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การส่ือสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กร         
และความพงึพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน        

ในจังหวัดสมุทรปราการ 
The Organizational Communication on Organizational Climate 
and Job Satisfaction of the Teachers in a Private School in 

Samut Prakarn 
 

                                                                                                                     ดวงใจ ธีรไกรศรี 1 
                                 กฤช จรินโท 2 

            
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่ือสารภายในองค์กรส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์กร ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน  ปัจจยับรรยากาศองค์กร
สง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการท างาน ปัจจยัสว่นบคุคล มีผลตอ่บรรยากาศองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ และปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อ ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียน
เอกชน ในจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่าง ครูท่ีสอนในโรงเรียนเอกชน เขต 1 จงัหวดัสมุทรปราการ 
จ านวน 350 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ กรอก
แบบสอบถาม ข้อมลูการส่ือสารภายในองค์กร ข้อมลูบรรยากาศองค์กร ข้อมลูความพงึพอใจในงาน โดย
มีสถิติท่ีเลือกใช้คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  Independent Sample t-test, One-way Analysis of 
Variance, และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
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 จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง
อายุ 31 - 40 ปี มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ในระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาการท างานในหน่วยงาน 
มากกวา่ 3 ปี มีรายได้ตอ่เดือน 10,000 - 15,000 บาท ท าการสอนในระดบัประถมศกึษา 
 การวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ การส่ือสารภายในองค์กรสง่ผลตอ่บรรยากาศ
องค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีค่า t-value เท่ากับ 13.64 ท่ีระดบันัยส าคัญ 
0.01 การส่ือสารภายในองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครูของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีค่า t-value เท่ากับ 3.75 ท่ีระดบันัยส าคัญ 0.01 บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีคา่ t-value เทา่กบั 3.54 ท่ี
ระดับนัยส าคัญ  0 .01   (** P-values < 0.01 หมายถึ ง   T-Value < -2.58  และ T-Value > 2.58 ) 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000)  
 
ค ำส ำคัญ:  การสือ่สารภายในองค์กร, บรรยากาศภายในองค์กร, ความพึงพอใจในการท างาน 
 
 Abstract 

The research aimed to study to what extent the organizational communication had an 
effect on organizational climate and job satisfaction of the teachers in a private school in 
Samutprakarn and to what extent personal data had an effect on job satisfaction of the 
teachers in a private school in Samutprakarn. The sample group consisted of 350 teachers of 
private schools in Region 1 of Samutprakarn Province. The instrument consisted of 
questionnaires asking about the respondents’ personal data, organizational communication, 
organizational climate, and job satisfaction. Statistics used for the study included frequency, 
percentage, mean, Independent Sample t-test, and One-way Analysis of Variance, and 
Structural equation modeling.  
 From the analysis, the findings indicated that most of the respondents were female 
teachers whose age ranged from 31 to 40 years. The highest level of education was 
bachelor’s degree. The length of their employment was over 3 years. Their monthly income 
was 10,000 – 15,000 baht. They taught in primary level of education. 
 From the analysis of respondents’ personal data, the findings indicated that 
organizational communication had an effect on organizational climate. T-value was 13.64 at 
the significance level of 0.01. The organizational communication affected job satisfaction of the  
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teachers of private schools in Samutprakarn Province. T-value was 3.75 at the significance 
level of 0.01. The organizational climate had an effect on job satisfaction of the teachers of 
private schools in Samutprakarn Province. T-value was 3.54 at the significance level of 0.01.  
(** P-values < 0.01 which meant that T-Value < -2.58 and T-Value > 2.58 ) (Diamantopoulos & 
Siguaw, 2000). 
 
Keywords: organizational communication, organizational climate,  job satisfaction 
 
