหความชวยเหลือเห็นอกเห็นใจและแสดงความโอนออนผอนปรนตอบรรดาเพื่อนรวมงาน
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อยางเพื่อนมนุษยที่จะพึงเอื้อเฟอตอกันความหมายขององคการ  คือ  กลุมคนที่รวมกันประกอบ
กิจการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีการจัดระเบียบหมายถึง การจัดการในเรื่องความสัมพันธตอกัน
กําหนดหนาที่ตามความรับผิดชอบของแตละคนอยางเหมาะสม  เพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  (อุทัย  หิรัญโต, 2524, หนา 41)  องคการที่มีระบบบริหารภายใน
มีความมั่นคงมีกระบวนการดานการบริหารตามรูปแบบมีสวนรวม  ความตองการที่จะใหบุคลากร
เกิดความรูสึกมีคุณคา  ทําใหการออกแบบโครงสรางการบริหารในลักษณะกลุมงาน  เชื่อมโยง
ที่ทําใหทุกคนมีสวนรวมในเรื่องตางๆ ภายในองคการไมวาจะเปนเรื่องการสื่อสาร  การตัดสินใจ
หรือกระบวนการอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรลักษณะของกลุมงานสมาชิกในกลุมงาน

มีความผูกพันเหนียวแนนมีความภักดีตอทีมงาน  ทําใหสมาชิกเกิดแรงดึงดูดตอกลุม  ยิ่งกลุมงาน
มีแรงดึงดูดและภักดีตอกันมากเพียงใด  สมาชิกก็ยิ่งมีแรงจูงใจที่ยอมรับเปาหมายและการตัดสินใจ
ของกลุม  พยายามสื่อสารกับสมาชิกภายในกลุมและยอมรับเปาหมายและการตัดสินใจของกลุม 
พยายามทําใหเปาหมายและการตัดสินใจของกลุมบรรลุผลรวมทั้งพยายามประพฤติต  ในแนวทาง
ท่ีจะไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากกลุมและองคประกอบเหลานี้เองที่กอใหเกิดกลุมงานที่มี

ประสิทธิภาพสูง  (ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ, 2540, หนา 60)  ผูบริหารแสดงความกรุณาปรานีและ
คอยชวยเหลือในการปฏิบัติงานเปนประจําสรางความสัมพันธฉันทมิตรเนนความสามารถ  และ
ความรวมมือกันทํางานที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนตาง  ๆอยางถูกตอง  โดยการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับครูอาจารยหรือผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูสึกวา  เมื่อเขาทํางานแลวจะมีหลักประกัน
ที่มั่นคงตอชีวิตและตอตนเองและครอบครัว  ผูบังคับบัญชาจะตองมคีวามรูสึกเห็นอกเห็นใจ  และ
แสดงความโอนออนผอนปรน  ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไมวาผลงาน
จะเปนอยางไรก็ตาม  
                อนึ่งไดมีการเปรียบเทียบระหวางการจําแนกองคประกอบของบรรยากาศองคการของ 
Halpin & Croft, Forehand  และ  Litwin & Stringer  เพื่อช้ีใหเห็นถึงความคลายคลึงกัน  ซ่ึงสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้  (สมยศ  นาวีการ  และผุสดี  รุมาคม, 2520;  อางถึงใน อําพัน  ไชยทองศรี, 
2530 หนา  30-31) 
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ฮาลบิน  และครอฟท ฟอรแฮนด ลิทวิน และสตริงเกอร 

Halpin and Croft Forehand Litwin and Stringer 
   

ขวัญ เปาหมายและทิศทาง ความทาทายและความ

รับผิดชอบ 
   
   
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และความคาดหมาย 
   
   
กรุณาปราน ี แบบของความเปนผูนํา การรับความเสี่ยงภัย 

ความอบอุนและการสนับสนุน 
มุงผลงาน   
ความหางเหิน ความซับซอนของระบบ ความขัดแยง 
อุปสรรค ขนาดและโครงสรางขององคการ โครงสราง 
มิตรสัมพันธ  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ขาดความสามัคคี   
เปนแบบอยาง สายใยของการติดตอส่ือสาร การใหรางวัลและการลงโทษ 
 
