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การวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ1) องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  

2)  ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา และ 3)  ผลการพฒันาเคร่ืองมือ
ตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  วิธีการดําเนินการวิจยัประกอบด้วย  ขัน้ตอนท่ี  1  การศกึษา
ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาเคร่ืองมือและจดัเก็บ
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ค่าเฉล่ีย (mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  
(exploratory  factor analysis) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path  analysis) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  (stepwise multiple regression  analysis)   

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ  คือ  1)  

บรูณภาพของสถาบนั  2)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 3)  ขวญัในการปฏิบติังาน 4)  การสนบัสนนุทรัพยากร  5)  
ความสามารถในการแก้ปัญหา 6)  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 7) การอยูร่่วมกนัของบคุลากร  และ 8)  การวางแผน   

2.  ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  พบว่า  องค์ประกอบ
ทกุตวัมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยท่ี  บรูณภาพของสถาบนั  ภาวะ
ผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์  ขวัญในการปฏิบัติงาน  และการสนับสนุนทรัพยากร มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา  และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร  และการวางแผนมี
ความสมัพนัธ์โดยอ้อมกบัความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยสง่ผา่นขวญัในการปฏิบติังาน   

3.  ผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  คือ  ตวัแปรท่ีสงัเกต
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สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ได้ดงันี ้  Ytot = .516 + .286 (X8) + .197 (X1) + .183 
(X3) +.132 (X2) + .099 (X6)   
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The  purposes  of  this  research  were  to  determine : 1) the  components  of  the 

organizational  health  of  the  elementary  school  2) the  influence  of  components of  organizational  
health  and 3) the  development  of  organizational  health  inventory  for  the elementary  school.  
There  were  3  steps  of  this  research  operation ;  1)  studying  the  variable  concerning  the  
organizational  health  2) developing  instrument  and  collecting  data  and 3)  analyzing  data.  The 
samples  were 120 elementary schools.  The  respondents  were  school  directors  and  teachers. 
The  instruments  for  collecting  the  data  were  semi – structural  interview  and  rubric scale of 
questionnaire  of  the  organizational  health  of  elementary  school.  The  statistics  for  analyzing  
the  data  were  frequency, percentage, mean, standard  deviation, exploratory  factor analysis, path  
analysis and  stepwise multiple regression  analysis.  

The  results  of  this  research  found  that  :  
1.  The  components  of   the organizational  health  of  the  elementary  school  were 1) 

institutional  integrity 2) consideration 3) morale 4) resource  utilization 5) problem - solving adequacy  
6) initiating  structure 7)  personal affiliation and 8)  planning. 

2) The components of  the organizational  health  of  the elementary  school  were 
correlate  to problem - solving adequacy.  Institutional  integrity,  consideration, morale and  resource  
utilization  affected  problem - solving adequacy  but  consideration  personal affiliation  and  
planning  affected to  morale  and  affected  to problem - solving adequacy   

3)  Result of development  of organizational  health  inventory  for  the elementary  school  
were  planning,  institutional  integrity,   morale, consideration   and  initiating  structure  affected  
problem - solving adequacy  at  .05 level  of  significance.  The equation of regression  analysis  was   
Ytot = .516 + .286 (X8) + .197 (X1) + .183 (X3) +.132 (X2) + .099 (X6)   
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บทที่  1 

 
 

บทนํา 
 
 

ท่ามกลางกระแสของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  โลกของเราก้าวเข้าสู่ยคุท่ี
เรียกว่า  โลกาภิวัตน์ (globalization) การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  
การเมือง  และเทคโนโลยี    สง่ผลให้องค์การตา่งๆ ต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือให้อยู่รอด  เท่าทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  องค์การท่ีมีความสมบูรณ์  เฉลียวฉลาดเรียนรู้และปรับตัวเองเข้ากับ
สถานการณ์ได้อยา่งรวดเร็วเท่านัน้ท่ีจะสามารถดํารงอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวทําให้รูปแบบขององค์การในศตวรรษท่ี  21   จะต้องพฒันาสํานึกแห่งการ
มองอนาคตวา่จะมุ่งไปท่ีใด  จะสร้างวิสยัทศัน์และเป้าหมายท่ีมีความหมายอย่างไร  เป้าหมายนัน้
จะต้องมีความโดดเด่นในตนเอง  ซึง่ช่วยให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั  และสามารถยืนหยดั
ในฝูงชนและโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมั่นคง1   ดังนัน้จึงได้มีความพยายามของหลาย
องค์การท่ีต้องการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมทัง้ความ
ต้องการท่ีจะเห็นความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคนในองค์การ   ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ ซึง่
มีเพียงองค์การท่ีแข็งแรงท่ีสดุเท่านัน้ท่ีจะอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงเช่นนี ้
ได้  จึงมีหลายๆ องค์การท่ีพยายามจะหนัมาให้ความสําคญัในการพฒันาองค์การโดยการใช้
วิธีการท่ีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมขององค์การให้เป็นไปในแบบแข็งแรง มีสุขภาพดี และมี
ประสทิธิภาพในการทํางาน2  

สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมขององค์การ    นอกจากนัน้องค์การยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
แก้ไขข้อจํากดัต่าง ๆ ของมนษุย์  ขณะเดียวกนัมนษุย์ในสงัคมคาดการณ์และหวงัท่ีจะให้องค์การ
                                                 

1 Rowan  Gibson,  Rethinking  the  Future (London : Niccholas  Brealey  
Publishing,  1998),  2. 

2 C. Jacqui,  The  Ombudsman as an Organizational  Development Specialist 
[Online],  accessed  3  January 2010. Available from  http://www.ombuds.uci.edu/ 
JOURNALS/specialist.html. 
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ต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคณุค่าอย่างแท้จริง  เพ่ือส่งเสริมให้มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้    นอกจากนัน้องค์การในปัจจบุนัมีความแตกตา่งอย่างมากกบัองค์การในอดีต   
องค์การปัจจุบันต้องทําอย่างไรให้เกิดความชัดเจนไม่คลุมเครือ  มีความยืดหยุ่นสูง  มีความ
แตกตา่งกนัมากแตมี่ความชดัเจนในเร่ืองพนัธกิจ  คา่นิยม  และกลยทุธ์ในการรักษาสมดลุระหว่าง
เป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว3   ดงันัน้คณุค่าขององค์การทุกองค์การจึงอยู่ท่ีการเป็น
องค์การท่ีสามารถสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีจัดตัง้ขึน้   ซึ่งย่อมหมายถึงจะต้องเป็นองค์การท่ีมีการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ  แต่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดงักล่าวจะมีมาก
น้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัการบริหารจดัการด้านตา่ง ๆ โดยผู้บริหารทกุระดบัขององค์การนัน้ ๆ ท่ีจะทํา
ให้องค์การมีความสมบรูณ์มากท่ีสดุ   การทําให้องค์การมีคณุค่า  มีคณุประโยชน์ต่อมนษุย์อย่าง
สมบูรณ์จึงอยู่ท่ีจะต้องมุ่งสนใจหาวิธีท่ีจะช่วยการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ผู้บริหารจึงควรพิจารณาแนวคิดและวิธีการท่ีจะทําให้องค์การสามารถดําเนินการให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ  สามารถปรับตวัให้เข้ากบักระแสโลก
ปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ไม่มีองค์การใดท่ีจะเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าต่อไปเร่ือยๆ ในอนาคตโดยยืนอยู่บน
ความสําเร็จเม่ือครัง้อดีตหรือปัจจุบนั  โดยการละเลยการปรับปรุงพฒันาองค์การอย่างต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะองค์การท่ีทําหน้าท่ีจดัการศกึษา  ความหยดุน่ิงท่ีจะพฒันาองค์การทางการศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการ มิเพียงแตทํ่าลายสมรรถนะขององค์การแตย่งั
กดักร่อนความมัน่คงของสงัคมในอนาคต  ซึง่จะต้องย้อนกลบัไปพิจารณาท่ีองค์การทางการศกึษา
วา่มีสขุภาพ มีอาการเจ็บป่วยหรือไม ่ สมรรถนะการบริหารจดัการเป็นอยา่งไร4  ซึง่องค์การอนามยั
โลก (World  Health Organization : WHO) เปรียบเทียบองค์การเป็นระบบร่างกายของมนษุย์  
หากร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์มีประสิทธิภาพในการทํางานเปรียบ

                                                 
3 Peter F. Drucker, cited  in  Frances Hesselben,  Marshall  Goldsmith,  Richard 

Beckhard, editos. The  Organization of  the  Future (n.p.,1997), 2. 
4 ชชัวาล  ทตัศวิชั,  “สขุภาพองค์การ :  เคร่ืองมือวดัประสทิธิผลการบริหารจดัการท่ีผกู

โยงกบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน,” วารสารวิชาการวไลยลงกรณ์  (มกราคม – มถินุายน 
2552)  : 78 – 93.  
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เหมือนองค์การท่ีมีความพร้อมในการปฏิบตัิงาน  หากอวยัวะบางสว่นไม่สามารถทํางานหรือเส่ือม
สมรรถภาพไปกลไกการทํางานจะหยดุชะงกัทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สามารถตอ่ต้านโรคภยัได้5 
สอดคล้องกบันกัชีววิทยาท่ีได้กลา่วเปรียบเทียบกนัระหวา่งการรักษาสขุภาพองค์การกบัเร่ืองอะนา
โตมี   ท่ีกลา่วไว้วา่ “องค์การคือ สิง่มีชีวิต” เพราะมีพลวตัรการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกบัร่างกายคน 
อวยัวะในแตล่ะสว่นของเรามีการพึง่พากนั ไมมี่อะไรเป็นอิสระแยกจากกนั   ถ้าเราเข้าใจอยา่งนี ้สิง่
ท่ีอยู่ในองค์การ เป็นสิ่งท่ีต้องพึ่งพาและเก่ียวพนักัน องค์การเสมือนสิ่งมีชีวิตต้องใส่ใจและดูแล
สขุภาพให้แข็งแรงเช่นกนั6   

องค์การท่ีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการทํางานนัน้ขึน้อยู่กับสุขภาพองค์การ 
(organizational  health) เป็นสําคญั  เพราะองค์การท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์จะมีผลผลิตท่ีดีทัง้ด้าน
ปริมาณและคณุภาพ  องค์การจะมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในสงัคม  สมาชิกในองค์การมีความสขุ  มี
ความพงึพอใจในการทํางาน  มีความผกูพนัตอ่หน่วยงาน  ร่วมมือร่วมใจการปฏิบตัิภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย  มีการตดัสินใจท่ีเหมาะสม7   นอกจากนีอ้งค์การท่ีสขุภาพดีนัน้ต้องมีบรรยากาศท่ีเอือ้
ต่อการทํางาน  สมาชิกภายในองค์การมีความผกูพนัต่อองค์การ  และองค์การจะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในท่ีสดุ   เน่ืองจากสขุภาพองค์การเป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จขององค์การ  องค์การใดมี
สขุภาพดีจะทําให้การบริหารองค์การมีประสทิธิผล  ถ้าองค์การใดมีสขุภาพไมดี่จะทําให้การบริหาร
องค์การนัน้ขาดประสิทธิผล8 โดยท่ีสขุภาพองค์การจะเป็นตวัชีว้ดัท่ีจะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในองค์การและช่วยเสริมสร้างความตระหนกั (awareness) ในปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ 
นอกจากนัน้องค์การท่ีมีสขุภาพดีนัน้มิได้เป็นเพียงอดุมการณ์เท่านัน้ หากแตย่งัพงึได้รับความสนใจ

                                                 
5 องค์การอนามยัโลก, การตรวจสุขภาพองค์การ [Online],  accessed  6  January 

2010. Available from  http://www.oknation.net/ 
6 สํานกัพมิพ์เนชัน่, สบายดหีรือเปล่า [Online], accessed 6 January 2010. 

Available  from  http://www.oknation.net/ 
7R. L.Daft,  Organizational Theory and Design, 2nd ed. (New York : McGraw - 

Hill, 1986), 105. 
8Wayne K.Hoy  and J. A. Feldman,  “Organizational Health : The Concept and 

its Measure” Journal  of  Research  and Development in Education  (n.p., n.d.), n.pag. 
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ในฐานะแนวคิดท่ีจําเป็นสําหรับการพฒันาองค์การ (concept of organization development) 
เพ่ือให้องค์การสามารถเตบิโตและอยูร่อดอยา่งยัง่ยืนได้9   

สขุภาพองค์การเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาองค์การ  ซึ่งมายส์ (Miles) ได้กล่าวไว้
สามารถสรุปได้วา่ สขุภาพองค์การ (organizational  health) เป็นเร่ืองความต้องการท่ีจะพิจารณา
ขอบเขตของกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีกระทําร่วมกนัในองค์การ  โดยอาศยัการศกึษาค้นคว้า  วิจยั  เพ่ือให้
ได้ข้อมลูเก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุงองค์การให้เป็นสถานท่ีน่าอยู่  น่าทํางานและน่าเรียนรู้ 
สามารถดํารงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  มีการบริหารจดัการได้อย่างตอ่เน่ือง   
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีม้ายส์ (Miles)  ได้
ศึกษาการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์  นักจิตวิยา  นักมานุษยวิทยา  และต่อมาได้ศึกษา
พฤติกรรมของคนในโรงงานผลิตยาในประเทศองักฤษ  และได้กําหนดมิติเพ่ือวดัสขุภาพองค์การท่ี
มีความเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะหรือความต้องการของระบบ  3  ด้าน 10  มิติ คือ  ด้านภารกิจ 
(task) ประกอบด้วย  มิติการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  มิติการสื่อสารอย่างเหมาะสม  และมิติการใช้
อํานาจในทางท่ีดี  ด้านการบํารุงรักษา (maintenance)  ประกอบด้วย  มิติการใช้ทรัพยากรบคุคล  
มิติความสามคัคีในกลุม่    มิติขวญักําลงัใจ  และด้านความเจริญและการพฒันา (growth  and  
development) ประกอบด้วย  มิตินวัตกรรมในการทํางาน  มิติความอิสระในการทํางาน  มิติ
ความสามารถในการปรับตวั  และมิติความสามารถในการแก้ปัญหา   ดงันัน้การศึกษาสุขภาพ
องค์การจึงเป็นการศึกษาความสามารถของระบบภายในขององค์การ   ซึ่งไม่เพียงทําหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิผลเท่านัน้  ยงัสามารถพฒันาเพ่ือให้องค์การมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ได้10   ตอ่มาได้
มีนกัวิชาการศึกษาเก่ียวกบัสขุภาพองค์การในมิติทัง้  10  ของมายส์ (Miles) ซึ่งพบว่าบางมิติไม่
สามารถอธิบายสุขภาพองค์การได้ชัดเจน  โดยเฉพาะการวัดสุขภาพองค์การของสถานศึกษา  
พบวา่  ยงัขาดความเข้มแข็งทางวิชาการและนํามาใช้บริหารจดัการได้ไม่สมบรูณ์นกั ในการนีฮ้อย, 
ทาเทอร์  และคอทท์แคมป์  (Hoy, Tarter and Kottkamp) ไม่เห็นด้วยกบัความคิดเก่ียวกบัการวดั

                                                 
9 จิรประภา อคัรบวร, สร้างคน สร้างผลงาน (กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ์เตา๋ (2000), 

2549), 100. 
10 Matthew B. Miles, Planned Change and Organizational Health : Figure and 

Ground  (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 378.  
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สขุภาพองค์การของมายส์ (Miles) 11   สอดคล้องกบั  คิมสตนัและซอนนาเบนด์ (Kimpston and 
Sonnabend)  โดยทัง้หมดได้โต้แย้งว่า  มิติการวดัสุขภาพองค์การตามกรอบแนวคิดของมายส์ 
(Miles)  เม่ือนํามาเป็นตวัชีว้ดัแล้วยงัไม่มีความเหมาะสมเท่าท่ีควร  ตลอดจนมกัเกิดปัญหาท่ีการ
วดัสขุภาพองค์การท่ีกําหนดหน่วยการวดัเป็นองค์การ ไม่ได้เป็นมิติแยกออกจากกนั12   ตอ่มาในปี  
1978  ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy  and  Feldman)  แห่งมหาวิทยาลยัรัชเจอร์ นิวเจอร์ซี่  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ได้ศึกษาระบบการทํางานในโรงเรียน  โดยนําทฤษฎีระบบสังคมของพาร์สัน 
(Parson) มาเป็นแนวแนวคิดในการศกึษาสขุภาพองค์การ  ซึง่จากทฤษฎีพบว่า  หากโรงเรียนหรือ
องค์การใดต้องการประสบความสําเร็จ  จะต้องแก้ปัญหาระบบภายใน  4  ประการ  คือ  
ความสามารถในการทําให้บุคลากรสามารถปรับตวั (adaptation)  ดํารงรักษาเป้าหมาย (Goal  
attainment)  การบูรณาการ (integration)  และความรู้  ความคิด  กฎระเบียบ  ข้อห้ามต่าง ๆ  
ตลอดจนรักษาระเบียบแบบแผน  ความเช่ือ  ทศันคต ิ คา่นิยม  ความรู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัๆ 
(latency)  นอกจากนีย้งัได้กล่าวถึงระดบัภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การไว้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัสถาบนั  (institutional  level)  ทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างโรงเรียนและชมุชน ระดบัการ
จดัการ (managerial level) ทําหน้าท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการ บริหารและระดบัเทคนิค (technical  
level)  ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสอน13   

ในเวลาต่อมาได้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนขึน้  
พบว่า  มิติสขุภาพของโรงเรียนมี  7  มิติ  ดงันี ้ มิติบูรณภาพของสถาบนั (institution integrity)   
อิทธิพลของผู้บริหาร (principal influence) ภาวะผู้ นําด้านมิติสมัพนัธ์  (principal  consideration)  
ภาวะผู้ นําด้านกิจสมัพนัธ์ (principal  initiation  structure)  และการสนบัสนนุทรัพยากร (resource  
support)  การมุง่เน้นวิชาการ  (academic  emphasis)  และขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  (morale)  
โดยผลการตรวจสอบสขุภาพองค์การพบว่า  โรงเรียนท่ีมีสขุภาพดี  (healthy  school)  จะมีการ
ปฏิบตัิงานทัง้ 3  ระดบัสอดคล้องกันเป็นอย่างดี  โรงเรียนมีประสบความสําเร็จบรรลุตาม
                                                 

11Wayne K. Hoy, C.J. Tarter and R. B. Kottkamp, Open Schools/ Healthy Schools : 

Measuring Organizational Climate  (Newbury Park, CA : Corwin Press,  1991),  67.   
 