บทน า 
 

ปัจจุบันการแข่งขันในสังคมโลกท าให้แต่ละภูมิภาคมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงนีส้่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิต 
การศึกษามีบทบาทและความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนและสังคม (รุ่ง แก้วแดง, 2541, หน้า 73) 
การศกึษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม (อัญญา ศรีสมพร, ม.ป.ป) ซึ่งกระบวนการของการ
พฒันาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคญัในการพัฒนาชีวิตและสงัคมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2547, หน้า 13 อ้างถึงใน นภาพร ปวงสขุ, 2550, หน้า 1) 
 กระบวนการศกึษาในการสร้างบคุลากรจะต้องประกอบด้วย สถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ ซึง่เต็มไป
ด้วยครู อาจารย์ท่ีมีคณุภาพอนัจะน ามาซึ่งการพฒันาประเทศ ซึ่ง สถานศึกษา หมายถึง สถานพฒันา
เด็กปฐมวยั โรงเรียน ศนูย์การเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศกึษาหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา  (อัญญา ศรีสมพร, 
ม.ป.ป) ในสถานศกึษานัน้ความพึงพอใจในการท างานของบคุคลากรถือว่าเป็นส่วนส าคญัเม่ือบคุลากร
ในสถานศกึษามีความพึงพอใจในการท างานแล้วย่อมปฏิบตัิงานด้วยความกระตือรือร้น  วิริยะอุตสาหะ 
สละเวลา อทุิศตวัให้กบัการท างานมากขึน้ (ขนุทอง จริตพนัธ์, 2546, หน้า 2-3) ความรู้สึกรวมของบคุคล
ท่ีมีตอ่การท างานในทางบวก เป็นความสขุของบคุคลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รับผลตอบแทนคือ 
ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและ
ก าลงัใจ สิ่งเหล่านีจ้ะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทัง้ส่งผลต่อการส าเร็จ
และเป็นไปตามเปา้หมายขององค์กร (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2548, หน้า 132) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภาพร%20%20ปวงสุข&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 การติดตอ่ส่ือสารเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนความคิด ข้อเท็จจริงให้บคุคล
อ่ืนเข้าใจความหมายตามเจตนาขององค์กร อีกทัง้ยงัสามารถเป็นกระบวนการในการแลกเปล่ียนข่าวสาร
ระหวา่งองค์กรและบคุลากรทกุระดบั ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัภายในสภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร
และสังคม ซึ่งสามารถท่ีจะแปรปรวนได้ตามสถานการณ์ (กริช สืบสนธ์ิ, 2525, หน้า 171 อ้างถึงใน 
ลดาวัลย์ วัฒนสานติ์, 2540) การติดต่อส่ือสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กร ไม่เฉพาะแต่การใช้
ประโยชน์ในด้านการท าความเข้าใจอนัดีตอ่กนัโดยทัว่ ๆ ไป แตย่งัมีการใช้การส่ือสารส าหรับการสัง่การ
ต่าง ๆ ไปให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นการแจ้งนโยบาย การก าหนดมอบหมายงานหรือการ
ประสานงานต่าง ๆ และในขณะเดียวกันการติดต่อส่ือสารก็จะเป็นวิธีท่ีผู้ ใต้บังคบับัญชาจะใช้ในการ
รายงานหรือสอบถาม ตลอดจนเสนอความคิดเห็นขึน้ไปยงัผู้บงัคบับญัชา นอกจากนีก้ารส่ือสารท่ีดียงั
เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานด้วย ในทางตรงกันข้าม หากการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างพนกังานและองค์กรไม่ดี ย่อมมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความชะงกังนัในการ
ปฏิบตัิงานในองค์กรแล้วยงัมีผลกระทบต่อภาพพจน์ขององค์กรอีกด้วย สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาการ
ตดิตอ่ส่ือสารภายในองค์กรนัน้มีมากมาย อาทิ การตีความหรือแปรความหมายของแตล่ะบคุคล ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกนั เน่ืองจากความแตกตา่งในเร่ืองเพศ อาย ุการศกึษา ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
(ผสุดี สตัยมานะ, 2521, หน้า 65; เสถียร เหลืองอร่าม, 2525, หน้า 34 อ้างถึงใน ลดาวลัย์ วฒันสานติ์, 
2540) การได้รับข่าวสารไม่เพียงพอเก่ียวกับงานในหน้าท่ีและหน่วยงาน ข่าวสารถูกส่งไปยงัพนักงาน
สายเกินกวา่ท่ีจะปฏิบตัิได้ เป็นต้น นอกจากสาเหตขุองปัญหาท่ีเห็นได้ชดัเจนข้างต้นแล้ว ความพึงพอใจ
ของบคุคลยงัเป็นอีกสาเหตหุนึ่งซึ่งอาจเห็นได้ไม่ชดัเจน แตก่ลบัมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานอย่างมาก 
โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ๆ ท่ีมีหลายหน่วยงานและบุคลากรมาก การใช้รูปแบบการส่ือสารให้ตรงกับ
ความต้องการของพนกังานมีสว่นท าให้พนกังานท าความเข้าใจในขา่วสารได้ถกูต้องมากท่ีสดุ ทัง้นีเ้พราะ
การส่ือสารจากผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเล็ก ๆ ไปยงัพนกังานหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชาทุกคน 
เพ่ือให้เข้าใจถกูต้องในแนวทางเดียวกนัหรือให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยท่ีสดุนัน้เป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่ง อนั
จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ แม้แต่การส่ือสารในระดับ
เดียวกัน หากมีอุปสรรคท าให้ไม่สามารถพูดคุยปรึกษาหารือกันได้ หรือใช้วิธีการท่ีไม่ถูกต้องก็จะ
ก่อให้เกิดความขดัแย้ง การท างานซ า้ซ้อน บรรยากาศของความไม่เป็นมิตร การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและ
การขาดการประสานงาน 