 

ภาพ 5  การเปรียบการศึกษาบรรยากาศองคการของนักวชิาการหลายทานที่มีความสอดคลองกัน 
(ที่มา : สมยศ  นาวีการ  และผุสดี  รุมาคม, 2520; อางถึงใน อําพัน  ไชยทองศรี, 2530, หนา 30-31) 
 
   จากการเปรียบเทียบดังกลาว  พบวามิติดานเปาหมายและทิศทางตามแนวคิดของบรรยากาศ
องคการ  Forehand  จะเหมือนกับมิติดานขวัญและกําลังใจตามแนวคิดของ Halpin & Croft  และ
เหมือนมิติความทาทายและความรับผิดชอบ  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานและคาดความหมาย  มิติการรับ
ความเสี่ยงภัย  และมิติความอบอุนและการสนับสนุนตามแนวคิดของ Litwin & Stringer 
                แบบของความเปนผูนําตามแนวคิดของ  Forehand  จะเหมือนกับดานขวัญ  ความกรุณาปรานี 
การมุงผลงาน ดานความหางเหิน และดานเปนแบบอยางตามแนวคิดของ Halpin & Croft และเหมือนกับ
มิติความทาทายและความรับผิดชอบ  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย  มิติการรับ
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ความเสี่ยงภัย  มิติความอบอุนและการสนับสนุน  และมิติการใหรางวัลและการลงโทษตามแนวคิดของ  
Litwin & Stringer  ความซับซอนของระบบตามแนวคิดของ Forehand จะเหมือนกับมิติความหางเหิน
ตามแนวคิดของ Halpin & Croft  และเหมือนมิติความขัดแยง มิติโครงสรางตามแนวคิดของ Litwin 
& Stringer  ขนาดและโครงสรางขององคการตามแนวคิดของ  Forehand  จะเหมือนกับมิติอุปสรรค
ตามแนวคิดของ Halpin & Croft และเหมือนกับมิติความขัดแยง และมิติโครงสรางตามแนวคิดของ 
Litwin & Stringer  สายใยการติดตอส่ือสารตามแนวคิดของ  Forehand  จะเหมือนมิติมิตรสัมพันธ 
มิติขาดความสามัคคี  และมิติเปนแบบอยางตามแนวคิดของ  Halpin & Croft  และเหมือนกับ
มิติการใหรางวัลและการลงโทษ  มิติความอบอุนและการสนับสนุนตามแนวคิดของ Litwin & Stringer 
จากการศึกษาบรรยากาศองคการของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวามีความสอดคลองกัน

ในหลายดาน  
 

2.3  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
                2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
   จุฑารัตน  สุคันธรัตน  (2541, หนา 88)  ไดศึกษาเรื่องการรับรูบรรยากาศองคการและ
ความเครียดของบุคลากรในโรงพยาบาลตากสินพบวา  บุคลากรในโรงยาบาลตากสินที่มีชวงอายุตางกัน
มีการรับรูบรรยากาศองคการไมแตกตางกัน  และบุคลากรในโรงยาบาลตากสินที่มีเพศตางกัน
มีการรับรูบรรยากาศองคการไมแตกตางกัน 
   นงเยาว  แกวมรกต  (2542, หนา 111)  ไดศึกษาผลของการรับรูบรรยากาศองคการที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล  พบวา  พนักงานบุคคล
ที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีระดับการรับรูบรรยากาศองคการ  ไมแตกตางกัน  พนักงานบุคคล
ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีระดับการรับรูบรรยากาศองคการ  ไมแตกตางกัน  
             สมถวิล  แกวปล่ัง  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาบรรยากาศองคการในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในมิติตางๆ 9  มิติ  ตามความคิดเห็นของบุคลากร  และเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากร ที่มีตอบรรยากาศองคการในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวม และ
เปนรายมิติ  ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  และพบวาบุคคลเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยรวมและ
ในแตละมิติไมแตกตางกัน  บุคคลประสบการณทํางานมากกวา  20  ปขึ้นไป, 10-20  ป  และนอยกวา 
10 ปมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา
บุคคลท่ีมีประสบการณการทํางานนอยกวา  20  ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ 
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ในมิติความรับผิดชอบแตกตางกับผูมีประสบการณทํางานนอยกวา  10  ปขึ้นไป  ที่ระดับ .05  และ
บุคคลที่มีประสบการณการทํางานมากกวา  20  ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ 
ในมิติความภักดีตอองคการแตกตางกับผูที่มีประสบการณนอยกวา  10  ป  ที่ระดับ .05 บุคคลที่มี
ระดับตําแหนงและวุฒิการศึกษา  มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยรวมและในแตละมิติ 
ไมแตกตางกัน  และหนวยงานที่สังกัดมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยรวมไมแตกตางกัน 
แตในมิติโครงสรางองคการแตกตางกันที่ระดับ .05 
               สุรสิทธิ์  ศรีสุภาพ  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  บรรยากาศองคการของ
วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาความคิดเห็นของผูบริหาร และครู-อาจารยของ
วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง สถานศึกษาดีเดน และสถานศึกษาทั่วไป ปรากฎ
นานๆ ครั้ง  คือ  ดานอุปสรรค  สอดคลองกับแนวคิดวิจัยของฮาลปน  (Halpin, 1963, pp. 74-181)  
ที่กลาววา บรรยากาศแบบเปด  (the opened climate)  ลักษณะของบรรยากาศประกอบดวยลักษณะดังนี้  
คือ  ขวัญและกําลังใจสูง  มีความสามัคคีสูง  อุปสรรคต่ํา  มิตรสัมพันธปานกลาง  มีความหางเหินต่ํา  
ความกรุณาปรานีสูง  เปนแบบอยางสูง  เนนผลงานต่ํา 
              อารยา  ภานุศรี  (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาบรรยากาศของโรงเรยีนเอกชนคาทอลิก สังกัด
คณะภคินีผูรับใชดวงหฤทัยนิรมลของพระแมมารีย  พบวา 
 1)  พฤติกรรมครูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยดานขาดความสามัคคี
อยูในระดับต่ํา  ดานอุปสรรคและดานมิตรสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  และดานขวัญและกําลังใจ
อยูในระดับสูง 
 2)  พฤติกรรมผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับสูง  และทกุมิติอยูในระดบัสูง 
 3)  บรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวม  เปนบรรยากาศแบบแจมใส  อยูในระดับ
ปานกลาง  และโรงเรียนขนาดกลาง มีบรรยากาศแบบแจมใสอยูในระดับปานกลาง  สวนโรงเรียน
ขนาดใหญมีบรรยากาศแบบแจมใสอยูในระดับต่ํา 
 4)  พฤติกรรมครูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยดานขาดความสามัคคี ดานอุปสรรค  และดานขวัญและกําลังใจ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานมิตรสัมพันธแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 5)  พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมิติการเปนแบบอยางและดานความกรุณาปรานี แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานหางเหิน  และดานมุงผลงานแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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  อาทร  สังขสมิท  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาบรรยากาศองคการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีตามทัศนะของพนักงานสายวิชาชีพอ่ืน  พบวา 
 1)  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืนมีทัศนะตอบรรยากาศองคการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืน
มีทัศนะตอบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ  ดานลักษณะงาน  และดานสัมพันธภาพภายใน
หนวยงานอยูในระดับดี สวนดานการบริหารงานของผูบงัคับบัญชาและดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
อยูในระดับปานกลาง 
 2)  การเปรียบเทียบบรรยากาศองคการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ตามทัศนะของพนักงานสายวิชาชีพอื่น  โดยรวมและเปนรายดาน  จําแนกตามตัวแปร  เพศ  อายุ  
วุฒิการศึกษา  และสถานภาพการไดเปนพนักงาน  สรุปไดดังนี้ 
  (1)  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืน เพศชายและเพศหญิงมีทัศนะตอบรรยากาศองคการ
โดยรวม  และเปนรายดานทกุดานไมแตกตางกัน 
  (2)  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืนที่มีอายุตางกนั  มีทัศนะตอบรรยากาศองคการโดยรวม
และเปนรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  พบวา  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืน
ที่มีอายุระหวาง  20-30  ป  และ 41 ปขึ้นไป  มีทัศนะในระดับดีกวาพนักงานสายวิชาชีพอ่ืนที่มีอายุ
ระหวาง  31-40  ป  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  (3)  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืนที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีทัศนะตอบรรยากาศองคการ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
ในดานระดับปริญญาโทและสูงกวา  มีทัศนะตอบรรยากาศองคการในระดับดีกวาพนักงานสายวิชาชีพอ่ืน
ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ํากวา  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 (4)  พนักงานสายวิชาชีพอ่ืนที่มีสถานภาพการไดเปนพนักงานตางกัน  มีทัศนะตอ
บรรยากาศองคการโดยรวมไมแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ในดานการบริหารงาน
ของผูบังคับบัญชาพนักงานบรรจุใหมมีทัศนะตอบรรยากาศองคการในระดับดีกวาพนักงาน