12Kimpston and Sonnabend,  cited in Wayne K. Hoy, C. J.  Tarter and R. B. 
Kottkamp, Open Schools / Healthy Schools : Measuring Organizational Climate   
(Newbury Park, CA : Corwin Press, 1991),  67.   

13Wayne  K. Hoy  and  P. B. Forsyth,  Effective Supervision : Theory into 

Practice (New York : Random House, 1986), 156. 
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วตัถุประสงค์  ด้านกายภาพนัน้เป็นโรงเรียนท่ีน่าอยู่  ได้รับการยอมรับและได้รับความช่วยเหลือ
จากสงัคมเป็นอยา่งดี  พฤตกิรรมการบริหารของผู้บริหารได้รับการยอมรับจากครู  ให้การสนบัสนนุ
และเป็นมิตรกบัครู  มุง่เน้นวิชาการ  มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบคุลากรมีขวญั
กําลงัใจในการทํางาน   แตใ่นโรงเรียนท่ีมีสขุภาพไม่สมบรูณ์ (unhealthy  school)  จะมีลกัษณะท่ี
ตรงกนัข้าม  บรรยากาศไม่น่าอยู่  ไม่เหมาะกบัการทํางาน  ผู้บริหารไม่กระตือรือร้น   ครูแบ่งแยก
เป็นกลุม่  สง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการทํางานทกุด้าน  ทําให้ภาพรวมของโรงเรียนนัน้ไม่ดี
ทัง้องค์การ  นอกจากนีย้งัพบวา่  สขุภาพองค์การของโรงเรียนสามารถทํานายผลผลิตของโรงเรียน
ได้เป็นอยา่งดี14   

โรงเรียนประถมศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการ
การศกึษาเป็นอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากโรงเรียนมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานให้กบัเยาวชนซึง่เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสําคญัของชาต ิ  โดยมีจดุเน้นสาํคญัท่ีมุง่
จดัการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชาชนมีคณุธรรมนําความรู้  มีคณุภาพในการ
พฒันาตนเอง  เสริมสร้างคณุธรรม  พฒันาสงัคมฐานความรู้และยืนหยดัในเวทีโลกบนพืน้ฐานของ
ความเป็นไทย15   จากการท่ีนกัเรียนเป็นผลผลิตโดยตรงของโรงเรียน  ดงันัน้คณุภาพของนกัเรียน
จะดีหรือไม่ย่อมขึน้อยู่กับศักยภาพของโรงเรียนนัน้ ๆ  หากโรงเรียนมีคุณภาพสามารถบริหาร
จดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วผลผลิตคือนกัเรียนย่อมมีคณุภาพเช่นเดียวกัน   จากแนวคิด
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ท่ีกลา่วไว้วา่  สขุภาพองค์การเป็นตวัชีว้ดัการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หากองค์การใดมีสขุภาพดีแล้ว  องค์การนัน้ย่อมมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตามไปด้วย16   นอกจากนีก้ารมีสขุภาพองค์การท่ีดียงัสะท้อนถึงสภาพองค์การท่ีมี
ช่ือเสียง  มีคุณค่า  มีกระบวนการทํางานท่ีราบร่ืนไม่ตึงเครียด17  และสุขภาพองค์การยังเป็น
                                                 

14 Wayne K. Hoy  and Cecil G. Miskel,  Educational   Administration  : Theory, 

Research and Practice (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 234.   
15 สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, รายงานผลการประชุมทางวิชาการการวิจัย

ทางการศกึษาระดบัชาต ิ ครัง้ที่  12  (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551), บทสรุป.     
16 Wayne  K. Hoy  and Cecil  G. Miskel,  Educational   Administration  : Theory, 

Research and Practice (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 394 – 395.   
17 K. Camaeron, Measuring Organizational Effectiveness in Institutions of  

Higher  Education [Online], accessed  6 January 2010. Available  from http://www. 
webuser.bus. umich.edu/cameron 
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เคร่ืองบ่งชีถ้ึงความสามารถในการบริหารงานให้บรรลเุป้าหมาย  ภายใต้ระบบการบริหารจดัการ
และการตดัสนิใจท่ีมีข้อมลู  มีการสื่อสารท่ีดี  มีความขดัแย้งน้อย18  สมาชิกมีการดแูลช่วยเหลือซึง่
กนัและกนั  ตลอดจนช่วยเหลือให้องค์การมีความมัน่คง19  ซึ่งการท่ีองค์การมีสขุภาพท่ีดีทําให้มี
ความสามารถในการปรับตวั  มีความยืดหยุน่  และมีความสามารถในการผลติ20  หากองค์การไมมี่
สขุภาพท่ีดีแล้ว  ทําให้เส่ียงต่อการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในระยะยาวได้  รวมทัง้ความเป็นอยู่
ขององค์การด้วยเช่นเดียวกนั21  

จากแนวคิดดงักล่าวสขุภาพองค์การจึงเป็นตวัชีว้ดัท่ีสําคญัของผลผลิตองค์การ   การท่ี
โรงเรียนประถมศึกษาจะมีผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพนัน้  สุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัยิ่งท่ีจะต้องพฒันาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มศกัยภาพส่งผลต่อผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ดงันัน้จึง
จําเป็นต้องศึกษาพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ทําให้
ทราบถึงสภาพสขุภาพองค์การว่าขณะนีโ้รงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

 
ปัญหาการวจิัย 

 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานถือวา่เป็นช่วงการศกึษาในระบบท่ียาวท่ีสดุ  เน่ืองจากเยาวชนต้อง

เรียนอยู่ในระบบการศกึษาขัน้นี ้ 9 – 12  ปี  ซึง่เฉลี่ย 1  ใน 5 ของช่วงชีวิต การศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน
จึงมีความซบัซ้อนอย่างมากทัง้ด้านการจดัการ  ด้านหลกัสตูร  ด้านการเรียนการสอน  เป็นความ
พยายามท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่คณุภาพของผู้ เรียน  ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั

                                                 
18 D. E. McFarland, Management : Foundation and Practices,  5th ed. (New 

York : Macmillan, 1979),  439.    
19 K. N. Wexley and G. A. Yukl, Organizational Behavior and Personal 

Psychology  (Illinois : Richard D. Irwin, 1984),  384.  
20 P. E.  Mott,  The Characteristics of Effective Organizations  (New York : 

Harper and Row,  1972), n.pag.   
21 J. C. Quick, and J. D. Quick, Organizational Stress and Preventive 

Management (New York : McGraw – Hill, 1984), 80 - 82.   
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ของชาติ   สําหรับประเทศไทยมีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ  จํานวน  31,508  
โรงเรียน22  มีภาระหน้าท่ีหลักท่ีสําคัญคือ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมี
ความสําคญัยิ่งในการพฒันาคนให้เป็นมนษุย์สมบรูณ์  มีความพร้อมทัง้ด้านความรู้และมีคณุธรรม
จริยธรรม ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายสงูสดุของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แต่
อยา่งไรก็ตามหลงัจากมีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคญัๆ ทางการศกึษามากมาย  ซึง่ล้วน
สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพผู้ เรียนทัง้สิน้23   

สํานกังานงานเลขาธิการสภาการศกึษา  ได้ดําเนินการตดิตามและประเมินผลการปฏรูิป
การศกึษาตัง้แตปี่  2542  เป็นต้นมา  พบปัญหาด้านการพฒันาผู้ เรียนและสถานศกึษา  ท่ีต้องเร่ง
ปรับปรุงแก้ไขอยา่งเร่งดว่น   ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้24  

1. ระดบัปฐมวยั  นกัเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคมอยู่ในระดบัสงู แต่
ด้านสติปัญญาต่ํากว่าระดบัอ่ืนๆ  จากการประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบแรก ปี 2548 ประเมินโรงเรียน 8,276  โรงเรียน 
อยูใ่นระดบัดี  ร้อยละ  34.14 นกัเรียนมีพืน้ฐานเชิงวิชาการและความคิดวิเคราะห์อยู่ในระดบัน้อย  
สว่นการประเมินรอบสอง ปี 2548 – 2551 ประเมินโรงเรียน 20,184 โรงเรียน  ได้มาตรฐานร้อยละ  
80.40  และร้อยละ  19.60 หรือ  3,955 โรงเรียน ต้องได้รับการพฒันา 

2. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  มีคะแนนเฉล่ียต่ํากว่า
ร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองในทุกวิชา  จากการประเมินของสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบแรก ปี 2548 ประเมิน
โรงเรียน 30,010 โรงเรียน พบวา่มาตรฐานความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดบัดี  ร้อยละ  
10.40 ความรู้และทกัษะตามหลกัสตูร อยู่ในระดบัดี  ร้อยละ11.40 และทกัษะการแสวงหาความรู้

                                                 
22 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, รายงานข้อมูลจาํนวนสถานศกึษา 

[Online], accessed  6  May 2010. Available  from http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/ 
23 สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, รายงานผลการประชุมทางวิชาการการวิจัย

ทางการศกึษาระดบัชาต ิ ครัง้ที่  12  (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551), บทสรุป.   
24สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, ข้อเสนอการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค,  2552),  5 – 9.   
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ด้วยตนเอง อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 24.0 สว่นการประเมินรอบสอง ปี 2548 – 2551 ประเมินโรงเรียน  
22,425 โรงเรียน  ได้มาตรฐานร้อยละ 79.7 และร้อยละ 20.3 ต้องได้รับการพฒันา 

3.  การจดัการศกึษาในภาพรวม  ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2550 ประชากรไทยอาย ุ15  ปี
ขึน้ไปไม่รู้หนงัสือเพิ่มขึน้  จากร้อยละ  4.7  ในปี 2545 เป็นร้อยละ  7.4  ในปี  2550   การประเมิน
ของ PISA  ในปี  2546  และ 2549  พบว่าเด็กไทยมีความสามารถในด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  ต่ํากว่าเด็กกลุม่ประเทศ  OECD  (Organization  for  Economic  Cooperation  
and  Development)มาก  และยงัพบวา่เดก็ไทยอา่นหนงัสือน้อยมาก  และการจดัอนัดบัของ  IMD 
(International Institute for Management)  ปี 2551  ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี  43  จากประเทศ
ทัง้หมด  55 ประเทศ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินผลของการจดัการศึกษาในภาพรวมของประเทศจะพบว่า  
คณุภาพผู้ เรียนยงัอยู่ในระดบัท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน   ทัง้ในระดบัปฐมวยัและระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต่ําในทกุรายวิชา  รวมถึงทกัษะด้านการคิดซึง่เป็นคณุลกัษณะ
ท่ีสําคญัของคณุภาพของนกัเรียน  นอกจากนัน้เม่ือพิจารณาถึงคณุภาพของสถานศกึษายงัพบว่า  
สถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่มีคุณภาพในระดับดีไม่ถึงระดับดีมาก  และอีกจํานวนหนึ่งยังไม่ได้
มาตรฐาน  ซึง่นบัว่าเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง   
การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ใน
ภาพรวมหากเราสามารถทําให้โรงเรียนประถมศกึษามีคณุภาพ  ย่อมทําให้ผลผลิตคือ  นกัเรียนมี
คณุภาพเช่นเดียวกนั   ดงันัน้เพ่ือให้ก้าวทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกและท่ีสําคญัเพ่ือเป็นตวั
จักรสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศจึงจําเป็นต้องพัฒนา
สถานศกึษาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานมากท่ีสดุ   นอกจากนีผ้ลการประเมินศกัยภาพของผู้บริหาร
และครูในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือคดัแยกครูออกเป็น  3 กลุม่ คือ  
กลุม่ท่ีได้คะแนน 80 คะแนนขึน้ไป จะถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่สงู คะแนนระหว่าง 60 - 79 คะแนนอยู่ใน
กลุม่กลาง และคะแนนต่ํากว่า 60 คะแนนลงมาอยู่ในกลุม่ต้น  ผลการประเมินพบว่า  ในสว่นของ
ครูทดสอบความรู้ ความสามารถเป็นรายวิชาตามระดับชัน้  ขณะนีสํ้านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว 3 กลุ่ม  ดงันี ้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น มีครูเข้าสอบทัง้หมด 14,816 คน ได้คะแนนเกิน 80 คะแนน จํานวน 8,596 
คน หรือร้อยละ 58.02 คะแนนกลุม่กลาง 4,311 คน หรือร้อยละ 29.10 ได้คะแนนน้อยกว่า 60 
คะแนน  จํานวน  1,909 คน หรือร้อยละ 12.88  กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
แยกเป็นวิชาฟิสิกส์ มีครูเข้าสอบทัง้หมด 3,387 คน ได้คะแนนเกิน 80 คะแนน  จํานวน 75 คน หรือ
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ร้อยละ 2.19 คะแนนกลุ่มกลาง 913 คน หรือร้อยละ 26.63 ได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน  
จํานวน 2,440 คน หรือร้อยละ 71.18 วิชาเคมี เข้าสอบทัง้หมด 3,088 คน ได้คะแนนเกิน 80 
คะแนน  จํานวน 693 คน หรือร้อยละ 22.68 คะแนนกลุ่มกลาง 412 คน หรือร้อยละ13.49 ได้
คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน  จํานวน 1,956 คน หรือร้อยละ 63.86 วิชาชีววิทยา เข้าสอบทัง้หมด 
2,846 คน ได้คะแนนเกิน 80 คะแนน  จํานวน 2 คน หรือร้อยละ 0.07 ได้คะแนนกลุม่กลาง 389 
คน หรือร้อยละ 13.67 ได้คะแนนน้อยกวา่ 60 คะแนน  จํานวน 2,455 คน หรือร้อยละ 86.26  สว่น
ของผลประเมินผู้บริหาร  จํานวน 37,522 คน ซึง่แยกประเมิน 3 ด้าน พบว่า ด้านแรกเป็นการ
ทดสอบความรู้ในเชิงบริหาร ได้คะแนนเกิน 80 คะแนน  จํานวน 6,112 คน หรือร้อยละ 16.29  ได้
คะแนนกลุม่กลาง 15,426 คน หรือร้อยละ 41.12 ได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 15,984 
คน หรือร้อยละ 42.59  การประเมินภาวะผู้ นํา คณุธรรม จริยธรรม ได้คะแนนเกิน 80 คะแนน  
จํานวน 26,824 คน หรือร้อยละ 71.48  ได้คะแนนกลุม่กลาง 6,128 คน หรือร้อยละ 16.34  ได้
คะแนนน้อยกวา่ 60 คะแนน จํานวน 4,570 คน หรือร้อยละ 12.18  และการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาองักฤษและเทคโนโลยี ได้คะแนนเกิน 80 คะแนน  จํานวน 534 คน หรือร้อยละ 1.43  ได้
คะแนนกลุม่กลาง 1,410 คน หรือร้อยละ 3.76  ได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน จํานวน 35,578 
คน หรือร้อยละ 94.81  โดยมีผู้ได้คะแนนต่ําสดุ 3.325 

นอกจากนัน้มาตรการปรับปรุงอตัรากําลงัของส่วนราชการในโครงการเกษียณอายกุ่อน
กําหนด ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงระบบราชการมีประสทิธิภาพประสทิธิผลเพิ่มขึน้ โดยกําหนดให้
ข้าราชการท่ีมีอายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป หรือทํางานราชการมาแล้ว 25 ปี มีสิทธ์ิท่ีจะลาออกจาก
ราชการก่อนกําหนดได้โดยจะได้รับเงินพิเศษจํานวน  8 – 15 เท่าของเงินเดือน ข้าราชการสงักดั
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการได้มีประมาณ  90,000  คน  ซึง่ถ้า
หากมีการอนุมัติให้ผู้ เข้าร่วมโครงการลาออกได้ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูเป็นอย่างยิ่ง  
ดงันัน้จึงต้องมีเง่ือนไขสําหรับครูท่ีจะเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกําหนด26  ในปีงบประมาณ  
2552  ข้าราชการครูในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เข้าโครงการ

                                                 
25

 คมชดัลกึ,  ชนิวรณ์เผยคุณภาพครูไทยแย่เข้าขัน้วกิฤต ิ [Online], accessed  6 
September 2010. Available  from http://www.komchadluek.net/detail/.html. 

26กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางดาํเนินการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด

ของกระทรวงศึกษาธิการ [Online], accessed  6 September 2010. Available  from  
http://www.moe-news.net/ 
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เกษียณอายกุ่อนกําหนด จํานวน 12,032 คน27 และในปีงบประมาณ 2553  ข้าราชการครูเข้าร่วม
โครงการเกษียณอายกุ่อนกําหนด 10,107  คน ซึง่ครูสว่นใหญ่ท่ีเข้าร่วมโครงการมีเหตผุลในการ
ลาออกพอสรุปได้วา่ ข้าราชการครูสว่นใหญ่ไม่มีขวญักําลงัใจและขาดแรงจงูใจท่ีจะปฏิบตัิราชการ
28  สอดคล้องกบัผลการวิจยัเร่ือง  สภาวะการขาดแคลนครูในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ท่ีพบว่า   
ปัจจบุนัประเทศไทยมีข้าราชการครูในสายงานสอน 396,507 คน แต่มีความต้องการครูมากถึง 
478,186 คน จงึจะสามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  สว่นสาเหตขุองปัญหานัน้
เกิดจากปัญหาเชิงนโยบายของรัฐและระดบัท้องถ่ิน การปฏิรูปหลกัสตูรทําให้เกิดรายวิชาใหม ่
สง่ผลให้ขาดแคลนครูผู้สอน   ประกอบกบันโยบายการจํากดักําลงัคนภาครัฐและคืนอตัราทดแทน
ผู้ เกษียณอายตุามโครงการเปล่ียนเส้นทางชีวิต ทําให้ครูลาออกไปเป็นจํานวนมาก รวมถึงสาเหตุ
เน่ืองจากความไม่สมัพนัธ์กนัระหว่างการผลิตและการใช้ครู ปัญหาวิกฤตศรัทธาวิชาชีพครู และ
ภาพลกัษณ์ของอาชีพครูซึง่มีคา่ตอบแทนน้อย มีสวสัดกิารไมเ่พียงพอ ทําให้ครูขาดขวญักําลงัใจ29 

นอกจากนีปั้ญหาหนีส้ินของครูยงัสง่ผลกระทบต่อการดําเนินพฒันาคณุภาพชีวิตครูทัง้
ระบบ   ซึง่

                                                

จากการศกึษาพบวา่  การสํารวจหนีส้ินครูทัว่ประเทศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 87 แห่ง
ทัว่ประเทศ โครงการพฒันาชีวิตครู โครงการเงินกู้สมาชิกกองทนุการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพ่ือนครูและบคุลากรทางการศกึษา (ช.พ.ค.) ของสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา (สกสค.) และกองทนุหมนุเวียนแก้ไขปัญหาหนีส้ินครูนัน้ 
มีมลูคา่หนีส้ินรวมกนัประมาณ 1 แสนล้านล้านบาท และมีเงินออมรวมประมาณ 3 แสนล้านบาท 
โดยหนีส้ินของครูสว่นใหญ่เป็นหนีจ้ากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  87  แห่ง จํานวน 4.6 แสนคน มลูคา่
หนี ้7 แสนล้านบาท โครงการเงินกู้  ช.พ.ค.จํานวน 3 แสนกว่าคน มลูคา่หนีส้ิน 1.5 แสนล้านบาท 

 
27 กระทรวงศกึษาธิการ, ก.พ. ยันไม่ปรับเกณฑ์เกษียณก่อนกาํหนด  [Online], accessed  6 

September 2010. Available  from http://www.meedee.net/magazine/job/government-jobs/ 
28 กระทรวงศกึษาธิการ, รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ครม.ได้เหน็ชอบโครงการเกษียณอายุ

ก่อนกาํหนดเพิ่มเตมิของข้าราชการ สพฐ. [Online], accessed  6 September 2010. 
Available  from http://www.moe-news.net/ 

29
 ชนิตา รักษ์พลเมือง,  ขาดแคลนครูเหตุแตกหลักสูตรใหม่  [Online], accessed  

16 September 2010. Available  from  http://210.246.188.53/trang1kmc/ 
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โครงการพฒันาชีวิตครู จํานวน 6 หม่ืนกว่าคน มลูคา่หนี ้5 หม่ืนล้านบาท และกองทนุหมนุเวียน 
จํานวน 8,500 คน มลูคา่หนี ้1 พนัล้านบาท30   

จากการศึกษาเก่ียวกับสขุภาพองค์การในต่างประเทศ  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาองค์การในอนาคตไว้หลายแง่มมุ  อาทิ  โฮ (Ho) ได้
ศึกษาการบริหารจัดการสุขภาพองค์การ และผลการปฏิบตัิงานในกลุ่มวิทยาลยัระดบัจูเนียร์ 
ประเทศสงิคโปร์ (Managing Organizational Health and Performance in Junior colleges) ผล
การศึกษาพบว่า  สุขภาพองค์การมีความสมัพนัธ์อย่างมากกับความพึงพอใจของงาน (job 
satisfaction) ความเป็นอยูท่ี่ดีของบคุลากร (well-being) มีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบตัิงานของ
วิทยาลยั (performance) 31  ส่วนสชยูเลอร์  (Schuyler) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิด
องค์การสขุภาพดี  ซึง่ผลการวิจยัสรุปว่า องค์การจะมีสขุภาพดีได้นัน้ องค์การต้องสร้างให้เกิดการ
คงไว้ซึง่การตอบแทนซึง่กนัและกนั (reciprocal maintenance) หรือการสนบัสนนุให้เกิดการตอบ
แทนซึง่กนัและกนั (reciprocal nourishment) ขณะเดียวกนัองค์การต้องออกแบบเพ่ือพฒันาและ
สร้างความเติบโตในหน้าท่ีการงานของบุคลากรในองค์การ และบุคลากรในองค์การต้องทําให้
องค์การสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน นอกจากการสร้างให้เกิดการสนบัสนนุให้เกิดการตอบแทน
ซึง่กนัและกนั (reciprocal nourishment) แล้วองค์การยงัต้องสร้างวฒันธรรมท่ีบคุลากรมีสว่นร่วม
ในการควบคมุ การตดัสินใจ ในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของตนเองด้วย32  ซึง่สอดคล้อง
การศึกษาของคลาก (Clark)  ซึ่งได้ศึกษาคณุลกัษณะขององค์การสขุภาพดีว่ามีพืน้ฐานมาจาก
พฤติกรรมศาสตร์ของมนษุย์ (behavioral science) ผสมผสานกบัความสมัพนัธ์ของกลุม่บคุลากร
ในองค์การ และความสมัพนัธ์ของบคุลากรกบัองค์การ ผลการศกึษาพบว่า  องค์การท่ีจะสขุภาพดี
ได้บุคลากรขององค์การต้องสามารถรักษาสถานภาพขององค์การพร้อมกับสร้างความเติบโตไป

                                                 
30 มตชินออนไลน์,  ศธ.เผยหนีสิ้นครูทั่วปท.1แสนล้านล้าน แห่กู้สหกรณ์มากสุด7

แสนล้าน ชง"ชินวรณ์"เร่งแก้ปัญหาทัง้ระบบ  [Online], accessed  6 September 2010. 
Available  from  http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

 

31 J.T.S. Ho,  “Managing Organizational Healthy and Performance in Junior 
Colleges,” The International Journal of Educational Management, 14, 2  (2000) : 62 - 73. 

32 K.G. Schuyler,  “The Possibility of Healthy Organizations : Toward A New 
Framework for Organizational Theory and Practice,” Journal of Applied Sociology/ 

Sociological Practice. 6, 2 (2004) : 57 - 79. 
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พร้อมกนั33  ดงันัน้การท่ีองค์การจะมีสขุภาพดีได้จะต้องให้การสนบัสนนุกลุม่บคุลากร รวมทัง้ให้
โอกาสบคุลากรแต่ละคนได้เติมเต็มความสามารถเพ่ือเติบโตไปพร้อมกนั โดยต้องทําตัง้แตร่ะบบ
บคุคล กลุม่บคุลากรขนาดยอ่ม กลุม่ท่ีใหญ่ขึน้ และองค์การ 

นอกจากนัน้ยงัมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพองค์การในประเทศไทย  โดย วรรณภา 
ประทุมโทน ได้ศึกษาสุขภาพองค์การในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า  
วิทยาลยัพยาบาลสว่นใหญ่มีสขุภาพองค์การอยู่ในระดบัปานกลางถึงร้อยละ 60  สว่นสขุภาพองค์การ
อยูใ่นระดบัสมบรูณ์มากและไมส่มบรูณ์มีจํานวนเท่ากนัคือ ร้อยละ 2034 สําหรับ     พชัรีวรรณ  กิจมี  
ได้ศึกษาพบว่า สุขภาพองค์การในโรงเรียนอยู่ในระดับมากและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม   ด้าน
บรรยากาศองค์การ  และด้านบุคลากร ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
ภาคเหนือ35 ส่วนกิจกิจพฒัน์  พนัธ์แจ่ม  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพองค์การกบัความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาระยอง  เขต 2  
พบวา่สขุภาพองค์การในประถมศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แตด้่านบรูณภาพของสถาบนัอยู่ใน
ระดบัน้อย36 นอกจากนี ้สมพร  ฟักแก้ว  ได้ศึกษาสุขภาพองค์การในโรงเรียน  สํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาสระแก้ว  เขต 1 พบว่า  สุขภาพองค์การส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ยกเว้นด้านอํานาจ
อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียนท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง37  ซึ่งสอดคล้องกบั ปวริศร์  โปกลุ   ท่ีศึกษา
                                                 

33 J.V. Clark,  “Healthy Organization,”  California  Management  Review : 62, 4 
(n.d) : 16 - 30. 

34 วรรณภา  ประทมุโทน, “บรรยากาศองค์การและสขุภาพองค์การของวทิยาลยั
พยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545), 198. 

35 พชัรีวรรณ  กิจมี, “แบบจําลองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  ภาคเหนือ”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), 141 - 142. 

 

36 กิจกิจพฒัน์  พนัธ์แจม่,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาพองค์การกบัความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานของครูในโรงเรียนประถมศกึษา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาระยอง  เขต 2”   (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), 100 - 101. 

37 สมพร  ฟักแก้ว, “สขุภาพองค์การในโรงเรียน  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระแก้ว  
เขต  1”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยับรูพา, 2550), 56 - 57. 
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สขุภาพองค์การโรงเรียนในฝันระดบัตําบล  อําเภอพนสันิคม  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ 
เขต 2 พบวา่  ภาพรวมสขุภาพองค์การของโรงเรียนในฝันระดบัตําบลอยูใ่นระดบัดี38   

จากสภาพปัญหาและงานวิจยัดงักล่าวข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่า  คณุภาพของการศึกษาของ
ประเทศไทยยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและแข่งขันกับอารยประเทศได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็น
องค์การปฐมภูมิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจะทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพนกัเรียนในภาพรวม การพฒันาโรงเรียนให้เป็น
องค์การท่ีมีประสทิธิภาพจงึเป็นสิง่ท่ีสําคญั39  โดยการท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การได้อย่างมี
ระบบและระเบียบแบบแผนนัน้ต้องเร่ิมต้นท่ีการปรับปรุงสขุภาพองค์การเป็นเป้าหมายแรก40  ซึ่ง
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การพบว่า  สุขภาพองค์การเป็นความสามารถหลักของ
องค์การในการปฏิบตัิงานตามภารกิจและหน้าท่ีของระบบ  ทําให้องค์การสามารถดํารงอยู่และมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบสุขภาพองค์การท่ีสําคญัของ
โรงเรียนประถมศึกษา  และให้ได้เคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษา  ท่ี
สามารถตรวจสอบสุขภาพโรงเรียนได้อย่างน่าเช่ือถือและนําผลการตรวจวดัสุขภาพองค์การไป
พฒันาสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาให้มีสขุภาพท่ีดี  เม่ือสขุภาพองค์การของโรงเรียน
มีสขุภาพดี  มีความเข้มแข็งสมบรูณ์  สามารถปฏิบตัภิารกิจในการพฒันาเยาวชนซึง่เป็นทรัพยากร
ท่ีสําคญัของชาติในอนาคต   ซึ่งผลของการวิจยัจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันา
โรงเรียนประถมศกึษาให้มีประสทิธิภาพประสทิธิผลตอ่ไป 
 
 

                                                 
38 ปวริศร์  โปกลุ, “สขุภาพองค์การโรงเรียนในฝันระดบัตําบล  อําเภอพนสันิคม  สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 2” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา, 2550), 63 - 64. 

39 Tomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 
2nd ed.  (needham Heights, MA : Allyn and  Bacon, 1991), 76. 

40 Milstein and Belasco,  Educational Administration and the Behavioral 
Science: A System Perspective (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 143. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัย  ดงัท่ีได้กล่าวข้างต้นเพ่ือให้มีความ

ชดัเจนในการตอบคําถาม  ผู้วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ดงันี ้
1. เพ่ือทราบองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา   
2. เพ่ือทราบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
3. เพ่ือทราบผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  

ข้อคาํถามของการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และเป็นแนวทางในการหาคําตอบ  

ผู้วิจยัจงึได้กําหนดคําถามของการวิจยั  ดงันี ้
1. องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษามีองค์ประกอบใดบ้าง   
2. องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่
3. เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาเป็นอยา่งไร 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ผู้ วิจัยจึงได้ดําเนินการกําหนด
สมมตฐิานของการวิจยั  ดงันี ้

1. องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาเป็นพหอุงค์ประกอบ 
2. องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษามีความสมัพนัธ์กนั 
3. เคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษามีรายละเอียดตาม

สมการถดถอยขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาและ
พฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา   ผู้วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยัจากการศกึษาองค์ความรู้ในเร่ืองสขุภาพองค์การ (organizational health) ดงัท่ี มายส์  
(Miles)  ได้ศกึษาและได้กําหนดมิติของสขุภาพองค์การไว้ 10  มิติ คือ 1)  มิติการมีเป้าหมายท่ี
ชดัเจน  2) มิติการสื่อสารอย่างเหมาะสม  3)  มิติการใช้อํานาจในทางท่ีดี  4)  มิติการใช้ทรัพยากร
บคุคล  5)  มิตคิวามสามคัคีในกลุม่    6)  มิติขวญักําลงัใจ  7) มิตินวตักรรมในการทํางาน  8)  มิติ
ความอิสระในการทํางาน  9)  มิติความสามารถในการปรับตวั  10)  มิติความสามารถในการ
แก้ปัญหา  สว่น  ฮอยและฟอร์ซสิ  (Hoy and Forsyth)  ได้ศกึษาเก่ียวกบัตวัชีว้ดัสขุภาพองค์การท่ีเป็น
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สถานศกึษาไว้  ดงันี ้ 1)  ความเข้มแข็งของสถาบนั  2) อํานาจอิทธิพลของผู้บริหาร  3)  การบริหาร
ท่ีเน้นคน  4)  การบริหารท่ีเน้นผลงาน  5)  การสนบัสนนุทรัพยากร 6)  ขวญักําลงัใจ  7) การ
มุ่งเน้นด้านวิชาการ   สําหรับ เวปป์ (Webb)  ได้กล่าวว่า สขุภาพองค์การโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1) การเน้นภารกิจ 2) การจดัการภายในองค์การ 3) ความเติบโตและการเปลี่ยนแปลง  สว่น ฮอย
และซาโบ  (Hoy and Sabo)  ได้กล่าวถึงสขุภาพองค์การท่ีเป็นโรงเรียนมีองค์ประกอบ ดงันี ้ 1)  
เกียรติศกัดิ์ศรี  2) ความเป็นผู้ นําของผู้บริหาร  3)  อํานาจอิทธิพลของผู้บริหาร 4)  การสนบัสนนุ
ทรัพยากร  5)  การอยู่ร่วมกนัของบคุคล  6)  การมุ่งเน้นด้านวิชาการ  นอกจากนี ้พอร์ดเกอสกี ้ 
(Podgursky)  ได้กลา่วถึงตวัชีว้ดัของสขุภาพองค์การโรงเรียนไว้  ดงันี ้1) บรูณภาพของสถาบนั  2) 
ภาวะผู้ นําฉนัเพ่ือนร่วมงาน  3)  ความสามารถจดัสรรทรัพยากร 4)  ความผกูพนัของบคุลากร  5)  
การมุ่งเน้นวิชาการ   สําหรับ ฮอย  ทาร์เตอร์ และคอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) ได้
ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรียนไว้  ดังนี  ้ 1)  ความเข้มแข็งของ
องค์การ  2) อิทธิพลของผู้ อํานวยการ  3)  ภาวะผู้ นําด้านกิจสมัพนัธ์  4)  ภาวะผู้ นําด้านมิตร
สมัพนัธ์  5)  การสนบัสนนุทรัพยากร   6)  ความสามคัคี  7) ขวญักําลงัใจ  8)  มุ่งเน้นด้านวิชาการ    
ส่วน โอเวน  (Owens)  ได้ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของสขุภาพองค์การโรงเรียนไว้  ดงันี ้ 1)  
การมุ่งเน้นเป้าหมาย  2) การสื่อสารท่ีพอเพียง  3)  การใช้อํานาจท่ีเป็นธรรม 4)  การใช้ทรัพยากร
อยา่งมีคณุภาพ 5)  ความกลมเกลียว 6)  ขวญักําลงัใจ  7) ความเป็นอิสระ 8) การมีนวตักรรมใหม ่ 
9)  การปรับตวั  10)  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี ้ พรรณี  สวุตัถี ได้ศกึษาสขุภาพ
องค์การในโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งได้สรุปองค์ประกอบได้  ดังนี ้ 1)  การกําหนดเป้าหมาย        
2) บรูณภาพของสถาบนั  3)  ภาวะผู้ นําฉนัเพ่ือนร่วมงาน  4)  การติดตอ่ส่ือสาร  5)  การสนบัสนนุ
ทรัพยากร 6)  มุง่เน้นวิชาการ 7) ขวญัในการปฏิบตังิาน  8)  นวตักรรมทางการศกึษา 

นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้ใช้แนวคิดเป็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
บริหารการศึกษามาศึกษาในการวิจยัครัง้นีด้้วยและจากแนวคิดทฤษฏีดงักล่าว  สามารถนํามา
ประกอบเป็นกรอบแนวคิดท่ีผู้วิจยัใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัครัง้นีโ้ดยเขียนเป็นแผนภมูิดงั
ปรากฏในแผนภมูิท่ี  1 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
สขุภาพองค์การของ มายส์  

(Miles 1969) 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
สขุภาพองค์การของ  เวปป์ 

(Webb et.al 1987) 

ศกึษาเอกสารและแนวคิดเหน็ของ
ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัสขุภาพองค์การ

ของโรงเรียนประถมศกึษา 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
สขุภาพองค์การของ   

พอร์ดเกอสกี ้  
(Podgursky  1990) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การ
ของ ฮอยและซาโบ  (Hoy and  

Sabo  1997) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
สขุภาพองค์การของ  ฮอย   
ทาร์เตอร์ และคอทท์แคมป์ 

(Hoy, Tarter and 
Kottkamp 1991) 

สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน
ประถมศกึษา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพ

องค์การของสถานศกึษาของ 
พรรณี  สวุตัถี  (2537) 

(Owens 1991) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพ
องค์การของ โอเวน   

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพ
องค์การของฮอยและฟอร์ซิส   
(Hoy and Forsyth 1986) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

18 

ข้อจาํกัดในการวิจยั 
การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ทําการศกึษาเป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีได้กําหนดไว้และ

ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ได้ตวัแปรแฝง (latent  variables)  จํานวน 8  องค์ ประกอบด้วย 40 ตวัแปร  
ซึง่ยงัมีตวัแปรอีกจํานวนหนึ่งท่ีไม่ได้ศกึษาและอาจเป็นตวัแปรปนเปือ้น (confounding variables) 
ในการศกึษาครัง้นี ้
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  สขุภาพองค์การ (organizational health) หมายถึง สภาพของโรงเรียนประถมศกึษา
ท่ีเกิดจากสภาวะการปฏิบตัิงานตามภารกิจ  และความรับผิดชอบของโรงเรียน ทําให้โรงเรียนมี
ความพร้อมท่ีจะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการพฒันาก้าวหน้าไปอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน   

2. โรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเปิดสอนระดบัก่อนประถมศกึษาและระดบัประถมศกึษา หรือสถานศกึษาท่ี
เปิดสอนตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้แบ่ง
โรงเรียนออกเป็น  3 ขนาด คือ  ขนาดเลก็ (นกัเรียน 1 – 120 คน) ขนาดกลาง (นกัเรียน 121 – 300 
คน) และขนาดใหญ่  (นกัเรียน 301 คนขึน้ไป)  

3.  เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา หมายถึง เคร่ืองมือท่ี
เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงแบบ rubric  scale  ท่ีถามเก่ียวกบัการวางแผน  บรูณภาพของสถาบนั  
ขวญัในการปฏิบตัิงาน ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  จํานวน 36 ข้อ 
แล้วนําคา่เฉล่ียของคะแนนแตล่ะด้านมาคํานวณคะแนนตามสมการ Ytot = .516 +  .286 (X8) + .197 

(X1) + .183 (X3) +.132 (X2) + .099 (X6)  แล้วนํามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  เพ่ือทราบถึงสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนตอ่ไป 
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บทที่  2 

 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเคร่ืองมือ
และสขุภาพองค์การ  ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระของงานวิจยั ในบทนีผู้้วิจยันําเสนอ
แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาเคร่ืองมือและสขุภาพองค์การซึง่มีสาระสําคญั  ดงันี ้

 

แนวคดิเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา   ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบหรือวินิจฉัยองค์การว่ามีสภาพความพร้อมในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัใด   มีจุด
แข็งจุดอ่อนท่ีควรพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตัิงานมากท่ีสุด  มีนักวิชาการ
หลายท่านท่ีได้ให้ความหมายเก่ียวกับการตรวจสอบวินิจฉัยองค์การไว้หลายท่าน  โดย  ฮาร์ริสัน 
(Harrison)  ได้กลา่ววา่  การตรวจวดัองค์การเป็นกระบวนการในการใช้แบบจําลองและวิธีการตา่ง ๆ ท่ี
คิดขึน้จากแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  เพ่ือประเมินสภาพปัจจบุนัขององค์การและหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ41  ส่วน  สมิทเธอร์  เฮ้าส์ตนั และ
แมคอินทรี (Smither, Houston and McIntire)  ได้กล่าวว่าการตรวจสอบวินิจฉัยองค์การเป็น
กระบวนการทําความเข้าใจภาระงานขององค์การและพัฒนากลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างผลิตภาพ 
(productivity)  ความพงึพอใจของพนกังาน (worker  statisfaction)  และการเจริญเติบโตของค์การ 
(growth)42 ส่วน สทาล (Stahl) ได้กล่าวว่าเป็นแนวทางในการมององค์การทัง้ระบบเพ่ือตดัสินใจ

                                                 
41 I. M. Harrison, Diagnosing Organizations : Methods, Models,  and  Processes, 

2nd  ed. (Thousand Oaks, CA : SAGE  Publications, 1994),  1. 
42 R. D. Smither,  J. M. Houston and  S. A. McIntire,  Organization  Development : 

Strategies  for  Changing  Enviroments  (New York, NY : HarperCollins  College  

Publishers, 1996),  103. 

19 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

20 

เก่ียวกบัช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีมีอยู่จริงและสิ่งท่ีควรจะเป็น  ซึง่ช่องว่างท่ีได้ระบไุว้นีจ้ะถกูจดัลําดบั
ความสําคญัในเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีนําไปสู่แผนปฏิบตัิการ  ซึง่จะช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ตา่ง 
ๆ ได้  โดยท่ีการวินิจฉัยองค์การอย่างเฉียบแหลมและระมดัระวงันัน้  จะสามารถกําหนดแผนใน
อนาคตขององค์การได้43  เช่นเดียวกบั  คมัมิ่งและวอร์เลย์ (Cummings  and  Worley)  ท่ีกลา่วว่า
เป็นกระบวนการในการทําความเข้าใจเก่ียวกบัหน้าท่ีงานต่างๆ ในปัจจุบนัขององค์การ  และเป็น
การจดัเตรียมข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การออกแบบเคร่ืองมือเทคนิคท่ีใช้ในการแทรกแซง
องค์การเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง44  นอกจากนัน้  สนุนัทา  เลาหนนัทน์  ได้กล่าวว่า  การตรวจ
วินิจฉัยองค์การเป็นการตรวจสอบปัญหาขององค์การอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
สถานภาพปัจจุบนั  โดยทัว่ไปจะมีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมลูซึ่งวิธีการนีทํ้าให้สามารถ
พฒันาองค์การได้อย่างถกูต้อง45  เช่นเดียวกนั  ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  กล่าวว่า  การตรวจสอบ
องค์การเป็นขัน้ตอนสําคญัในกระบวนการพฒันาองค์การท่ีเร่ิมต้นจากการศกึษา  ทําความเข้าใจ
เพ่ือให้ผู้บริหารเตรียมกําหนดแผนแก้ไขปัญหาท่ีตรงประเด็นทําให้องค์การมีศกัยภาพขึน้  การ
ตรวจสอบจะสะท้อนให้เห็นภาพและการเข้าถึงการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมขององค์การได้46 

ดงันัน้จากทรรศนะของนกัวิชาการการตรวจสอบวินิจฉยัองค์การจึงเป็นกระบวนการใน
การทําความเข้าใจเก่ียวกับองค์การมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การ  โดยมี
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัองค์การแล้วนํามาตรวจสอบวเิคราะห์  แล้วนําข้อมลู
นีไ้ปใช้ในการวางแผนตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดช่องว่างภายในองค์การแล้วเพิ่ม
ประสทิธิภาพ  ประสทิธิผลขององค์การให้มีประสทิธิภาพและมีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ 

นอกจากนีน้กัวิชาการยงัได้เสนอแนวทางในการตรวจสอบองค์การซึง่เป็นกระบวนการท่ี
ตอ่เน่ืองเก่ียวข้องกบัการกําหนดกรอบการศกึษา  การรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์และอธิบายปัญหา
                                                 

43D. A. Stahl, “Organizational Diagnosis : A Six - Box Model,”  Nursing Management,  

18,4  (1997) : 18 – 20. 
44 T. G. Cummings  and  C. G. Worley,  Organization  Development  and  

Change, 8nd  ed.  (Mason, OH : Thomson South – Westerm, 2005), 83. 
45 สนุนัทา เลาหนนัทน์, การพฒันาองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 

2544),  124 . 
 

46 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี  
3  (กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปิร์ตเน็ต, 2547),  70. 
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ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ  ซึง่มีนกัวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางไว้  ดงัท่ี  ลีวินสนั  (Levinson)  

กลา่ววา่การตรวจสอบองค์การมี  4  ขัน้ตอน  ดงันี ้ 1)  การศกึษาข้อมลูต้นกําเนิด  2)  การพรรณา
และวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัขององค์การอย่างทัว่ถึง  3)  การตีความข้อมลู  และ 4) การวิเคราะห์
และการสรุปผล47  สว่น ฮาร์ริสนั (Harrison)  ได้เสนอว่าการตรวจสอบองค์การมี  6  ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1)  การสํารวจความคาดหวัง 2)  การสร้างข้อตกลง  3)  การออกแบบหรือการวางแผน 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมลู  5)  การวิเคราะห์  และ 6)  การให้ผลป้อนกลบั48  ส่วน  สมิทเธอร์   เฮ้าส์ตนั  และแมค
อินทรี  (Smither,  Houston and McIntire)  ได้กลา่วว่า  กระบวนการตรวจสอบองค์การมี  5  ขัน้ตอน 

ดงันี ้ 1)  การพฒันาแนวคิดเชิงอุดมคติ  2)  การเลือกแบบจําลององค์การในอุดมคติ  3)  การ
เปรียบเทียบกระบวนการท่ีเป็นจริงกบัอดุมคต ิ4) การระบคุวามแตกตา่ง และ  5)  พฒันากลยทุธ์ท่ี
ใช้พฒันา49  นอกจากนัน้  ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  ยงัได้กําหนดกระบวนการตรวจสอบองค์การไว้  
8  ขัน้ตอน  ดงันี ้ 1)  การวิเคราะห์เบือ้งต้น 2)  การเก็บรวบรวมข้อมลู  3)  การวิเคราะห์  4) การรับ
ฟังข้อมลูจากลกูค้าหรือผู้บริหาร  5)  การพิจารณาความต้องการเพิ่มเติม 6)  การระบุปัญหา 7)  

การตรวจสอบแรงจงูใจ  และ 8)  เร่ิมการวินิจฉยัตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์50 

จากทรรศนะของนักวิชาการเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า  
กระบวนการตรวจสอบนัน้มีกระบวนการหลกัอยู่  5 ขัน้ตอน  ดงันี ้ 1)  การกําหนดแผนปฏิบตัิการ 
2)  การเก็บรวบรวมข้อมลู  3)  การวิเคราะห์  4) การสรุปผล  และ 5)  การให้ข้อมลูย้อนกลบั   

นอกจากนีจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินพบว่า   การวดัและการประเมินเร่ิมจาก
การทดสอบท่ีไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอน   เน่ืองจากในสมยัโบราณยงัไม่มีการทําหลกัสตูรการเรียน
การสอนเป็นโดยธรรมชาติของความตรงกันในความต้องการของสองฝ่ายคือ  ผู้ เรียน  ในขณะท่ี
ผู้สอนต้องการมีผู้ สืบทอดความรู้ความสามารถหรือทกัษะ    สําหรับในประเทศไทยพระบาทสมเดจ็

                                                 
47 H. Levinson,  Organizational  Diagnosis (Cambridge, MA : Harvard  

University  Press, 1972),  55 – 56. 
48 I. M. Harrison, Diagnosing Organizations : Methods, Models,  and  Processes, 

2nd  ed. (Thousand Oaks, CA : SAGE  Publications, 1994),  12 - 13. 
49 R. D. Smither,  J. M. Houston and  S. A. McIntire,  Organization  Development : 

Strategies  for  Changing  Enviroments  (New  York, NY : HarperCollins  College  

Publishers, 1996),  103. 
50 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี  

3  (กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปิร์ตเน็ต, 2547),  71. 
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พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรงนําการศกึษาสมยัใหมแ่บบชาตยิโุรปเข้ามาวางหลกัสตูรการศกึษา  
การวดัและการประเมินผลจงึเร่ิมได้รับความสนใจในปี  พ.ศ.  2475  มีแบบวดัเชาว์ปัญญาเป็นครัง้
แรกโดยพระยาเมธาธิบดี ดดัแปลงมากจาก อาร์มี  อลัฟา  (Army  Alpha)  นบัว่าเป็นแบบทดสอบ
เชิงปรนยัฉบบัแรกของประเทศไทย51   นบัตัง้แตน่ัน้มาการวดัและการประเมินได้มีการพฒันา  และ
การสร้างเคร่ืองมือวดัเชิงปรนยัได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  โดยมีความพยายามท่ีจะสร้าง
แบบทดสอบ  แบบวดัและแบบประเมินท่ีได้มาตรฐานสากลและให้ผลตามสภาพความเป็นจริงของ
สิ่งท่ีต้องการวดัมากท่ีสดุ    นอกจากนัน้ได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  ดงันี ้

อุทุมพร  จามรมาน  ได้เสนอขัน้ตอนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือไว้  9  ขัน้ตอน  
ดงันี ้52 

ขัน้ท่ี 1  การกําหนดขอบเขต  ในขัน้นีผู้้สร้างจะต้องตอบคําถามให้ได้ว่าสร้างเคร่ืองมือ
ไปทําไม  ใครจะเป็นผู้ตอบคําถาม  จะใช้เคร่ืองมือเม่ือใด  ใครจะเป็นผู้ ใช้เคร่ืองมือนี ้ ใช้เวลานาน
เท่าใดในการใช้เคร่ืองมือ  มีแรงงาน  เวลา  และงบประมาณมากน้อยเพียงใด  และท่ีสําคญัอีก
ประการหนึง่คือ  ผู้สร้างต้องการให้เป็นเคร่ืองมือระดบัมาตรฐานหรือไม ่

ขัน้ท่ี 2  การกําหนดจดุมุ่งหมายในการวดั  ซึง่การกําหนดจดุมุ่งหมายในการวดัจะต้อง
ชดัเจน  และควรเขียนเป็นจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 

ขัน้ท่ี 3  การระบเุนือ้หาท่ีจะวดั ผู้สร้างจะต้องมีความรู้ในสิ่งท่ีจะวดัเป็นอย่างดี  ผู้สร้าง
จะต้องสามารถจําแนกเนือ้หาท่ีจะวัดออกเป็นหมวดหมู่  และเป็นเร่ืองย่อยๆ ได้อย่างครบถ้วน
สมบรูณ์และถกูต้อง  ในกรณีท่ีต้องการผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้สร้างจะต้องพิจารณาว่าผู้ทรงคณุวฒุิหรือ
ผู้ เช่ียวชาญนัน้เป็นผู้ รู้จริงในเนือ้หา  สามารถพิจารณาว่าเนือ้หาจําแนกออกได้อย่างถูกต้อง  
สมบรูณ์และครบถ้วน 

ขัน้ท่ี 4  การจดัทําตารางโครงสร้าง  ซึง่ประกอบด้วยจดุมุง่หมายและเนือ้หาท่ีจะวดั 

                                                 
51 จรรยา  สวุรรณทตั,  อ้างถึงใน วลัลภา  บญุรอด,  “การพฒันาเคร่ืองมือและโมเดล

การวดัประสทิธิผลการเป็นพ่ีเลีย้งทางการพยาบาล  สําหรับโรงพยาบาลในสงักดักองทพับก”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิธีการวิจยัการศกึษา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2548), 76. 