บรรยากาศองค์กรเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลาย ๆ ด้านของสมาชิกองค์กร 
และสามารถใช้ศึกษาถึงผลกระทบทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองค์กรได้อย่างลึกซึง้  
(วรรณทนีย์ สขุวิบลูย์, 2548, หน้า 13) 
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 ผู้วิจยัจึงเห็นความส าคญัของการส่ือสารภายในสถานศกึษาท่ีส่งผลไปถึงบรรยากาศการท างาน
และความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์ในโรงเรียนเอกชน ซึ่งอาจมีผลตอ่การเรียนการสอนได้ 
โดยหวงัวา่การวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการจดัการการส่ือสาร และสร้างบรรยากาศในการท างาน
ของสถานศกึษาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1.  เพ่ือศึกษาการส่ือสารภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 2.  เพ่ือศกึษาบรรยากาศองค์กรท่ีสง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 3.  เพ่ือศึกษาการส่ือสารภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู โรงเรียน
เอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ด้านเนือ้หาในการศึกษาวิจัย คือ ศึกษาผลกระทบจากการส่ือสารภายในองค์กร ต่อ
บรรยากาศองค์กร และความพงึพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 2.  มุง่ศกึษากลุม่เปา้หมาย คือ ครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 3.  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู โดยวิธีการให้กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม
โดยตรง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศองค์กร 
ที่มา: Litwin and 
Stringer (1968) 

การสื่อสาร
ภายในองค์กร 
ที่มา: Robbins 

(2008) 

ความพึงพอใจใน
การท างาน 

ที่มา: Smith and Hulin 
(1969) 

การจ่าย

คา่ตอบแทน 

 

เพื่อนร่วมงาน 

 

หวัหน้างาน 

 

โอกาส

ความก้าวหน้า 

 

ลกัษณะของงาน 

 

ความเสีย่ง 

 

ความผกูพนัท่ีมีตอ่

องค์กร 

 

มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 

 

ความขดัแย้ง 

 

การให้รางวลัและ

การลงโทษ 

 

ความอบอุน่และ

การสนบัสนนุ 

 

ความรับผิดชอบ 

 

การสือ่สารจาก
บนลงลา่ง 

การสือ่สารตาม
แนวนอน 

การสือ่สารจาก
ลา่งขึน้บน 

โครงสร้างองค์กร 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 

 1.  ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กรส่งผลตอ่บรรยากาศองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
 2.  ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กรส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการท างานของครู โรงเรียนเอกชน 
ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 3.  ปัจจัยบรรยากาศองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.  ผลการวิจัยนีน้ าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศองค์กรและการส่ือสารภายใน
องค์กร เพ่ือให้บคุลากรเกิดความพงึพอใจ ซึง่จะน าไปสูป่ระสิทธิภาพท่ีดีในการท างาน 
 2.  ผลการวิจยันีท้ าให้เกิดความรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการส่ือสารภายใน
องค์กรส าหรับองค์กรตา่ง ๆ ได้ 
 3.  ประโยชน์ในการเป็นองค์ความรู้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 
  

 แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองค์กร 
 Robbins (2008, p. 160) ได้ระบทุิศทางการตดิตอ่ไว้ 3 รูป แบบคือ 
  1.  การตดิตอ่ส่ือสารจากบนลงลา่ง (Downward Communication) เป็นการตดิตอ่ส่ือสารจาก
บคุคลระดบัสูงในองค์กรลงมายงัระดบัท่ีต ่ากว่าในองค์กรหรือการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้บริหารลงมายงั
ผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยมีจดุมุ่งหมายเป็นการส่งหรือถ่ายทอดข้อมลูเพ่ือเป็นการควบคมุการท างานภายใน
องค์กร โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าเตือน 
หรือค าสัง่ลงไปถึงผู้ปฏิบตังิาน 
 Daneil and Robert (1966) กลา่ววา่การส่ือสารแบบบนลงลา่งมีจดุหมาย คือ 
   1.1  เพ่ือให้แนวทางในการท างานท่ีเฉพาะเจาะจงในการสัง่งาน 
   1.2  เพ่ือให้ขา่วสารเก่ียวกบัการท างานและขัน้ตอนการด าเนินการขององค์กร 
   1.3  เพ่ือให้ขา่วสารเก่ียวกบัเหตผุลส าคญัของงาน 
   1.4  เพ่ือบอกผู้ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกบัการท างานของเขา 
      1.5  เพ่ือชว่ยให้รู้ถึงเปา้หมายขององค์กรอยา่งแท้จริง 
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 การท่ีบุคคลทราบเหตุผลของงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าแล้ว ก็มักจะท าให้การท างานนัน้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
  2.  การติดต่อส่ือสารจากระดับล่างขึน้สู่ระดับบน (Upward Communication) เป็นการ
ติดต่อส่ือสารจากระดบัต ่ากว่าขึน้ไปสู่ระดบัท่ีสูงกว่าหรือจากผู้ ใต้บงัคบับญัชาไปยงัผู้บงับญัชา โดยมี
จุดมุ่งหมายเป็นการตรวจสอบงานหรือดูผลย้อนกลับ (Feedback) ว่างานท่ีได้ปฏิบตัิไปแล้วมีผลเป็น
อยา่งไรท าให้ได้ทราบถึงผลของการปฏิบตังิานส่วนมากจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตอบสนองตามค าสัง่ของ
พนกังาน ข้อเสนอแนะ ค าร้องทกุข์ ข้อคิดเห็น และการขออนมุตัิเป็นต้น วตัถปุระสงค์ส าหรับการส่ือสาร
ประเภทนีช้่วยในการเก็บข้อมลูขา่วสารท าให้ทราบว่าอะไรเป็นปัญหาของพนกังานระดบัล่างและอะไรท่ี
ต้องแนะน า โดยจดุมุ่งหมายของการส่ือสารจากล่างขึน้บนมีจุดหมายเพ่ือแสวงหาค าตอบเพิ่มเติม เพ่ือ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน และเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมตดัสินใจและ
ก าหนดการท างานขององค์กร 
  3.  การส่ือสารตามแนวนอน (Lateral Communication) เป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึน้กบับุคคลใน
ระดบัเดียวกันหรือใกล้เคียงกันขององค์กร โดยการส่ือสารในแนวนอนมกัจะช่วยประหยดัเวลา และเพิ่ม
ความสะดวกในการบริหารงาน ในบางกรณีการก าหนดการส่ือสารด้านข้างจะท าอย่างเป็นทางการ แต่
ตามปกตมิกัจะเป็นการส่ือสารท่ีไมเ่ป็นทางการเพ่ือท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็วโดยมีจดุมุง่หมาย
เป็นการประสานงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสารในลักษณะนีเ้ป็น
ลักษณะของการท างานร่วมกัน ช่วยกันท างาน ปรึกษาหารือ และการท างานเป็นทีมแนวคิดเก่ียวกับ
บรรยากาศองค์กร 
 Litwin and Stringer (1968) ได้แบง่องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรออกเป็น 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
 1.  โครงสร้าง (Structure) เป็นการรับรู้เก่ียวกับลักษณะโครงสร้างองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบงัคบั ความชดัเจนของการแบ่งงาน ข้อจ ากัดของโครงสร้างองค์กรต่อการปฏิบตัิงาน ปริมาณและ
รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมูลข่าวสารท่ีจะท าให้งานมีความท้ามายมากขึน้หรือลดน้อยลง โครงสร้างของ
งานท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของ
พนกังานท่ีเก่ียวกบังาน 
 2.  ความรับผิดชอบ (Individual Responsibility) เป็นการรับรู้ต่อความรู้สึกรับผิดชอบ ความใส่
ใจในภาระหน้าท่ีของตนเอง ความมีอิสระในการปฏิบตัิงานและการตดัสินใจ องค์ประกอบนีจ้ะวคัวาม
เข้าใจหรือการรับรู้เก่ียวกับความท้าทายของงาน ปริมาณงานท่ีจะต้องท า และวิธีการท่ีจะท างานให้
ส าเร็จ ความพงึพอใจในงาน มีความสมัพนัธ์กบัการควบคมุตนเอง การมีสว่นร่วม ความมีอิสระในการ 
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ท างานของตาละคนและการเพิ่มหน้าท่ีและความรับผิดชอบจะมีผลท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
หนว่ยงานซึง่ท าให้เกิดความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิานซึง่ท าให้ผลงานเพิ่มมากขึน้ 
 3.  ความอบอุ่นและการสนบัสนนุ (Warmth and Support) ความอบอุ่นเป็นการรับรู้ถึงมิตรภาพ
ท่ีดีในองค์กร เช่น ความรู้สึกว่ามีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี มีความเป็นมิตร และได้รับความชอบจากเพ่ือน
ร่วมงาน  
 การได้ รับการสนับสนุนในการท างานท่ีมีในองค์กร เช่นการสนับสนุนการท างานจาก
ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงาน และจากเพ่ือนร่วมงาน จะช่วยลดความกงัวล ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบังานลงได้  
และในทางกลับกัน Halpin and Winer (อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ , 2547, หน้า 196) ชี ใ้ห้เห็นว่า
ผลกระทบทางพฤติกรรมในระยะยาวท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่ มักเกิดจากการท่ีผู้ บังคับบัญชาไม่ให้ความ
สนบัสนุนหรือให้ความส าคญักับบุคคลองค์ประกอบนีใ้ช้วดัเร่ืองของการส่งเสริมมากกว่าลงโทษ ซึ่งจะ
ชว่ยลดความตงึเครียดในการท างานและเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกใหม่ขององค์กรมีความรักความผกูพนั
ตอ่องค์กร 
 4.  การให้รางวลัและการลงโทษ (Reward and Punishment) เป็นการวดัความรับรู้ของบุคคล