สายวิชาชีพอ่ืนที่มีสถานภาพเปนพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากการเปนขาราชการ  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
             บัญชา  วีระพันธุ  (2546, หนา 54)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  บรรยากาศองคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชลบุรี  พบวา  บรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก  มิติพฤติกรรมของผูบริหารสวนใหญ  เปนแบบความกรุณาปรานี  อยูในระดับคะแนน
มาตรฐานสูง  
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                พิศิษฐ  ชูสวัสดิ์  (2547, หนา 42)  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  บรรยากาศองคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  บรรยากาศองคการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 มิติ  พฤติกรรมของผูบริหารสวนใหญ 
เปนแบบความกรุณาปรานี คอนขางมาก  
   ภานุพงศ  สุนทรา  (2548, หนา 56)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  บรรยากาศองคการของโรงเรียน
ในกิ่งอําเภอวังสมบูรณ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศ
องคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 มิติ พฤติกรรมของผูบริหาร
สวนใหญ  เปนแบบความกรุณาปรานี  คอนขางมาก 
 ไพรัตน  ญาติเสมอ  (2549, หนา 65)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  บรรยากาศองคการของ
กลุมโรงเรียนพานทอง 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศ
องคการของกลุมโรงเรียนพานทอง 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวม
ปรากฎอยูในระดับบอยครั้ง  ทั้งนี้เพราะผูบริหารเปนผูใหความชวยเหลือ  มีความเห็นใจ  
แสดงความโอนออนผอนปรนตอเพื่อนครู  ซ่ึงเปนผลดีตอองคการในดานความกรุณาปรานี  ดานขวัญ  
ครูมีความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี  มีความสนิทสนมกันสามารถพูดคุยกันไดทุกเรื่อง 
ไมวาเปนเรื่องสวนตัว  เร่ืองครอบครัว  แมกระทั่งปญหาดานการเรียนการสอนและมีการหาทางแกไข
ปญหารวมกันโดยไมปดปงซึ่งกันและกัน  ทําใหมีการวางแผนรวมกันในการทํางานทําใหมีขวัญ
ในการทํางานซึ่งเปนผลดีตอองคการ  ดานขาดความสามัคคี  ผลอยูในระดับปรากฏบอยครั้ง
ซ่ึงไมเปนผลดีตอองคการ  ดานเปนแบบอยาง  ผูบริหารไดแสดงออกเปนตัวอยางที่ดีกับองคการ 
ซ่ึงเปนผลดีกับองคการ  ดานหางเหิน  ผลปรากฏอยูในระดับบอยคร้ัง  ซ่ึงไมเปนผลดีกับองคการ 
ดานมุงผลงาน  ปรากฏอยูในระดับนานๆ คร้ังซ่ึงไมเปนผลดีตอองคการ  ดานมิตรสัมพันธ  ผลปรากฏ
อยูในระดับนานๆ ครั้งซึ่งไมเปนผลดีตอองคการ ดานอุปสรรค ผลปรากฏอยูในระดับนานๆ ครั้ง 
ซ่ึงเปนผลดีตอองคการ 
          2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 การศึกษาบรรยากาศองคการมีจุดเริ่มตนในตางประเทศ  และผลงานวิจยัที่เกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการในสถาบันการศึกษาของตางประเทศ ในชวง  30  กวาปที่ผานมา  พบวา  สวนใหญนําผลการศึกษา
ของ ฮาลปน  และครอฟท  เกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา  โดยใชเครื่องมือ Organizational 
Climate Description Questionire (OCDQ) ดอมาไดมีผูสนใจนําเอาแบบสอบถาม OCDQ ไปทําการศึกษา
วิจัยอยางแพรหลาย ดังนี้ 