52อทุมุพร  จามรมาน,  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดลักษณะผู้เรียน  

(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจํากดัฟันน่ีพลบัลชิช่ิง, 2532), 53 - 69. 
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ขัน้ท่ี  5 การให้นํา้หนกัในตารางโครงสร้าง  การให้นํา้หนกัสว่นใหญ่ระบดุ้วยคา่ร้อยละ  
โดยให้ผลรวมทัง้หมดเป็นร้อยละ  100  การกําหนดนํา้หนกันี ้ ผู้สร้างจะต้องกําหนดเอาไว้ว่าจะใช้
เนือ้หา  หมวด  หน่วย  เร่ืองใด  เป็นคา่ใด  และจดุมุง่หมายเป็นคา่เท่าใด 

ขัน้ท่ี 6  การกําหนดประเภทของข้อมลู  ประเภทเคร่ืองมือ  คะแนนรายข้อและจํานวนข้อ  
ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองมือ  ประเภทของข้อว่าจะมีก่ีประเภทผู้สร้างจะต้องตอบ
คําถามให้ได้ว่า  การสร้างเคร่ืองมือนีจ้ะมีเวลาตอบนานเท่าใด  จะให้ตอบโดยการทําเคร่ืองหมาย
หรือเติมคํา  หรือเขียนข้อความเพราะสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นตวักําหนดจํานวนข้อท่ีควรจะมี  นอกจากนี ้
การให้คะแนนรายข้อเช่นกนั  ผู้สร้างต้องกําหนดให้ได้ว่าจะให้คะแนนแต่ละข้อเท่ากนัหรือต่างกนั
และจะให้คะแนนแตล่ะข้อเป็นเท่าใด 

ขัน้ท่ี 7  การเขียนข้อความ  จะต้องเขียนให้สอดคล้องกนัระหวา่งเนือ้หาจดุมุง่หมายท่ีวดั
และประเภทของข้อความ 

ขัน้ท่ี 8  การจดัทําเคร่ืองมือ  เม่ือเขียนข้อความได้ครบถ้วนแล้วจดัเรียงข้อความประเภท  
เขียนคําชีแ้จง คํานํา  หรือวิธีการตอบให้ชดัเจน  จดัพิมพ์เป็นเคร่ืองมือให้สวยงาม  น่าสนใจ  และ
น่าตอบ  

ขัน้ท่ี 9  การทดลองใช้  เม่ือจดัพิมพ์เรียบร้อยแล้วผู้สร้างตรวจสอบเคร่ืองมือในด้าน
ภาษาเป็นรายข้อความ  ทิง้ไว้ระยะหนึ่ง  แล้วนํามาทดลองตอบเอง  เพ่ือทดสอบว่าตนเองอ่าน
เข้าใจหรือไม่  ตนเองตอบใช้เวลานานเท่าใด  หลงัจากนัน้จึงดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและจดัพิมพ์
ตามจํานวนท่ีคาดการณ์ไว้ 

ส่วนการเลือกกลุ่มทดลองใช้ในขัน้นีไ้ม่ควรใช้กลุ่มใหญ่  ควรเลือกผู้ตอบท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ท่ีจะใช้จริง  จํานวนประมาณ  5 -10  คน  ซึง่ให้แตล่ะคนตอบคําถามและจบัเวลา
ตอบทัง้หมดไว้  พร้อมทัง้สงัเกตพฤติกรรมการตอบว่ามีอาการสงัสยัในข้อใดให้บนัทึกพฤติกรรม
ดงักลา่วไว้  เม่ือตอบเสร็จแล้วให้สมัภาษณ์ผู้ตอบวา่  มีความเห็นในการตอบอยา่งไร  ข้อใดตอบได้
หรือไม่ได้  ข้อใดสงสยัข้อใดเข้าใจยากและข้อใดควรแก้ไข  พิจารณาข้อความตามท่ีผู้ตอบระบทุกุ
ข้อแล้วแก้ไขปรับปรุงใหม่  จดัพิมพ์ใหม่ให้เท่ากบัจํานวนท่ีใช้จริง  ในการตดัข้อบางข้อทิง้ตลอดจน
การเขียนใหม่  หรือแก้ไขปรับปรุงใหม่  ผู้สร้างจะต้องอิงตารางโครงสร้างเสมอ  มิฉะนัน้เคร่ืองมือ
จะคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไว้  สว่นขัน้ตอนการพฒันาเคร่ืองมือมี  9  ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ ท่ี  1 ขัน้การทดลองใช้กับกลุ่มจริง  โดยผู้ สร้างพิจารณาจํานวนคนตอบและ
ดําเนินการจัดพิมพ์เคร่ืองมือตามจํานวนท่ีต้องการ  แล้วเตรียมการทดสอบโดยกําหนดสถานท่ี
ทดสอบผู้สร้างควรเป็นผู้หนึ่งในกระบวนการทดสอบ  และบนัทึกขัน้ตอนการทดสอบตลอดจน
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ปัญหาและการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง     จากนัน้จึงนําผลการตอบมาวิเคราะห์และให้คะแนนเป็น
รายคนรายข้อ  พร้อมทัง้สรุปปัญหารายข้ออยา่งละเอียด 

ขัน้ท่ี  2 ขัน้การวิเคราะห์  ข้อมลูโดยใช้สถิติภาคบรรรยาย  โดยผู้สร้างเลือกเฉพาะข้อท่ี
สมบรูณ์มาวิเคราะห์  ฉบบัท่ีตอบไมค่รบควรจดัแยกไว้ตา่งหาก การวิเคราะห์ในขัน้นี ้คือ  การตรวจ
ให้คะแนนแต่ละคน  แต่ละข้อ  แจกแจงความถ่ีและคํานวณค่าต่าง ๆ เป็นรายข้อและเป็นกลุ่มคน  
ดงันี ้ ค่าเฉล่ีย  มธัยฐาน  ฐานนิยม  พิสยั  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน  ความเบ้  
ความโดง่แบน  สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อ  สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกบัคะแนนรวม 

ขัน้ท่ี  3 ขัน้การวิเคราะห์รายข้อ  เป็นการคํานวณตา่งๆ เป็นรายข้อ  ทําให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกบั
การตอบเป็นรายข้อคือ  ข้อใดมีผู้ตอบมากน้อยอยา่งไร  ข้อใดมีความสมัพนัธ์กบัข้อใดสงูหรือต่ํา ข้อใด
มีความสัมพันธ์คะแนนรวมสูงหรือต่ํา  ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของคนเป็นรายข้อเป็นอย่างไร  
ลกัษณะการแจกแจงของแตล่ะข้อเหมือนกนัหรือไม ่ โดยพิจารณาจากคา่ความเบ้  และความโดง่ แบน 

ขัน้ท่ี  4 ขัน้การวิเคราะห์คะแนนรวม  การเสนอลกัษณะการแจกแจงข้อมลูกลุม่จะทําให้
ได้ข้อสรุปได้ว่า คะแนนเป็นอย่างไร  ปกติหรือเบ้  แบบวดันีมี้ผู้ตอบได้มากหรือน้อย  ซึง่สถิติภาค
บรรยายจะช่วยอธิบายลกัษณะของแบบวดันี ้

ขัน้ท่ี  5 ขัน้การวิเคราะห์ค่าความตรง (validity)  ซึ่งได้แก่  ความตรงตามเนือ้หา  
(content  validity)  ซึง่จําแนกเป็นความตรงตามเนือ้หารายข้อ (item  content validity)  กบัความ
ตรงตามเนือ้หาของเคร่ืองมือ  (test  content  validity)  คา่ความตรงตามโครงสร้าง  (construct  

validity)  และคา่ความตรงตามเกณฑ์  (criterion  related  validity) 

ขัน้ท่ี  6 ขัน้การวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียง  (reliability  coefficient)  ซึง่สว่นใหญ่ใช้
การหาคา่ความสอดคล้องภายใน (internal  consistency)  หรือความคงเส้นคงวา (stability)  

ขัน้ท่ี  7  การปรับปรุงเคร่ืองมือหลงัจากการวิเคราะห์ข้อความและความเช่ือถือได้ของ
เคร่ืองมือแล้ว  ผู้สร้างควรนําผลวิเคราะห์มาพิจารณารายข้อว่า  จะตดัทิง้  ปรับปรุงอย่างไร  แล้วจึง
ดําเนินการแก้ไข  แต่ให้อยู่ในตารางโครงสร้างแล้วจึงไปทดลองใหม่  ทําเช่นนีห้ลายๆ ครัง้   จนกระทัง่
ไมมี่ข้อความใดท่ีจําเป็นต้องปรับปรุง  จงึคํานวณคา่ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือแล้วสรุปผล 

ขัน้ท่ี  8 ขัน้การหาคา่ปกตวิิสยั (norm)  จะช่วยให้การใช้เคร่ืองมือ  การแปลความหมาย
เป็นไปได้ง่ายและสะดวก  ค่าปกติวิสยันีส้่วนใหญ่ได้จากกลุ่มจริงท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเป็น
ตัวแทนของประชากร  การคํานวณค่าปกติวิสัย ได้แก่  การคํานวณคะแนนมาตรฐานและ         

การคํานวณคา่เปอเซนต์ไทล์ของข้อมลูกลุม่ใหญ่ 
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ขัน้ท่ี  9 ขัน้การสรุป  เม่ือเคร่ืองมือได้รับการพฒันาจนถึงขัน้สดุท้ายแล้ว  ผู้สร้างจะต้อง
เขียนคู่มือการใช้เคร่ืองมือซึ่งประกอบด้วยหวัข้อ  เช่น  แนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองมือ  กรอบการสร้าง  
และตารางโครงสร้าง   สาระของเคร่ืองมือ  การสรุปผลด้านคุณภาพของเคร่ืองมือ  วิธีการใช้
เคร่ืองมือและการแปลผล  เป็นต้น   

นอกจากนี ้เวช  มงคล  ศกึษาเร่ือง  การพฒันาเคร่ืองมือการตรวจวินิจฉยัปัญหาสําหรับ
การพฒันาองค์การในโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา  ได้กําหนดวิธีขัน้ตอนการสร้าง
เคร่ืองมือไว้   4  ขัน้ตอน  ดงันี ้53 

ขัน้ตอนท่ี  1  การกําหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือ  ประกอบด้วย 1)  การศกึษาทฤษฎี  
ผลงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  2)  การสงัเคราะห์องค์ประกอบ  3) การจดักลุ่มองค์ประกอบ  
4)  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการขององค์ประกอบ  5)  การให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินความสําคญั
และจําเป็น  และให้ค่านํา้หนกัขององค์ประกอบ  6)  การวิเคราะห์ผลการพิจารณาความสําคญั
และจําเป็นขององค์ประกอบ  7)  การแปลงคา่นํา้หนกัองค์ประกอบเป็นคะแนนดบิ 

ขัน้ตอนท่ี  2  การสร้างเคร่ืองมือ  ประกอบด้วย  1)  การกําหนดตารางแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบและความหมายขององค์ประกอบ  รายการตรวจวินิจฉัยและตวับ่งชี ้ 2)  การ
กําหนดตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรายการตรวจวินิจฉยั  ตวับ่งชีแ้ละเง่ือนไข  แหล่งข้อมลูท่ีใช้
ในการตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบและให้คะแนน  3)  การกําหนดตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวับง่ชีแ้ละเง่ือนไข  ข้อคําถามหรือแนวทางสําหรับเก็บรวบรวมข้อมลู  วิธีการตรวจสอบและให้คะแนน  
ประเภทของเคร่ืองมือ  4)  การกําหนดตารางตวับง่ชีป้ระเภทเคร่ืองมือ ข้อคําถามหรือแนวทางสําหรับ
การเก็บรวมรวมข้อมลู  แนวคําตอบหรือแนวตรวจสอบ  5)  การกําหนดตารางการตรวจวินิจฉัย  ตวั
บง่ชี ้ การให้ระดบัคะแนน  สว่นสําหรับผู้ตรวจวินิจฉยัพิจารณา 

ขัน้ตอนท่ี  3  การทดลองใช้เคร่ืองมือและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ  ประกอบด้วย  1)  

การทดลองใช้เคร่ืองมือกับกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในเขตการศึกษาทัว่ประเทศ  ซึ่งมี
ลกัษณะเดน่และด้อยในแตล่ะองค์ประกอบ  แล้วหาความตรงเชิงจําแนก (discriminate  validity)  

ของเคร่ืองมือ  2)  การทดลองใช้เคร่ืองมือกบัโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครแล้วหา
ความเท่ียง  (reliability)  ของเคร่ืองมือ 

                                                 
53 เวช  มงคล,  “การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวนิิจฉยัปัญหาสําหรับการพฒันาองค์การ

โรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537), 64 - 65.     
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ขัน้ตอนท่ี  4  การกําหนดการบริหารการตรวจวินิจฉยัปัญหาสําหรับการพฒันาองค์การใน
โรงเรียนมธัยมศกึษา ประกอบด้วย 1)  การเตรียมการก่อนการตรวจวินิจฉยัปัญหา 2) การตรวจวินิจฉยั
ปัญหา  3) การวิเคราะห์ผลการตรวจวินิจฉยัปัญหา  และ  4) การรายงานผลการตรวจวินิจฉยัปัญหา 

นอกจากนี ้ วรเดช  จนัทรศร  ได้กลา่วถึงเทคนิคในการเก็บข้อมลูไว้วา่  ในการเก็บข้อมลู
เก่ียวกบัองค์การนัน้มีวิธีท่ีสําคญัและเป็นท่ีนิยม  3  วิธี  คือ 1)  การสมัภาษณ์ (interview) 2) การ
สงัเกตการณ์  (observation)  และ  3)  การใช้แบบสอบถาม  ซึง่การใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการแตล่ะ
วิธีนัน้จะมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์  ตลอดถึงวตัถปุระสงค์และความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนั  ทัง้นี ้
แล้วแตเ่ราจะเลือกวิธีท่ีมีความเหมาะสมและสามารถเก็บข้อมลูได้มากท่ีสดุ  ในบางกรณีเราอาจใช้
หลายวิธีพร้อมๆ กนัไปได้  ในการเก็บข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามจะเป็นลกัษณะการเก็บข้อมลู
โดยอ้อม  ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างจะเป็นทางการ  ข้อมลูท่ีได้ย่อมไม่สามารถทราบความรู้สึกและ
อารมณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้  แต่วิธีนีน้บัว่าเป็นประโยชน์ในแง่ท่ีสามารถรวบรวมข้อมลูได้
ด้วยความรวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ยุ่งยากนัก  ในการเก็บข้อมูลนอกจากการสร้าง
แบบสอบถามท่ีทําให้ง่ายตอ่การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู  สว่นการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์  จะ
เป็นการเก็บข้อมลูโดยตรงซึง่สามารถเก็บข้อมลูได้ลกึและละเอียดมาก  ถ้าการสมัภาษณ์ท่ีทําโดย
ผู้ ชํานาญการแล้วย่อมจะสามารถสงัเกตได้ถึงความรู้สกึ  ความคิดของผู้ตอบได้เป็นอย่างดี  ทําให้
ข้อมูลท่ีได้เท่ียงตรงยิ่งขึน้  อย่างไรก็ตาม  การใช้วิธีนีจ้ะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก  
ตลอดถึงจะต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความชํานาญ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูท่ีได้ในบางครัง้ยากตอ่การวิเคราะห์    

สําหรับการเก็บข้อมลูโดยการสงัเกตโดยตรง  วิธีนีจ้ดัได้ว่าเป็นการเก็บข้อมลูโดยตรงและเหมาะสม
สําหรับผู้บริหารจะทําการเก็บข้อมลูมากกว่าจะมีท่ีปรึกษาหรือกลุม่อ่ืนเข้ามาทําการเก็บข้อมลู  ข้อมลู
ท่ีได้จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพฤตกิรรมในการทํางานของบคุคลในองค์การ  ซึง่ถือได้วา่การเก็บข้อมลูโดยวธีิ
นีย้่อมจะได้ข้อมลูเท่ียงตรง  ประหยดัเวลาท่ีอาจสญูเสียไปในการทํางานของสมาชิกในองค์การ  แต่
โดยวิธีนีใ้นตวัเองย่อมจะไม่สามารถทราบถึงทศันคติและความรู้สกึของผู้ถกูสมัภาษณ์ได้  นอกจากนี ้
ถ้าแบบและวิธีการในการกําหนดการสงัเกตพฤติกรรมท่ีไม่สมบูรณ์เพียงพอแล้ว  อาจจะไม่ได้
ข้อมลูบางอย่างท่ีอาจจะมีความสําคญั  ดงันัน้ถ้าหากมีการกําหนดวิธีการในการสงัเกต  เวลาท่ี
สงัเกต  และแนวการวิเคราะห์ข้อมลูภายใต้โครงสร้างท่ีเหมาะสม (structured  observation)  และ
มีเวลาในการสงัเกตเพียงพอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทราบถึงปัญหาขององค์การจากการ
แสดงออกตา่ง ๆ ในการทํางานของสมาชิกในองค์การได้เป็นอยา่งดี54 