ในด้านการให้ความส าคัญต่อการให้รางวัลและการลงโทษ การให้รางวัลและการลงโทษนีเ้ป็นสิ่งท่ี
กระตุ้นความสนใจของบคุคลด้านความส าเร็จ การให้รางวลัเป็นการแสดงถึงการยอมรับ และการลงโทษ
เป็นการแสดงถึงการไม่ยอมรับในพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีเกิดขึน้ และการจดัหารางวลัแทนท่ีจะเป็น
การลงโทษจะสามารถกระตุ้นความสนใจในด้านความส าเร็จและความผกูพนัได้รวมทัง้ยงัลดความกลวั
และความล้มเหลวของบคุคลได้อีกด้วย  
 5.  ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นการวัดการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกับการเผชิญหน้าในการ
แก้ปัญหาความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ความทนทานต่อความขัดแย้ง การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้บงัคบับญัชา รวมถึงการรับฟังและการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน องค์กรท่ีมีการแข่งขนักนั
ภายในต้องเผชิญกบัความขดัแย้งและต้องแก้ปัญหาอยูเ่สมอ 
 6.  มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard) เป็นการรับรู้ความส าคญัของการปฏิบตังิานและความ
ชดัเจนของระดบัมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน ระดบัมาตรฐานท่ีพนกังานก าหนดนัน้ จะเป็นตวัก าหนด
แรงจงูใจด้านความส าเร็จของพวกเขาด้วย 
 7.  ความผูกพนัท่ีมีตอ่องค์กร (Commitment) เป็นการวดัความรู้สึกท่ีพนกังานคิดว่าตนเองเป็น
สว่นหนึง่ขององค์กร มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
 8.   ความเส่ียงภยั (Risk) เป็นการวดัความรู้สึกของพนกังานว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีขององค์กรนัน้
มีความเส่ียงหรือมีความท้าทายอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม บคุคลท่ีต้องการความส าเร็จสงูชอบท่ีจะยอมรับ 
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ความเส่ียงระดบัปานกลางในการตัดสินใจ ดงันัน้ บรรยากาศองค์กรท่ีให้การยอมรับความเส่ียงปาน
กลางนัน้จะเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นความต้องการความส าเร็จของพนกังานได้ 
แนวคดิเก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างาน 
 Smith and Hulin (1969) ได้ท าการสรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจไว้ 5 ประการ 
 1.  การจา่ยคา่ตอบแทน (Pay) หมายถึง จ านวนเงินท่ีได้รับจากการท างานท่ีมีความยตุธิรรม 
 2.  ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง วิธีการท างาน การควบคมุงาน ความน่าสนใจของ
งาน ความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้งาน 
 3.  โอกาสความก้าวหน้า (Promotion Policies) หมายถึง เป็นการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
องค์กร โอกาสในการเล่ือนขัน้หรือเล่ือนต าแหนง่ให้สงูขึน้ อยา่งยตุธิรรม 
 4.  หัวหน้า (Supervisors) หมายถึง หัวหน้าท่ีมีพฤติกรรมการเป็นผู้น าท่ีเหมาะสม  ใส่ใจดูแล
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 5.  เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers) หมายถึง เพ่ือนร่วมงานท่ีให้การสนบัสนนุ ให้ค าแนะน า และมี
ความเป็นมิตร (พิบลู ทีปะปาล, 2550, หน้า 65) กลา่ววา่ การมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีจะเพิ่มความพงึพอใจใน
งานให้สงูขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ครูท่ีสอนในโรงเรียนเอกชน เขต 1 จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่ง
มีจ านวนครูท่ีอยู่ในระบบทัง้สิน้ 3,032 คน (ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553) 
 การศกึษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อบรรยากาศองค์กร และความพึงพอใจใน
การท างานของครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ เพ่ือให้โมเดลท่ีสร้างขึน้มีความแข็งแกร่งและ
เป็นไปตามวิธีของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีได้ใช้ในงานวิจยัครัง้นีจ้งึมีเกณฑ์อตัราสว่นจ านวนกลุม่ตวัอยา่งตอ่
จ านวนตวัแปรประจกัษ์อยา่งน้อยท่ี 15 ตอ่ 1 (กลุม่ตวัอยา่ง 20 คนตอ่ ตวัแปรประจกัษ์ 1 ตวั) (นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2542) โดยงานวิจยัในครัง้นีมี้ตวัแปรสงัเกตได้ทัง้สิน้ 16 ตวัแปร จากการค านวณได้กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการวิจยัเทา่กบั 350 คน  
 ในการสร้างแบบสอบได้ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ท าการตรวจสอบ โดยมีการหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC คือ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5-1.00 ถือว่า
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ หลงัจากนัน้ได้น าไปทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis) ตาม
เกณฑ์สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้คา่ Cronbach's alpha ท่ีเกิน 0.70 (Nunnally,  
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1978) เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows และสมการโครงสร้าง (SEM)  
 การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลจะใช้ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central Limit 
Theorem) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ส าหรับประชากรใดๆแล้ว ถ้าเก็บตวัอย่างในจ านวนท่ีมากพอ (n>30) การ
กระจายของค่าตัวอย่างดังกล่าวจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติเสมอ (Normal 
Distibution) (Bartz, 1999) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางผลการวิเคราะห์การทดถอยในโมเดลสมการโครงสร้าง 
 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล ตัวแปรตัน 
COMMUNI CLIMATE 