 อาเดรันมู (Aderunmu, 1978, p. 4609-A) ไดวิเคราะหการรับรูของครูและผูบริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมในลากอสสเตท ประเทศไนจีเรีย โดยใชแบบสอบถามวัดบรรยากาศ
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ของโรงเรียนมัธยม  (SSOCQ)  ผลการศึกษาพบวา  ขวัญและกําลังใจของครูมีความสัมพันธกับ
ระดับความสามารถในการควบคุมครู  และการสรางขวัญและกําลังใจของผูบริหารที่ใหแกครูพบวา 
ในโรงเรียนที่มีบรรยากาศเปนแบบซึมเซา ขวัญและกําลังใจอยูในระดับต่ํา ความสัมพันธระหวางครู
ดวยกันมีลักษณะตางคนตางอยู  นอกจากนี้บรรยากาศของโรงเรียนแบบซึมเซายังสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ําของนักเรียนอีกดวย  

  กิลซิงเกอร  (Gilsinger, 199, p. 1410-A)  ไดศึกษาบรรยากาศโรงเรียน  และการขาดงานของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาของอริโซนา  พบวา  ภาวะผูนําของครูใหญมีสวนสําคัญในการขาดงาน
ของครูโดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม  (OCDQ-RE)  ใชใหเปนประโยชนเพื่อประเมินบรรยากาศ
องคการ  การสํารวจการขาดงานของครู  วิธีการประเมินตนเอง  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางพฤติกรรมครูผูสอน และพฤติกรรมปลอยปะละเลยของผูบริหาร
สถานศึกษากับอัตราการขาดงานของครูผูสอน             

  บริซย  (Brice, 1999 p. 2787-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียน
ความพึงพอใจในการทํางานของครู  และคุณคาการเลือกสถติิประชากร  ในการเลือกโรงเรียนระดับสูง
ในมิสซิปซิปในการเลือกกลุมประชากร  และเพศ  เชื้อชาติ  ในการทดสอบการพยากรณของพวกเขา
ในความสัมพันธกับคุณคาเชิงบรรทัดฐาน  มาตรการ  เกณฑของบรรยากาศโรงเรียนและความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู  เปนการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือ NASSP  และความพึงพอใจของครู  พบวา 
ความสัมพันธทางสถิติระหวางบรรยากาศโรงเรียน และความพึงพอใจในการทํางานของครู ตามเพศ 
และเชื้อชาติในคําอ่ืนๆ พบวามีความสัมพันธกัน ไมมีพบความสัมพันธระหวางบรรยากาศและเพศ
หรือการแขงขันในทางบวกไมมีความสัมพันธระหวางความแตกตางในคุณคา 