                                                 
54 วรเดช  จนัทรศร,  การพัฒนาองค์การ : การวินิจฉัยปัญหาและแนวทางแก้ไข  

(กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2522), 16 - 18.   
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จากการศกึษาแนวคดิของนกัวิชาการเก่ียวกบัขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ
นัน้สามารถสรุปได้  5 ขัน้ตอน คือ การกําหนดโครงสร้าง การพฒันาเคร่ืองมือ  การทดลองใช้และ
หาคณุภาพเคร่ืองมือ  และการนําไปใช้จริง  และในการทดลองใช้จะต้องเลือกผู้ตอบท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุ่มท่ีจะใช้จริง  ส่วนในการเก็บข้อมลูนัน้ควรมีการกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีเก็บ  ผู้ เก็บ
ข้อมลูท่ีชดัเจนเพ่ือความเท่ียงตรงของข้อมลูท่ีจะนําไปวิเคราะห์ตอ่ไป 

 

แนวคดิเก่ียวกับองค์การ 

 

ความหมายขององค์การ  

ในสงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมขององค์การและท่ีสําคญัองค์การยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
แก้ไขข้อจํากดัตา่ง ๆ ของมนษุย์  ไซมอน (Simon) กลา่วถึงองค์การไว้ว่าเป็นระบบพฤติกรรมร่วมท่ี
สมาชิกในองค์การต่างมีความคาดหวงัในพฤติกรรมของบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ขององค์การ55  ขณะเดียวกันมนุษย์ในสงัคมคาดหวงัท่ีจะให้องค์การต่าง ๆ เหล่านี ้
เป็นองค์การท่ีมีประสทิธิภาพ  ประสทิธิผล  มีคณุคา่อยา่งแท้จริง  เพ่ือสง่เสริมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึน้  นอกจากนีอ้งค์การยงัสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีทัง้ด้าน
อารมณ์  จิตใจ  สติปัญญา  และเศรษฐกิจ  ซึง่องค์การสามารถทําให้เป้าหมายของมนษุย์ประสบ
ความสําเร็จภายใต้ความร่วมมือภายในองค์การ56   มีนกัวิชาการหลายคนได้กลา่วถึงของ  องค์การ 
(organization)  ไว้หลายท่านอาทิ  บาร์นาร์ด (Barnard)   กล่าวว่า  องค์การเป็นระบบความ
ร่วมมือ  ประสานกิจกรรมหรือกําลงังานของบคุคลอย่างมีจิตสํานึก57 นอกจากนีอ้งค์การเป็นหน่วย
ทางสงัคม (social unit) อย่างหนึ่งท่ีเกิดจากการรวมเอากระบวนการแบบความสมัพนัธ์ของ

                                                 
55 Herbert  A. Simon,  Administrative  Behavior  (New York : John Wiley & Sons, 

Inc., 1950), 72 – 73. 
56 Chris  Argyris,   Integrating  the  Individual  and  Organization  (New York : 

John Wiley and Inc.,1964),  35. 
57Chester I. Barnard,  The  Functions of  the  Executive  (Cambridge,  

Massachusetts : Harvard  University  Press,  1966), 72. 
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สมาชิกในองค์การตัง้แต่สองคนขึน้ไป เพ่ือการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง58 ซึ่งได้กําหนดและ
ยอมรับโดยสงัคมอย่างมีระบบ มีแบบแผน มีอาณาเขต มีความสมัพนัธ์เฉพาะตวั59 และมีกรรมวิธี
ท่ีจะสร้างเสริม ทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคลรวมทัง้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือให้สมาชิกในองค์การ
ดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายได้60 สว่น กู๊ด (Good)  ได้ให้ความหมายขององค์การ (organization) 

ไว้ว่า  เป็นกระบวนการหรือผลของการจดัรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั  หรือ
รวมกนัเข้าเป็นหน่วยท่ีมีหน้าท่ีในการประกอบภารกิจต่าง ๆ หรือรวมประกอบเข้าเป็นหน่วยตาม
หลกัการและเหตผุล61 นอกจากนี ้ร๊อบบนิส์ (Robbins) ให้ความหมายขององค์การ (organization) 

ไว้ว่า  เป็นการประสานงานระหว่างสมาชิก องค์การจะมีอาณาเขต  มีกฎระเบียบ  มีการกําหนด
โครงสร้างอํานาจ มีระบบการติดต่อส่ือสาร  และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้  กิจกรรมต่าง ๆ มีผลต่อสมาชิก  องค์การ  และสังคม 62   นอกจากนีย้ังมี
นักวิชาการชาวไทยท่ีได้กล่าวถึงความหมายขององค์การไว้หลายท่าน  อาทิ  สมยศ  นาวีการ 
กล่าวว่าองค์การ (organization) ว่าเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีแบบแผนระหว่างบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องขึน้อยู่ระหว่างกนั  เพ่ือบรรลเุป้าประสงค์เฉพาะอย่าง63 ส่วนธงชยั สนัติวงษ์  ได้
กล่าวว่า  องค์การเป็นรูปแบบของการทํางานของมนุษย์ท่ีมีลกัษณะการทํางานเป็นกลุ่ม  มีการ
ประสานงานกนัตลอดเวลา  มีการกําหนดทิศทาง  มีการจดัระเบียบวิธีการทํางาน  และการตดิตาม
วดัผลสําเร็จของงานอย่างสม่ําเสมอ64   นอกจากนัน้องค์การยงัหมายถึง  กลุ่มคนท่ีอยู่รวมตวักนั

                                                 
58 H. Kaufman,  “Why  Organizations  Behave as  They  Do : An  Out  Line  of  a 

Theory,”  In  Paper  Presented  at  an Interdisciplinary  Seminar  on  Administration  

Theory.  (Austin  :  University  of  Texas, 1961), n. pag. 
59 Daniel Katz and Robert Kahn, The  Psychology  of  Organization,  2nd  ed.  

(New York : John Wiley and Sons, Inc.,1964) , n. pag.       
60 Edwin B. Flippo,  Management : A  Behavioral  Approach  (Boston : Allyn  

and  Bacon,  Inc., 1970), 129.   
61 C.V. Good, Dictionary of  Education  (New  York : McGraw – Hill, 1973), 378. 
62 Sthephen  P.  Robbins,  Organization  Theory : Structure  Designs  and  

Application,  3rd  ed. (Englewood  Cliffs  New  Jersey : Prentice – Hall  Inc.,  1990), 4. 
63 สมยศ  นาวีการ,  พฤตกิรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์ไพศาลการพิมพ์, 2542), 11. 
64 ธงชยั  สนัตวิงษ์,  องค์การและการบริหาร  การจัดการแผนใหม่   (กรุงเทพฯ : 

ไทยวฒันาพานิช, 2543), 5. 
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โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทํากิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องอาศัย
กระบวนการในการจดัโครงสร้างของกิจกรรมหรืองานนัน้ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ เพ่ือให้การแบ่ง
งานแก่สมาชิกในองค์การดําเนินการบรรลเุป้าหมาย ลกัษณะขององค์การเป็นระบบเปิดท่ีนํา
สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีเป็นสิ่งนําเข้า ซึง่ประกอบด้วย วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ แรงงาน ทนุ และ
ข่าวสารข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ไปสูก่ระบวนการเปล่ียนแปลง โดยใช้วิธีการและเทคนิคตา่ง ๆ ใน
การจดัการเพ่ือให้สิ่งนําเข้าไปสู่สิ่งส่งออกท่ีพึงประสงค์ และสิ่งส่งออกดงักล่าวได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 

หรือบริการตา่ง ๆ ขององค์การ65   ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ขององค์การต้องมีความชดัเจนและเน่ืองจาก
องค์การไม่มีชีวิตดงันัน้การทําให้วัตถุประสงค์ขององค์การประสบความสําเร็จได้จึงต้องอาศัย
สมาชิกองค์การทกุคน66 

จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปความหมายของขององค์การได้ว่า  องค์การ
เป็นรูปแบบการรวมตัวของสมาชิกตัง้แต่สองคนขึน้ไป   ซึ่งมีการกําหนดและยอมรับระเบียบ
กฎเกณฑ์  แบบแผนในการปฏิบตัิงาน  มีอาณาเขตท่ีชดัเจน  มีโครงสร้างประสานความสมัพนัธ์
ของคนในองค์การ  โดยท่ีทุกคนมีเป้าหมายส่วนบุคคลและพยายามดําเนินการเพ่ือให้เป้าหมาย
ของตนเองได้รับการตอบสนองและบรรลเุป้าหมายขององค์การในภาพรวม 

 

องค์ประกอบขององค์การ 

มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การไว้ในหลายมุมมอง        
อาทิเช่น   สนุนัทา  เลาหนนัทน์  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การไว้ว่า  องค์การส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ดงันี ้1) คนตัง้แตส่องคนขึน้ไป และร่วมกนัปฏิบตัิงานหรือแบง่งานกนัทํา
เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด 2) คนเหลา่นีจ้ะต้องอาศยัเทคนิคและวิทยาการหรือเทคโนโลยีเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาหรือการตดัสนิใจ 3) คนเหลา่นัน้ต้องการความรู้ ข้อมลู ขา่วสารในการแก้ไขปัญหา 

4) คนในองค์การไม่ได้อยู่ในท่ี ว่างเปลา่ แตท่กุคนต้องอยู่ในองค์การซึง่มีโครงสร้าง 5) องค์การจะ
ดํารงอยู่ได้เพ่ือการบรรลเุป้าหมายตามท่ีได้กําหนด และเป้าหมายจะเป็นสาเหตทํุาให้มนษุย์ต้อง
ติดต่อปฏิสมัพนัธ์กนั 6) องค์การต้องมีการปรับตวัให้สอดคล้องกบัสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ
ทัง้หมดจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม ซึง่จะมีผลต่อการปฏิบตัิงานขององค์การ67 นอกจากนี ้

                                                 
65 พะยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจดัการ  (กรุงเทพฯ : สภุา, 2542), 4. 
66 มลัลกิา  ต้นสอน,  พฤตกิรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544), 139. 
67 สนุนัทา เลาหนนัทน์, การพฒันาองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี 3  (กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 

2544),  26 . 
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องค์การยังแบ่งออกเป็นระบบเปิดและระบบปิด ในองค์การท่ีเป็นระบบเปิดมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงซึง่มีลกัษณะเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองท่ีประกอบด้วย สิ่งนําเข้า กระบวนการ
เปล่ียนแปลง และผลผลติ68 ในทํานองเดียวกนั  ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ ยงัได้กลา่วถึงองค์ประกอบ
ขององค์การไว้อยา่งครอบคลมุซึง่สามารถสรุปได้  ดงันี ้69 

1.  องค์การเป็นกลุม่สงัคม  (organizations  are  social  entities)  โดยท่ีองค์การ
เกิดขึน้โดยกลุม่บคุคลท่ีรวมตวัเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกนัโดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  ทําให้สมาชิกแตล่ะ
คนแสดงบทบาทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน  ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้  ดงันัน้เม่ือสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงค่านิยม  ความคิด  ทศันคติ  และ
พฤตกิรรมจะสง่ผลกระทบให้วฒันธรรมการทํางานและเป้าหมายขององค์การเปล่ียนแปลงไปด้วย 

2.   องค์การมีขอบเขตท่ีชดัเจน (organizations  have  identifiable  boundaries)  

ขอบเขตจะแบ่งระบบออกจากสภาพแวดล้อม  โดยขอบเขตจะกําหนดส่วนต่างท่ีเป็นส่วนของ
องค์การ  และอะไรท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกองค์การ  ทัง้นีแ้ต่ละองค์การจะมีขอบเขต
ทางด้านกายภาพหรือขอบเขตการดําเนินงาน  จํานวนสมาชิกท่ีชดัเจน  เพ่ือบ่งชีแ้ละแบ่งแยกว่า
ส่วนใดเป็นองค์ประกอบ  อํานาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบขององค์การ   อะไรท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมอ่ืน  ซึง่อาจจะมีอิทธิพลหรือไมมี่อิทธิพลตอ่การดําเนินงานในอนาคต 

3.   องค์การมีเป้าหมายเป็นเคร่ืองชีนํ้า  (organizations  are  goal  directed)  การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การและผลประโยชน์ของตนเองเป็นเหตผุลสําคญัของการรวมตวัการทํางานใน
องค์การ  สมาชิกองค์การจะมีเป้าหมายท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้  แต่จะมีเป้าหมายของ
องค์การเป็นความต้องการร่วมกนั  นอกจากนีแ้ม้ว่าเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของแต่ละองค์การ
จะมีความแตกต่างกัน  แต่การดํารงอยู่และการเจริญเติบโตยงัคงเป็นสิ่งท่ีองค์การทุกองค์การ
ต้องการเหมือนกนั  โดยเป้าหมายจะเป็นแรงกระตุ้นสําคญัท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรม  และกระตุ้นจงูใจ
ให้สมาชิกร่วมกันทํางาน     นอกจากนีเ้ม่ือเป้าหมายเปล่ียนจะส่งผลให้พฤติกรรมองค์การ

                                                 

68Daniel Katz and Robert Kahn,  The Social Psychology of Organizations,  2
nd 

ed. 

(New York : John Wiley and Sons, 1978),  111.    
69ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ : 

เอ็กซ์เปิร์ตเน็ต, 2545),  25 – 28. 
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เปล่ียนไปด้วย  ดงันัน้ผู้บริหารต้องสร้างความมัน่ใจและหมัน่ตรวจสอบสมาชิกเพ่ือให้การทํางาน
บรรลเุป้าหมายขององค์การ 

4.  องค์การมีโครงสร้างของกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ (organizations have  deliberately  

structured  activity  systems)  โดยปกติองค์การตา่ง ๆ จะมีการออกแบบระบบและโครงสร้าง
การบริหารตามหน้าท่ี  กิจกรรม  และความรับผิดชอบ  โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่าย  แผนก  และ
หน่วยงาน  โดยแตล่ะสว่นจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัเพ่ือให้องค์การดําเนินงานบรรลเุป้าหมาย
อยา่งมีประสทิธิภาพ  ดงันัน้เม่ือโครงสร้างองค์การถกูปรับเปล่ียน  รูปแบบของงานและองค์การจะ
เปล่ียนไปเช่นเดียวกนั 

5.   องค์การเป็นระบบ  (organizations  as  systems)  ในการพิจารณาองค์การใน
ฐานะระบบ   ซึ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการทําความเข้าใจองค์การและรูปแบบการทํางานในองค์การ  
ซึง่ในแต่ละวนัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้  โดยท่ีระบบจะหมายถึงหน่วยย่อยตัง้แต่  2  หน่วยท่ี
ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในสภาพแวดล้อมท่ีใหญ่ขึน้  ซึ่งสามารถแบ่งการพิจารณาระบบต่าง ๆ 
ออกเป็น  2  ระบบ  คือ 

5.1 ระบบปิด (close systems)  เป็นระบบท่ีสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง  มี
สภาพแวดล้อมในการทํางานของตนเองอย่างสมบูรณ์  ระบบปิดเป็นระบบท่ีแยกตัวจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยเด็ดขาด  ไม่มีการถ่ายเทปัจจยันําเข้าทรัพยากรหรือพลงังานระหว่าง
กนั  ซึ่งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบตัิ  ยกเว้นการทดลองในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึ่งเป็นไปไม่ได้กับ
ระบบทางสงัคมท่ีต้องมีการแลกเปล่ียนระหวา่งระบบกบัสภาพแวดล้อม 

5.2  ระบบเปิด (open systems)  เป็นกลุม่ของสว่นประกอบและสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความเก่ียวข้องและติดต่อสมัพนัธ์กนั  ปกติระบบเปิดจะต้องการปัจจยันําเข้าจากสภาพแวดล้อม  
เพ่ือทําการเปล่ียนแปลงปัจจยัเหลา่นัน้ให้เป็นผลลพัธ์และกระจายผลลพัธ์ออกมาสูส่ภาพแวดล้อม
ภายนอก    ซึ่งเราจะพิจารณาองค์การเป็นระบบเปิดท่ีมีความสมบูรณ์เพราะองค์การสามารถ
ติดต่อกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก    โดยอาศยักระบวนการในการแปรรูปปัจจยันําเข้าให้เป็นผลลพัธ์  
โดยผลกระทบของสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิพลตอ่การทํางานขององค์การ    ทําให้องค์การเกิดการ
เปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบกลับไปยังสภาพแวดล้อม  ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมเช่นกนั  โดยท่ีเราอาจกล่าวได้ว่าทัง้ระบบและสภาพแวดล้อมต่างต้องอาศยัซึ่งกนั
และกนั  