CLIMATE 0.82 
 

DE 
IE 
TE 

0.91** 
- 

0.91** 

- 
- 
- 

SATISTAC 0.93 
 

DE 
IE 
TE 

0.50** 
0.43** 
0.93** 

0.47** 
- 

0.47** 
  

 จากตารางพบว่า เม่ือพิจารณา การส่ือสารในองค์กร (COMMUNI) มีอิทธิพลรวม (TE) ต่อ
บรรยากาศองค์กร (CLIMATE) ท่ี 0.91 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง (DE) 0.91และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม 
(IE) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากับ 0.82 หรือ 82% ตัวแปรถัดไปคือ การส่ือสารในองค์กร 
(COMMUNI) มีอิทธิพลรวม (TE) ความพึงพอใจในการท างาน (SATISTAC) ท่ี 0.93 แยกเป็นอิทธิพล
ทางตรง (DE) 0.50และอิทธิพลทางอ้อม (IE) 0.43 ท่ีค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากับ 0.93 หรือ 
93% และตวัแปรสุดท้าย คือ บรรยากาศองค์กร (CLIMATE) มีอิทธิพลรวม (TE) ความพึงพอใจในการ
ท างาน (SATISTAC) ท่ี 0.47 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง (DE) 0.47และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม (IE) ท่ีค่า
สมัประสิทธ์ิการท านาย (R2) เทา่กบั 0.93 หรือ 93% 
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สรุปผลการวิจัย 
 สมมตฐิานท่ี 1  การส่ือสารภายในองค์กรสง่ผลตอ่บรรยากาศองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การส่ือสารภายในองค์กรส่งผลต่อบรรยากาศองค์กรของครู
โรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สมมตฐิานที่ 2  การส่ือสารภายในองค์กรส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการท างานของครู โรงเรียน
เอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การส่ือสารภายในองค์กรส่งผลตอ่ความพงึพอใจในการท างาน
ของครู โรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สมมติฐานที่  3  บรรยากาศองค์กรส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน 
ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ บรรยากาศองค์กรสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการท างานของครู
โรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยัเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรมีผล
ตอ่บรรยากาศองค์กร และความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
สามารถอภิปรายผลโดยอ้างอิงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้ดงันี ้