 
2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
                
               จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวาทฤษฎีบรรยากาศองคการ
ในสถานศึกษา  8  ดานของฮาลปน  (Halpin & Croft, 1963, pp. 133-181)  เหมาะสมที่จะใชเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
                2.4.1  ดานขาดความสามัคคี  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่ไมเห็นความสําคัญและประโยชน
ของการปฏิบัติงานรวมกัน  ขาดความรูสึกที่จะชวยเหลือกัน  ตางคนตางทํา  ไมมีความสามัคคี 
ทํางานไมประสานกันและไมมีการพึ่งพาอาศัยกัน สรางความลําบากใจแกเพื่อนรวมงาน  ครูกลุมนอย
มักตอตานความคิดของครูสวนใหญ  นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมกันตอตานครูที่ไมใหความรวมมือ
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ในการทํางาน  และใชวิธีการหาความดีความชอบจากผูบริหาร  เวลาประชุมครูบางคนชอบพูดขัดจังหวะ
เพื่อน ชอบพูดเรื่องไรสาระในที่ประชุม  บางคนพูดมากไมตรงกับเรื่องที่ประชุม  
                2.4.2  ดานอุปสรรค  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีตอการปฏิบัติงานโดยขาดความคลองตัว 
ขาดความสะดวกสบาย  ครูสวนใหญตางคนตางอยูไมชอบคบหาสมาคมกัน  ชอบพูดเรื่องการยายและ
การลาออก  มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเฉพาะในกลุมของตนเองเทานั้น  งานกิจวัตรประจําวันอื่นๆ
มักกาวกายตองานดานการสอน  ครูตองรวมงานเกี่ยวกับกิจกรรมอื่น  ๆมากเกินไป  การรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนเปนภาระแกครู  ครูตองรับภาระหนักเกี่ยวกับงานเอกสารประจําชั้นเรียน  ทําใหอึดอัดใจ
ตอกฎระเบียบที่จะตองปฏิบัติโดยผูบริหารเปนผูตั้งขึ้นมา  และเห็นวาเปนสิ่งไมจําเปน  กอใหเกิด
ความยุงยากลําบากใจ  ทําใหไมเปนผลดีตอการทํางาน   
                 2.4.3  ดานขวัญและกําลังใจ  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
มีความรักใครและปรองดองกันในหมูคณะ  ตางเปนเพื่อนที่ดีตอกัน  ชวยเหลือกันและพึ่งพากัน 
แมจะเปนงานในหนาที่หรืองานสวนตัว  ครูมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารในหนาที่  โรงเรียน
มีคูมือและมีคําแนะนําการใชอุปกรณการสอนสําหรับครู  ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางานสูง  
มีความเต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง  มีน้ําใจที่จะทํางานเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน  
โรงเรียนพรอมที่จะใหการบริการแกครูและนักเรียน  ครูสวนใหญใหอภัยในขอผิดพลาดของเพื่อนรวมงาน  
โรงเรียนมีอุปกรณการสอนเพียงพอกับความตองการของครู  ครูมีการพูดคุยกันอยางสนุกสนานและ
เปนกันเอง  เพราะเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการดานสังคมและไดรับความสําเร็จ
ตอการปฏิบัติงานสูง   
              2.4.4  ดานมิตรสัมพันธ  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีความสนิทสนมและดูแลทุกขสุข
ซ่ึงกันและกัน  ทาํงานอยางสนุกสนาน  มีความใกลชิด  ทําใหครูมีเพื่อนที่สนิทสนมอยูในโรงเรียนเดียวกัน 
ครูมักเชิญเพื่อนครูในโรงเรียนไปเที่ยวบานของตน  คุยเร่ืองสวนตัวและเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของ
เพื่อนครูดวยกัน  มีการคุยกันอยางสนุกสนานเมื่อพบปะกัน  พฤติกรรมเหลานี้ทําใหครูมีความตั้งใจ
ที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  มีการจัดเตรียมหนังสือสงเสริมการเรียนเพียงพอแกความตองการ  
ใชเวลาหลังเลิกเรียนซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหาในการเรียน รวมกันวางแผนในการทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย  และเตรียมการทํางานดานตางๆ ดวยตนเอง 
                 2.4.5  ดานความหางเหิน  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมในการบริหารงาน
ของผูบริหารแบบทางการโดยยึดกฎระเบียบ  ขอบังคับ  กฏเกณฑ  และนโยบายมากกวาคํานึงถึง
จิตใจของครู  และพยายามไมสรางความคุนเคยหรือเปนกันเองกับครู  สวนใหญผูบริหารแจงใหทราบ
ลวงหนาเรื่องการประชุม  มีการจัดการประชุมแตละครั้งอยางรีบเรง  ครูชอบออกนอกโรงเรียน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