นอกจากนัน้การจดัการเกิดขึน้ในองค์การและในมมุมองด้านการจดัการ องค์การท่ีมีคน
มาทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์การมี
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ลกัษณะร่วมกนัอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ทกุองค์การต้องมีวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง 2) 

ทกุองค์การต้องมีคนร่วมกนัทํางาน และ 3) องค์การต้องมีการจดัโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าท่ี
รับผิดชอบของคนในองค์การ70  ซึง่ ทอม ปีเตอร์ (Tom Peters) ยงัได้กลา่วไว้สรุปได้ว่า องค์การ
สมยันัน้จะต้องเป็นองค์การแบบแบนราบ (flat) มีการบรูณาการอย่างเป็นระบบ  สามารถเช่ือมต่อ
ได้ในระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  สามารถทํางานได้ทุกเวลาและสถานท่ี  
สามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ ได้ทันที ตอบสนองลกูค้าได้ทันตามความต้องการ  และดําเนินการ
อย่างมืออาชีพ71  และองค์กรท่ีมีการกระจายอํานาจให้แก่ระดบัลา่งๆ พนกังานท่ีมีได้รับอํานาจ
สามารถจดัการกบัความรับผิดชอบนีไ้ด้ดี หมายความวา่พวกเขาต้องได้รับการอบรมการบริหารท่ีดี
และต้องมีการสนบัสนนุจากระบบท่ีถกูต้องจากผู้บริหารองค์การ72 

จากทรรศนะของนกัวิชาการสรุปได้ว่า  องค์ประกอบขององค์การประกอบด้วยกลุ่มคนเพ่ือ
ขบัเคล่ือนองค์การให้สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แล้ววตัถปุระสงค์องค์การต้องมี
ความชดัเจนในการทํางาน  มีขอบเขตท่ีชดัเจน  มีโครงสร้างของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ  องค์การมี
ระบบเป็นของตนเองซึ่งอาจจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด  ทัง้นีจ้ะส่งผลต่อการบริหารจดัการความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในองค์การ  การมีความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบขององค์การทําให้ผู้ บริหาร
สามารถนําบริบท  ภารกิจนัน้ไปออกแบบการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต  

 

ออกแบบหรือการจัดองค์การ 

การออกแบบองค์การ (organization  design)  ในอดีตเรียกว่า การจดัองค์การนัน้เป็น
เร่ืองท่ีมีความสําคญัท่ีมีผลต่อการทํางานขององค์การโดยตรง  การออกแบบโครงสร้างองค์การนี ้
ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัสําหรับผู้บริหารท่ีจะสารถนํามาใช้เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของ
องค์การ  การออกแบบองค์การ (organization design) เป็นขัน้ตอนของการประสานสว่นประกอบ

                                                 
70 ธีระชน  มโนมยัพิบลูย์,  องค์การสมัยใหม่  [Online],  accessed  3  April 2010. 

Available from  http://www.teerachon.com/ 
71 ทอม ปีเตอร์ อ้างถงึใน พงกะพรรณ  ตะกลมทอง, องค์การสมัยใหม่ (มปท.: 2550), 

อดัสําเนา. 
72 คอตเตอร์  อ้างถึงใน ธีระชน  มโนมยัพิบลูย์,  องค์การสมัยใหม่ [Online],  

accessed  3  April 2010. Available from  http://www.teerachon.com/ 
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โครงสร้างองค์การ   เพ่ือเกิดลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีสดุ73 หรือเป็นขัน้ตอนของการสร้างสรรค์การปรับ
โครงสร้างองค์การหรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การ74  นอกจากนัน้การจัดองค์การยัง
หมายถึง การกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ีการแบง่ส่วนงาน และการจดัสายงาน  เพ่ือให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์75 และยงัเป็นกระบวนการเลือกและมีการปฏิบตัิตามรูปลกัษณะท่ี
มีโครงสร้างสําหรับองค์การ  ทางเลือกของการออกแบบองค์การท่ีเหมาะสมขึน้อยู่กับปัจจัยเชิง
สถานการณ์หลายประการ เช่น  ขนาดองค์การ  การดําเนินการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจน
สภาพแวดล้อมและกลยทุธ์เพ่ือความเติบโตและอยู่รอดขององค์การ76  สอดคล้องกบัร๊อบบิน้และ
เค้าเตอร์ (Robbins and  Coulter)  ท่ีกล่าวว่าโครงสร้างขององค์การทัง้หลายมีความแตกต่างกนั  
ผู้บริหารจะออกแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมท่ีสดุ  ซึ่งต้องคํานึงถึงปัจจยัตามสถานการณ์  
4  ด้าน ดงันี ้1)  กลยทุธ์และโครงสร้างองค์การ  กลยทุธ์ในองค์การปัจจบุนัอาจท่ีจะเน้นสร้างนวตักรรม
หรือลดต้นทนุ  2)  ขนาดองค์การ  ซึง่มีผลตอ่โครงสร้าง  ถ้าองค์การเล็กจะมีความคลอ่งตวั  ยืดหยุ่นได้
มากกว่า  3)  เทคโนโลยี  องค์การจะต้องปรับโครงสร้างตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีนําเข้ามาเพ่ือพฒันา
กระบวนการผลติ  4)  ระดบัความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อม77 

การจดัองค์การ เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบหน้าท่ีงานต่าง ๆ 

ภายในองค์การ การจดัองค์การเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ือง และเป็นเหตเุป็นผลโดยตรงจากแผนงานท่ีได้
กําหนดไว้ โครงสร้างองค์การท่ีจดัคือ ความพยายามท่ีจะให้มีสื่อ เคร่ืองมือหนทางท่ีจะทําให้งานท่ี

                                                 
73 Jerald  Greenberg and  A. Baron Robert,  Behavior  in  Organizations : 

Understanding  and Managing  the  Human  Side  of  Work,  8th ed.  (New  Jersey : 

Pearson  Education,  Inc., 2003), 668. 
74 Steven L. McShane, and  Ann Von Glinow  Mary, Behavior  in  

Organizations :  Emerging  Realties  for the  Workplace  Revolution,  2nd  ed.  (New  

York : McGraw – Hill Companies, Inc., 2002), 600. 
75ธงชยั  สนัตวิงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 10 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย

วฒันาพานิช, 2539),  220 – 221. 
76รังสรรค์  ประเสริฐศรี,  พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จํากดั, 

2548), 186. 
77รอบบนิส์, สตีเฟ่น พี.  และเคาล์เตอร์,  มารี. แปลโดย  วรัิช  สงวนวงศ์วาน, การ

จัดการและพฤตกิรรมองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี  2  (กรุงเทพฯ : เพียร์สนั  เอ็ดดเูคชัน่  อินโดไชนา่, 
2550),  125 - 126.  
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วางแผนสําเร็จลงได้    ดงันัน้องค์การจึงควรมีความสมดลุกบัความจําเป็นของปริมาณงานท่ี
กําหนดการจดัองค์การแสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลของงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบตังิานทราบถึงขอบเขตของ
งาน เป็นกรอบช่วยเช่ือมโยงความพยายามจากขัน้ตอนการวางแผนไปสู่ผลสําเร็จในขัน้ตอนของการ
ควบคมุ จดัวางช่องทางเพ่ือการติดต่อส่ือสารและการตดัสินใจ ป้องกนัการทํางานซํา้ซ้อน และขจดั
ขดัแย้งในหน้าท่ีการงาน และช่วยให้กําลงัความพยายามมีจดุหมาย ชดัเจน โดยการจดักิจกรรมให้
สมัพนัธ์กบัเป้าหมายต่าง ๆ นอกจากนีโ้ครงสร้างองค์การจะต้องมีการปรับหรือปรุงแต่งอยู่เสมอ 

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โครงสร้างขององค์การจําต้องเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม และ
เข้าได้กบัสภาพแวดล้อม ถ้าวตัถปุระสงค์และวิธีการปฏิบตัิงานขององค์การเปล่ียนไป ความจําเป็นใน
การปรับปรุงระบบยอ่ยตา่ง ๆ และการจดัความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบยอ่ยจะต้องเกิดขึน้ตามมา78  

การจดัองค์การประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย  ดงันี ้79  

1. การจดัเตรียมโครงสร้าง แผนผงัองค์การ 

2. การจดัวางความสมัพนัธ์ภายในองค์การ กําหนดเส้นทางการตดิตอ่ท่ีจะช่วยก่อให้เกิด
การประสานงานท่ีดี 

3. จดัทํารายละเอียดบรรยายลกัษณะงาน กําหนดขอบเขตความสมัพนัธ์พร้อมทัง้ความ
รับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ี 

4. กําหนดคณุสมบตัขิองตําแหน่งและคณุสมบตัขิองบคุคลสําหรับตําแหน่งตา่ง ๆ 

รูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การอาจแบง่เป็นแบบใหญ่ ๆ ได้ 2 รูปแบบ คือ โครงสร้าง
องค์การท่ีเป็นทางการ และโครงสร้างองค์การท่ีไม่เป็นทางการซึง่โครงสร้างองค์การท่ีเป็นทางการ
จะมีลกัษณะท่ีมีลําดบัขัน้การบงัคบับญัชา กําหนดตําแหน่งหน้าท่ี มีการแบง่จดัสว่นงานซึง่จะทํา
ให้บคุลากรมีความรู้ ความชํานาญเพิ่มขึน้80 มีการพิจารณาผลงานตามความสามารถ รูปแบบการ
จดัโครงสร้างองค์การแบง่ได้  ดงันี ้81 

                                                 
78 ธงชยั  สนัตวิงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 10 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย

วฒันาพานิช, 2539),  227. 
79 Mackenzie อ้างถงึใน ธงชยั  สนัตวิงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 10 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 2539),  523 – 533. 
80 J. A. Stoner, Management  (Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1978), 316. 
81 F. C. Lunenburg and A.C. Ornstein, Educational Administration : Concepts 

and Prectices, 2nd ed. (Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1996), 27 – 28.   
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1. การจดัโครงสร้างองค์การแบบแบง่แยกตามหน้าท่ี (functional structure) โครงสร้าง
ท่ีจดัขึน้จะมีการจดัแบง่สายงาน โดยถือเอาประเภทของงานหรือหน้าท่ีในการทํางานตา่ง ๆ เป็นหลกั 

2. การจดัโครงสร้างองค์การแบบแบง่สว่นงานออกเป็นหน่วยงาน (divisional structure) 

ในการจดัองค์การประเภทนี ้ อาจแบ่งออกโดยยดึถือหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัแตท่ี่นิยมกนัมากคือ 

การจดัแบง่ออกตามผลติภณัฑ์และการจดัแบง่ออกตามพืน้ท่ี 

3. การจดัโครงสร้างแบบผสม มกัเป็นโครงสร้างขององค์การท่ีจดัแบ่งขึน้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับขององค์การเป็นหลกั การจดักลุม่กิจกรรมหรือการจดัแผนกงานในระดบัตา่ง ๆ จะ
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัขึน้กบัความเหมาะสมกบับริบทขององค์การ การจดัโครงสร้างแบบผสมอาจ
ใช้หลกัเกณฑ์ของการแบง่ตามหน้าท่ี แบง่ตามผลผลติ พืน้ท่ีผสมกนัในแตล่ะระดบัขัน้ได้ 

4. การจดัโครงสร้างองค์การแบบ matrix เป็นการจดัองค์การท่ีพยายามรักษาสมดลุ
ระหว่างหน้าท่ีและฝ่ายผลิตให้พอเหมาะกนั ลกัษณะท่ีสําคญัคือการให้อํานาจสองตําแหน่งหน้าท่ี
แทนท่ีจะเป็นเพียงตําแหน่งเดียว ซึง่มกัจะไมค่อ่ยพบ แตม่กันําไปใช้กบัองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ 

5. การจดัโครงสร้างองค์การแบบสายงานหลกัและสายงานให้คําปรึกษา (line and staff 

organization) เป็นการจดัองค์การในปัจจบุนัท่ีประกอบด้วยบคุคลสองกลุม่ คือกลุม่ผู้ปฏิบตัิงาน
หลกั มีสายบงัคบับญัชา มีอํานาจหน้าท่ีและอีกกลุม่เป็นท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีให้คําแนะนํา 

ดงันัน้จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปได้ว่า  การจดัองค์การมีความสําคญัและเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การเน่ืองจากการจัดองค์การท่ีดีจะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบตัิงาน ทําให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานหรือสว่นตา่ง ๆ ในองค์การ สะดวกในการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล ทําให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความชดัเจนในบทบาทและหน้าท่ีของตน ดงันัน้การจดั
องค์การจงึเป็นการจดัรูปโครงสร้าง หรือเค้าโครงของการบริหาร โดยกําหนดหน่วยงานย่อย หรือตําแหน่ง
ตา่ง ๆ ของโรงเรียนให้ชดัเจน พร้อมด้วยกําหนดลกัษณะและวิธีการติดตอ่งานท่ีสมัพนัธ์กนัตามลําดบั
ขัน้แห่งอํานาจหน้าท่ีสงู ต่ํา ลดหลัน่ลงไป 

 

การพัฒนาองค์การ 

การพฒันาองค์การ  (organization development) เป็นกระบวนการท่ีมีมานานควบคูก่บั
องค์การตัง้แต่แรก  มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงการพฒันาองค์การท่ีแตกต่างกันไป  ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายของการพฒันาองค์การ  แล้วแต่ว่าท่านเหล่านัน้จะมุ่งเน้นใช้ประโยชน์จาก
การพฒันาองค์การในแง่มมุใด ดงัท่ี  ริชาร์ด  เบคเฮิร์ด (Richard Beckhard) เป็นนกัพฒันา
องค์การท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา  ได้กล่าวไว้ว่า   การพฒันาองค์การเป็นความพยายามใน
การเปล่ียนแปลงอย่างมีแผนท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงองค์การทัง้ระบบ  โดยเร่ิมดําเนินการจากผู้บริหาร
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ระดบัสงูลงมา เพ่ือเพิ่มพนูประสิทธิผลและความเจริญเติบโตให้กบัองค์การตามความรู้ท่ีได้รับจาก
พฤติกรรมศาสตร์82 ส่วน เบนนิส (Bennis) ซึ่งกล่าวว่า การพฒันาองค์การว่า เป็นการตอบสนอง
ตอ่การเปล่ียนแปลงและยทุธศาสตร์ของการศกึษาท่ีสลบัซบัซ้อนท่ีมุ่งใช้การเปล่ียนแปลงความเช่ือ 
ทศันคติ ค่านิยมตลอดจนโครงสร้างขององค์การเพ่ือช่วยให้องค์การสามารถปรับตวัให้สอดคล้อง
กับวิทยาการสมัยใหม่ การตลาดและสิ่งท้าทายใหม่ ๆ อีกทัง้ยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
ภายในองค์การท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว83  สอดคล้องกบัแมคกิล (McGill) อธิบายว่าการพฒันา
องค์การเป็นกระบวนการวางแผนท่ีมุง่จะพฒันาความสามารถขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถ
บรรลุและธํารงไว้ซึ่งระดบัการปฏิบัติงานท่ีพอใจท่ีสุด ซึ่งสามารถวัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผลและความเจริญเตบิโตขององค์การ84 นอกจากนี ้อรุณ  รักธรรม ได้กลา่วถึง การพฒันา
องค์การไว้เป็นข้อ ๆ ดงันี ้85   

1. เป็นความพยายามในการเปล่ียนแปลงองค์การอยา่งมีแผนลว่งหน้า 

2. เป็นเร่ืองเก่ียวกบัระบบทกุระบบท่ีประกอบกนัขึน้เป็นองค์การ 

3. โดยอาศยัข้อมลูของความรู้จากพฤตกิรรมศาสตร์เข้ามาสอดแทรกในกระบวนการ   

ตา่ง ๆ ขององค์การท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลง 

4. วตัถปุระสงค์เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสว่นตา่ง ๆ ภายในองค์การ 

5. เพ่ือเพิ่มพนูประสทิธิภาพประสทิธิผลตลอดจนความสามารถในการปรับตวัของ
องค์การให้เข้ากนัได้กบัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง 

จากทรรศนะของวิชาการสามารถสรุปได้วา่ การพฒันาองค์การเป็นกระบวนการวางแผน
เพ่ือเปล่ียนแปลงองค์การทัง้ระบบเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้พืน้ฐาน

                                                 
82 Richard Beckhard,  Organization Development : Strategies and Models  

(Aadding , Mass : Addison – Wesley Publishing Company, 1969), 9. 
83 Worren  Bennis, Organization Development : Its Nature, Origins and Prospects  

(Reading, Mass :  Aadding , Mass : Addison – Wesley Publishing Company, 1969) , 2. 
 

84 Michael E. McGill,  Organization Development for Operating Managers  

(New York : A Division of American Management Association,1977), 3.   
 