 สมมตฐิานท่ี 1  การส่ือสารภายในองค์กรสง่ผลตอ่บรรยากาศองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การส่ือสารภายในองค์กรทัง้การส่ือสารจากบนลงล่าง การ
ส่ือสารจากลา่งขึน้บน และการส่ือสารตามแนวนอน สง่ผลตอ่บรรยากาศองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ใน
จงัหวดัสมุทรปราการทัง้นีเ้น่ืองมาจาการส่ือสารไม่ได้เป็นแค่ตวักลางของการท างานเท่านัน้แต่ยงัท าให้
เกิดปฎิสมัพนัธ์อนัดีต่อกันภายในองค์กรถ้าการส่ือสารนัน้เป็นไปในทางบวกก็จะส่งผลดีต่อบรรยากาศ
องค์กร การส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการสัง่งานจากผู้บงัคบับญัชาสู่ผู้ปฏิบตัิงาน การมอบหมายงานระหว่าง
แผนกหรือระหว่างครูระดบัเดียวกัน ไปจนถึงการรายงานผลการปฏิบตัิงานแก่ผู้บงัคบับญัชา หากทุก
ขัน้ตอนในกระบวนการส่ือสารภายในองค์กร ไม่มีอปุสรรคหรือข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ก็จะส่งผลท่ีดีตอ่การ
ท างานร่วมกันของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muchinsky (1977) ท าการศึกษาเร่ือง 
Organizational Communication : Relationships to Organizational Climate and Job Satisfaction  
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พบว่าการส่ือสารภายในองค์กร มีความสมัพันธ์กับบรรยากาศภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.01 
และสอดคล้องกับ Piscopo (1994) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง Organizational climate, communication, 
and role strain in Clinical nursing faculty พบว่า การติดต่อส่ือสารมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัระหวา่งบรรยากาศองค์กรกบัการส่ือสาร 
 สมมตฐิานท่ี 2  การส่ือสารภายในองค์กรสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการท างานของครู โรงเรียน
เอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การส่ือสารภายในองค์กรส่งผลตอ่ความพงึพอใจในการท างาน
ของครู โรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ เน่ืองจาก ในการท างานโดยส่วนใหญ่จ าเป็นท่ีจะต้องมี
การติดตอ่ส่ือสาร เพ่ือเป็นการประสานงาน เป็นการแลกเปล่ียนข้อมลู วิธีการท างาน การแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดจากการท างาน การส่ือสารจงึปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร โดยพืน้ฐานในการส่ือสารนัน้จะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร และผู้ รับสาร ในการส่ือสารในท่ีท างานอาจมีปัจจยัต่างแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ี
อาจจะท าให้เกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาดขึน้ได้ เช่น เสียงรบกวน อารมณ์ท่ีเกิดจากความเครียดในการ
ท างาน ซึ่งอาจน าไปสู่ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนท าให้มีผลต่ออารมณ์หรือความรู้สึกของบุคลากรได้ 
ดงันัน้หากการส่ือสารภายในองค์ได้รับการจดัการให้รัดกุมทัง้ในส่วนของสาร ส่ือ และวิธีส่งสารแล้วนัน้ 
จะให้การส่ือสารระหว่างบคุลากรเป็นไปอย่างถกูต้อง และด าเนินงานได้ราบร่ืน ส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
ในการท างานของบคุลากรได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ มานิดา ค าจีน (2547) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ือง 
การส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานรายเดือน : กรณีศกึษา
บริษัทวาไทยอุตสาหกรรมจ ากัด (มหาชน) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปแบบการ
ส่ือสารแบบบนสู่ล่าง แบบล่างสู่บน และแบบข้ามสายงาน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนรูปแบบการส่ือสาร
แบบแนวนอน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระตับต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.01 และสอดคล้องกบั ณชัชา พฒันะนกิุจ (2545) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การส่ือสาร
ภายในองค์กรกับความพึงพอใจในการส่ือสารของพนักงาน : กรณีศึกษา นิตยสารดิฉัน เพ่ือศึกษา
รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานภายในองค์กร 
พบว่า พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในองค์กรนิตยสารดิฉันมีความพึงพอใจในการติดตอ่ส่ือสารในองค์กรอยู่ใน
ระดับสูง เม่ือแบ่งตามรูปแบบของการส่ือสารแต่ละประเภทพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ส่ือสารในระดบัเดียวกนัมากท่ีสดุ รองลงมาคือการส่ือสารจากลา่งขึน้บน และบนลงลา่งตามล าดบัแสดง
ให้เห็นวา่ พนกังานสว่นใหญ่พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน 
 สมมติฐานที่  3  บรรยากาศองค์กรส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน 
ในจงัหวดัสมทุรปราการ  
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า บรรยากาศองค์กรส่งผลตอ่ความพงึพอใจในการท างานของครู
โรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการ เน่ืองจาก บรรยากาศภายในองค์กรนัน้ประกอบด้วย โครงสร้าง
ขององค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนบัสนนุ การให้รางวลัและการลงโทษ ความขดัแย้ง 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร และความเส่ียง บรรยากาศในโรงเรียน เช่น 
โครงสร้างบคุคลกรฝ่ายตา่ง ๆ ในโรงเรียน การแบง่งานของครูอาจารย์แตล่ะฝ่าย การให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากผู้บริหารหรือครูด้วยกัน กฎระเบียบของโรงเรียน ปัญหาในการท างานร่วมกันของ
บคุลากร วิสยัทศัน์ของโรงเรียน ความผกูพนัตอ่โรงเรียน และความเส่ียงหรือความมัน่คงในวิชาชีพ ล้วน
ส่งผลตอ่การด าเนินงานภายในโรงเรียน การมีองค์ประกอบของบรรยากาศภายในองค์กรท่ีดี ย่อมท าให้