46 
 

 

ในเวลาราชการ  ครูตางคนตางรับประทานอาหารในหองของตนเอง  กฎ ระเบียบตางๆ ที่ผูบริหาร
กําหนดขึ้นไมมีใครโตแยง   
                 2.4.6  ดานการมุงผลงาน  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมในการบริหารของ
ผูบริหารที่เนนผลงานและสั่งงาน  ควบคุมดูแลใกลชิด  ตรวจตรา เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
ซ่ึงทําใหครูทํางานดวยความเครียดโรงเรียนจัดบริการดานธุรการใหแกครูอยางเพียงพอตอความตองการ

ของครู  ครูทราบผลการนิเทศทุกครั้งหลังจากศึกษานิเทศกกลับ  ผูบริหารกําหนดตารางปฏิบัติงาน
ใหกับครู  ผูบริหารเปนผูกําหนดงานใหกับครูปฏิบัติ  มีการติดตามงานอยูเปนประจํา  ผูบริหาร ดูแล 
กํากับ  ใหครูทํางานอยางเต็มความสามารถ  ใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติของครูอยูเสมอ  
แจงงานและหนาที่ที่รับผิดชอบใหครูแตละคนไดทราบโดยทั่วกัน  และอํานวยความสะดวกแกครู
ในการปฏิบัติงาน 
            2.4.7  ดานเปนแบบอยาง  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมในการบริหารของ
ผูบริหารในการโนมนาว  จูงใจและกระตุนใหครทูํางาน  และพยายามชวยเหลือ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
และวิธีการกปญหาตางๆ แกครู  และเปดโอกาสใหครูไดมีโอกาสแสดงความสามารถและรับผิดชอบ 
พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกครู  ผูบริหารทํางานเพื่อเปนตัวอยางแกครู  ใหคําแนะนําการทํางาน
เพื่อแกปญหา  เตรียมความพรอมเปนอยางดีในการประชุมครู  ใหเหตุผลในการแกปญหาของครูทุกครั้ง  
คอยดูแล  เอาใจใสการทํางานของครู  มาถึงโรงเรียนกอนครูคนอื่นๆ และแจงขาวสารใหมๆ ที่เกี่ยวของ
ใหครูทราบลวงหนา 
               2.4.8  ดานความกรุณาปรานี  หมายถึง  ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมในการบริหาร
ของผูบริหารในความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือและดแูลความเปนอยูพรอมทั้งจัดสวัสดิการตางๆ
แกครู  ผูบริหารเปนคนที่เขาใจงาย  ชวยแนะนําวิธีแกปญหาสวนตัวของครู  แสดงความมีน้ําใจตอครู
เมื่อมีโอกาส  ทํางานชวยเหลือครูหลังเวลาเลิกเรียน  คอยประสานใหครูเขากันไดดวยดี  ครูมีสวนรวม
ในการเลือกวิชาที่สอน  ผูบริหารคอยแนะนําใหการชวยเหลือครูในเรื่องความกาวหนา 
 
   

 
 
 
 

 
 