กิจกรรมภายในโรงเรียนด าเนินไปได้ด้วยความราบร่ืน เม่ือกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายก็จะ
ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีความสุขในการท างาน และพึงพอใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จฬุารัตน์ เสกน าโชค (2548) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร
และความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานในสายงานบญัชี บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล พบว่า บรรยากาศ
องค์กรของพนกังานในสายงานบัญชีโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับ รสสุคนธ์ รุดชาด (2550) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนช่วง
ชัน้ท่ี 3 และ 4 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ล าปาง เขต 2 พบวา่ บรรยากาศองค์กรใน 8 ด้าน คือ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการให้รางวลั ด้านความเส่ียงของงาน ด้านความอบอุ่น 
ด้านการสนบัสนนุ ด้านมาตรฐานงาน และด้านความขดัแย้ง มีความสมัพันธ์กบัความพงึพอใจของครูใน
การปฏิบตังิานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรมีผลตอ่บรรยากาศองค์กร และความ 
พงึพอใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสมทุรปราการผู้ท าการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1.  ด้านการส่ือสารภายในองค์กร ควรมีการส่งเสริมจัดหารูปแบบและวิธีการท่ีจะท าให้การ
ส่ือสารแบบล่างขึน้บน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางกล่องรับความคิดเห็น การท าจัดท า
ข้อเสนอแนะของครูรายบุคคล ทุก  6 เดือน ให้สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุม เป็นต้น 
เน่ืองจากการส่ือสารแบบล่างขึน้บนท าให้ผู้บริหารทราบ ถึงปัญหาการท างาน และอะไรท่ีต้องท าการ
แนะน าแก้ไขแก่ครูผู้ ปฏิบัติงาน อีกทัง้เป็นการกระตุ้นให้ครูมีส่วนในการตดัสินใจในการก าหนดการ
ท างานของโรงเรียน 
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 2.  การศึกษาด้านบรรยากาศองค์กรพบว่า มิติบรรยากาศท่ีควรให้ความสนใจในการปรับปรุง
บรรยากาศองค์กรเป็นอนัดบัแรก ๆ คือ มิติด้านความขดัแย้ง ดงันัน้การแก้ไขความขดัแย้งท าได้โดย การ
ใช้วิธีของประชาธิปไตยในการตกลงด้วยการใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นตวัตดัสินปัญหา  การตัง้ทีมงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหา การเปิดรับข้อเสนอแนะ และการจัดกิจกรรม สุนทรีสนทนา  ซึ่งเป็นเร่ืองของการเปิดใจ
ยอมรับฟัง และการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมุ่งไปท่ีการแก้ไขปัญหาและการเสนอแนะ ไม่ได้เน้นท่ีตวั
บคุคลหรือค้นหาผู้กระท าผิด พร้อมทัง้สร้างทศันคติท่ีดีตอ่กนั ก็จะท าให้ องค์กรเกิดความไว้วางใจซึ่งกนั
และกนั  เกิดบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  และรู้สึกปลอดภยัในการให้ข้อมลู ซึ่ งเม่ือ
เกิดความรู้สกึแบบนีแ้ล้ว ความขดัแย้งก็จะสลายไปในท่ีสดุ 
 3.  ด้านบรรยากาศภายในองค์กร พบว่า มิติบรรยากาศท่ีควรปรับปรุงคือ มิตด้ิานความผกูพนัท่ี
มีตอ่องค์กรดงันัน้ ผู้บริหารควรจดักิจกรรมเสริมสร้างสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 
เช่น การศึกษาดูงาน การสัมมนา การสันทนาการ ให้ครูอาจารย์มีความผูกพันต่อโรงเรียนและเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการท างานท่ีดี ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน และไม่
ต้องการเปล่ียนงาน ผู้ประการไม่ต้องสิน้เปลืองไปกับการจดัหาบุคลากรใหม่ อีกทัง้ไม่ต้องเสียเวลากับ
การฝึกบคุลากรใหม ่
 4.  ด้านความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ด้านหัวหน้างาน ควรมีการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูหัวหน้างานกับครูผู้ อยู่ใต้บังคบับญัชา โดยการมุ่งพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหวา่งกนัให้มากขึน้  
 5.  ความพึงพอใจในการท างาน พบว่าด้านความพึงพอใจด้านตวังานควรมีปรับปรุงให้ครูได้
ท างานตามความถนดั หรือความต้องการ ท าได้โดยการการทดสอบความรู้ความสามารถของครูแตล่ะคน
ว่ามีความรู้ความสามารถ หรือความถนดัในด้านใดมากท่ีสดุ เพ่ือท่ีจะได้มอบหมายรายวิชาท่ีจะท าการ
สอนให้ได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และได้รับความสมัครใจจากครูผู้ สอน เพราะเม่ือ
ผู้สอนมีความพึงพอใจท่ีได้ท าสิ่งท่ีมีความถนดัก็จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่
ช่ือเสียงของโรงเรียน 
 6.  การศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้กลุ่มตวัอย่างเฉพาะครูโรงเรียนเอกชน การศึกษาครัง้ต่อไปผู้ วิจยัอาจ
ท าการศกึษาเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศภายในองค์กร และการส่ือสารภายในองค์กร
ระหวา่งครูโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลได้ 

7.  การศึกษาครัง้นีพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นครูท่ีมีอายุการท างานมากกว่า 3 ปีขึน้ไป 
ซึ่งอาจท าให้มีความคุ้นชินกับบรรยากาศภายในองค์กร และเพ่ือนร่วมงาน อาจท าให้พบปัญหาในการ
ส่ือสารได้น้อยกวา่อาจารย์ท่ีย้ายเข้ามาใหม ่หรือมีอายงุานในโรงเรียนนัน้ ๆ น้อยกวา่ ดงันัน้ในการศกึษา 
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ครัง้ต่อไป ผู้ วิจยัอาจศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อบรรยากาศในองค์กร และการส่ือสารภายใน
องค์กร ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายกุารท างานท่ีแตกตา่งกนั 

8. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับการส่ือสารและความพึง
พอใจ เชน่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการท างาน 
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