85อรุณ  รักธรรม,  การพัฒนาองค์การ : แนวความคดิและการประยุกต์ใช้ในระบบ 

สังคมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกัเลขาธิการรัฐมนตรี, 2532),  11. 
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แนวคิดและเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา  แต่ทัง้นีก้ารพัฒนา
องค์การจะประสบความสําเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือของทกุคนในองค์การ 

นอกจากนีน้กัวิชาการได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการพฒันาองค์การไว้ อาทิ สนุนัทา  
เลาหนนัทน์ ได้สรุปวตัถปุระสงค์ของการพฒันาองค์การไว้  ดงันี ้86 

1. เพ่ือพฒันาการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงองค์การให้ทนัสมยั ให้องค์การมีระบบท่ี 

สามารถยืดหยุน่ปรับให้เหมาะสมกบัสภาพงานในทกุลกัษณะ และหลดุพ้นจากระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ 
ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การตดัสนิใจท่ีดี มุง่สง่เสริมให้องค์การปฏิบตังิานโดยยดึแนวคิดท่ีว่า รูปแบบเกิดที
หลงัหน้าท่ี (forms follow functions) แทนท่ีจะทํางานในลกัษณะ หน้าท่ีมาทีหลงัรูปแบบ (functions  

follow  forms) ซึง่หมายถึงรูปแบบทางด้านโครงสร้างของการทํางานจะขึน้อยู่กบัหน้าท่ี เม่ือมีหน้าท่ี
แตกตา่งกนั รูปแบบจงึอาจแตกตา่งกนัและรูปแบบจะต้องเกิดขึน้ภายหลงัท่ีต้องมีหน้าท่ีกระทํา 

2. เพ่ือเพิ่มการทํางานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ โดยสง่เสริมให้มีการรวมพลงั (high  

collaboration) คิดค้นเทคนิคกลไกในการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเน่ือง โดยการวางกฎ ระเบียบ
ในการวิเคราะห์การทํางาน การจดัสรรทรัพยากรตลอดจนสร้างวิธีการท่ีจะป้อนข้อมลูย้อนกลบัใน
ขณะท่ีองค์การและหน่วยตา่ง ๆ กําลงัปฏิบตังิาน 

3. เพ่ือมุง่ช่วยองค์การให้สามารถตัง้เป้าหมายในการปฏิบตังิานไว้สงู และบรรล ุ

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้นัน้ได้อยา่งดีท่ีสดุตามมาตรฐาน 

4. เพ่ือสง่เสริมให้มีทศันคตแิบบร่วมมือร่วมใจตอ่การแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ขององค์การ ร่วมกนั 

ในขณะเดียวกนัมุง่ลดทศันคตแิบบแขง่ขนัชิงดีชิงเดน่ในระหวา่งหน่วยงานท่ีต้องพึง่พาอาศยักนั 

5. เพ่ือประสานเป้าหมายสว่นบคุคลและเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกนั  โดยสง่เสริม 

ให้บุคคลในทุกระดบัชัน้ขององค์การได้วางแผนปฏิบตัิงานโดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลกัหรือ
วตัถปุระสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทาง 

6. เพ่ือเพิ่มสมัพนัธภาพให้ดียิ่งขึน้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ รวมตลอด
ถึงระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชาในทกุ ๆ ระดบัชัน้ขององค์การด้วย 

7. เพ่ือขจดัอปุสรรคข้อขดัแย้งเก่ียวกบัการตดิตอ่ส่ือสารข้อความระหวา่งบคุคลและกลุม่ 

ทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ 

8. เพ่ือมุง่ช่วยให้บคุคลในองค์การเผชิญหน้าและแก้ปัญหาความขดัแย้งในทาง 

สร้างสรรค์โดยยดึถือวา่ความขดัแย้งเป็นสิง่ธรรมดาท่ีองค์การจะหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

                                                 
86 สนุนัทา เลาหนนัทน์, การพฒันาองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี 3  (กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 

2544),  57 - 58.  
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9. เพ่ือนําองค์การไปสูก่ารจดัองค์การท่ีมีการตดัสนิใจท่ีมีพืน้ฐานมาจากฐานข้อมลู  
(data base) มากกวา่คํานงึถึงอํานาจตามบทบาทในตําแหน่ง 

10. เพ่ือมุง่เปล่ียนแปลงวฒันธรรมท่ีล้าสมยัและเป็นตวัถ่วงความเจริญขององค์การ  ให้ 

เป็นแรงผลกัดนัหรือตวัเสริมสร้างวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี 

นอกจากนี ้ เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการพฒันาองค์การ 
(goals of organization development)ในการพฒันาองค์การมีเป้าหมายท่ีสําคญั  ดงันี ้87 

1. เป้าหมายด้านผลลพัธ์ของการพฒันาองค์การ (outcome goals of OD) ซึง่มุง่เน้น 

ความสําเร็จของงาน 

2. เป้าหมายด้านกระบวนการของการพฒันาองค์การ (process goals of OD) ซึง่ 

มุ่งเน้นวิธีการท่ีจะทําให้พนกังานสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างดี ในเป้าหมายนีแ้สดงให้เป็นว่า
การพฒันาองค์การมีความแตกต่างอย่างมากจากความพยายามโดยทัว่ไปของการเปล่ียนแปลง
โดยการวางแผนอยา่งเป็นทางการในองค์การ การพฒันาองค์การอาจเป็นรูปแบบหนึง่ของสว่นเพิ่ม
ในการเปล่ียนแปลงโดยการวางแผนอย่างเป็นทางการ โดยคําว่า ส่วนเพิ่ม (plus) หมายถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีประสบความสําเร็จโดยวิธีการซึง่สมาชิกในองค์การได้พฒันาความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ ๆ (self-renewal) อย่างต่อเน่ือง นั่นคือ การพัฒนาองค์การเป็นวิธีการท่ี
พยายามจะเปล่ียนแปลงให้บรรลผุลสําเร็จ ในขณะเดียวกนัช่วยทําให้สมาชิกในองค์การเกิดความ
คล่องตวัและมีความเช่ือมั่นเพิ่มมากขึน้ เพ่ือท่ีจะให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 
นอกจากนี ้การพฒันาองค์การยงัมีลกัษณะพิเศษคือ ความผกูพนัอย่างแน่นแฟ้นในคณุค่าของความ
เป็นมนษุย์และหลกัการท่ีถกูกําหนดขึน้จากพฤติกรรมศาสตร์ การพฒันาองค์การได้สร้างความผกูพนั
ในการปรับปรุงองค์การโดยมีความเป็นอิสระในทางเลือกอํานาจท่ีมีร่วมกัน และความเช่ือมั่น 
นอกจากนี ้สิง่ท่ีเป็นข้อได้เปรียบของการพฒันาองค์การ คือ ทําให้ทราบถึงพฤตกิรรมมนษุย์ในองค์การ  

จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การนัน้ได้ว่า  
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะองค์การย่อมมีความแตกตา่งกนั   แตอ่ย่างไรก็ตามการพฒันาองค์การเป็นการ
เพิ่มประสทิธิผลขององค์การ   ความสามารถในการขจดัข้อขดัแย้ง   ความสามารถในการตดัสินใจ
และการปรับตวัขององค์การ สว่นในระดบับคุคลากรพฒันาองค์การเพิ่มการรับรู้ต่อกนั การมีส่วนร่วม
และรวมพลงักนัปฏิบตัิงานมากขึน้ และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลและองค์การเข้า
ด้วยกนั 

                                                 
87 Schermerhorn,  อ้างถงึใน ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์การ 

(กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จํากดั, 2545),  217 - 218. 
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กระบวนการพัฒนาองค์การ 

กระบวนการพัฒนาองค์การ เป็นขัน้ตอนในการดําเนินการเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ
องค์การอนัเกิดจากการวางแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ ซึ่งนักพฒันาองค์การได้นําเสนอไว้หลายรูปแบบ ดงัท่ี คีธ เดวิส และ จอห์น ดบับลิว 
นิวสตรอม (Knith Davis and John W.Newstrom)  ได้เน้นการสร้างทีมงานในการพฒันาองค์การ
โดยแบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอน  ดงันี ้88 

 ขัน้ตอนท่ี  1  การวนิิจฉยัเบือ้งต้น 

ขัน้ตอนท่ี  2  การรวบรวมข้อมลู 

ขัน้ตอนท่ี  3  การตรวจสอบข้อมลู 

ขัน้ตอนท่ี  4  การวางแผน 

ขัน้ตอนท่ี  5  การสร้างทีมงาน 

ขัน้ตอนท่ี  6  การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนท่ี  7  การประเมนิความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 

นอกจากนี  ้ นรินทร์  แจ่มจํารัส ได้กล่าวโดยสรุปเก่ียวกับการพัฒนาองค์การไว้ 6 

ขัน้ตอน ดงันี ้89 

ขัน้ตอนท่ี 1 ความจําเป็นในการพฒันาองค์การ เม่ือองค์การเกิดปัญหาขึน้อาการของ
องค์การจะไม่สขุสมบูรณ์ บรรยากาศความขดัแย้งเกิดขึน้อาจจะเป็นปัญหาของคนหรือกลุ่มหรือ
องค์การเองจะนําไปสู่สขุภาพขององค์การท่ีควรได้รับการเยียวยารักษา ดงันัน้จึงเกิดความจําเป็น
ในการพฒันาองค์การเกิดขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การยอมรับและพฒันาองค์การ เม่ือเกิดปัญหาขึน้ทกุคนทกุกลุ่มทกุระดบัใน
องค์การ จะต้องเกิดเห็นพ้องกนัในปัญหานัน้และมีความต้องการท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง จึงต้อง
อาศยัความร่วมมือจากผู้ นําการเปล่ียนแปลง โดยอาจจะมีท่ีปรึกษา (consultant)  

ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมข้อมลูและวินิจฉยัปัญหา เป็นการเก็บข้อมลูเพ่ือนํามาพิจารณา
ประกอบการวินิจฉยัปัญหา นําการตดัสนิใจมาดําเนินการพฒันาองค์การ ซึง่อาจจะใช้เคร่ืองมือทัง้
การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ การใช้แบบสอบถามหรือการประชมุรวบรวมข้อมลู 

                                                 
88 Knith Davis and John W.Newstrom, Human Behavior at work : Organizational 

Behavior, 7th ed. (Singapore : Mcgraw-hil Inc,1984), 148.     
89 นรินทร์  แจ่มจํารัส,  การพฒันาองค์การ, พิมพ์ครัง้ท่ี 4  (กรุงเทพฯ : ศนูย์พฒันาทนุ

มนษุย์, 2549), 65 – 67. 
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ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการเปล่ียนแปลงองค์การ เม่ือวินิจฉยัปัญหาแล้วการดําเนินการ
จะเร่ิมท่ีวางยทุธศาสตร์   ยทุธวิธี   และสิ่งสอดแทรกเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามวตัถปุระสงค์
ท่ีต้องการ  

ขัน้ตอนท่ี 5 การดําเนินการเปล่ียนแปลง เป็นการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ โดย
การใสส่ิง่สอดแทรกชนิดตา่ง ๆ ท่ีได้เตรียมไว้อยา่งดีแล้วอนัเกิดผลการเปล่ียนแปลงท่ีดีตอ่องค์การ  

ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินผลการเปล่ียนแปลง เป็นการวดัผลความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการไปสู่เป้าหมายการเปล่ียนแปลงว่าสําเร็จตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งการประเมินผล 
เป็นการประเมินผลโครงการพฒันาองค์การว่าได้เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง ดีขึน้เท่า 4ใด อย่างไร  
ส่วนการติดตามผล 4เป็นการติดตามผลในขัน้ตอนต่อไปหลงัจากจบสิน้โครงการแล้วว่าได้มีการ
ดําเนินการตามข้อตกลงหรือไม ่อยา่งไร เท่าใด  

นอกจากนี ้ สมคดิ บางโม (2548 ,หน้า 51-54) ได้กลา่วถึงกระบวนการพฒันาองค์การไว้โดย
สรุป ดงันี ้ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ การสอดแทรกวิธีการใหม ่ๆ เข้าไปเพ่ือพฒันาองค์การ และ
การบํารุงรักษาวิธีการใหม่ ๆ นัน้ให้คงอยู่ตลอดไป  จดุเร่ิมต้นของการพฒันาองค์การอยู่ท่ีฝ่ายบริหาร
จะต้องยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ และจะต้องใช้ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์การเพ่ือทําการวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีปรึกษาจะพิจารณารายงานทางด้านบริการต่าง ๆ และใช้เทคนิคเฉพาะอย่างทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสมัภาษณ์ การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม และการประชุมปรึกษาหารือ 
เป็นต้น  เม่ือท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์การและสมาชิกองค์การได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วการปรับปรุง
พฒันาจะตามมา ท่ีปรึกษาและสมาชิกขององค์การจะนําการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ มาใช้โดยท่ีปรึกษาจะ
ให้การช่วยเหลือตลอดเวลา หลงัมีการพฒันาแล้วท่ีปรึกษาจะต้องทําให้เกิดความแน่ใจว่าองค์การจะ
ไม่กลบัไปอยู่ในสภาพเดิมอีก  โดยจะให้ความสําคญักับการรักษาไว้ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่านีท่ี้
ปรึกษาอาจจะพบปะเป็นระยะกบักลุม่งานพิเศษท่ีตัง้ขึน้ และช่วยเหลือในการแก้ไขความยุ่งยากตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้อนัอาจเป็นอปุสรรคตอ่ความมีประสทิธิภาพขององค์การ90 

จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการพฒันาองค์การ เป็นขัน้ตอน
ในการดําเนินการคือ  ต้องมีปัญหาและรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  วางแผนเพ่ือพฒันาองค์การ  
และประมินผล  โดยกระบวนการพฒันาองค์การนัน้เพ่ือการเปล่ียนแปลงขององค์การอนัเกิดจาก
การวางแผนอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลขององค์การ   

 

 

                                                 
90 สมคดิ บางโม,  องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : วทิยพฒัน์, 2548) , 51 - 54. 
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ลักษณะขององค์การที่ประสบความสาํเร็จ 

องค์การท่ีประสบความสําเร็จนัน้ยอ่มมีลกัษณะท่ีโดดเดน่จากองค์การโดยทัว่ๆ ไป  ดงัท่ี  
คอตเลอร์ (Kotler) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์การท่ีจะประสบความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21 ได้นัน้ 
จําเป็นต้องมีลกัษณะสําคญั 7 ประการ  ดงันี ้91 

1.  มีความต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา   หลกัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดความสําเร็จ 

จะต้องอยูบ่นพืน้ฐานความพงึพอใจของลกูค้า พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ต้องอาศยักระบวนการ
แปลงสภาพอย่างฉบัพลนั  (transformation process)  ในศตวรรษท่ี  21  มีแนวโน้มจะมุ่งการพฒันา
ระบบท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การ (corporate culture) ท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และการสร้างบรรทดั
ฐานท่ีให้บุคคลได้มีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยมุ่งการเปล่ียนแปลงวิธีการลงโทษและ
การประเมินผลคนท่ีเสนอความคิดท่ีผิดพลาด ลดการสนทนาท่ีไม่ซื่อตรงโดยปกติจะมุ่งท่ีการ
เปล่ียนแปลงทกุระดบัขององค์การ การมุง่ตดิตอ่ส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์การท่ีก่อให้เกิด
การย้อนกลบัอย่างรวดเร็วเพ่ือสนบัสนนุให้องค์การได้มีการเปล่ียนแปลงท่ีง่ายและสามารถบริหาร
จดัการให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

2.  มีการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารระดบัสงู องค์การทกุแห่งจําเป็นต้องมีผู้บริหารท่ียดึ
หลกัการทํางานเป็นทีม ดงันัน้ทีมงานจงึเป็นสิง่จําเป็นในการแปลงรูปองค์การเป็นระยะ  

3.  มีบุคคลท่ีสามารถสร้างสรรค์และสามารถส่ือสารวิสยัทัศน์ ในศตวรรษท่ี 21 องค์การ
จําเป็นต้องมีการสร้างผู้ นําท่ีมีทกัษะให้มากขึน้ ถ้าองค์การปราศจากผู้ นําท่ีมีทกัษะ รวมทัง้วิสยัทศัน์ 
การส่ือสาร และการมอบอํานาจ ซึง่เป็นหวัใจของการเปล่ียนแปลงแล้ว การแปรรูปองค์การจะไม่เกิดขึน้ 
หรือไม่รวดเร็วพอท่ีจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัได้ องค์การในศตวรรษท่ี 21 จะมี
ลกัษณะพฒันาความเป็นผู้ นําการพฒันาความเป็นผู้ นําจะต้องการองค์การท่ีมีโครงสร้างตามแนวนอน 

เพ่ือให้เกิดการควบคมุท่ีน้อยลง และวฒันธรรมท่ีเผชิญความเส่ียงมากขึน้ พนกังานจําเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนให้ใช้ความพยายามในการเป็นผู้ นํา เพ่ือช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงและช่วยให้พนกังานก้าวหน้าด้วยวิธีการลองผิดลองถกู จึงต้องใช้การ
สอนงาน การกระตุ้น ให้ใช้ความพยายามเป็นเวลาพนัชัว่โมง เพ่ือให้เกิดความสําเร็จ 

4.  มีการมอบอํานาจให้อยา่งกว้างขวาง องค์การจําเป็นต้องมีการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบจากระดบับนสูร่ะดบัลา่งให้แก่พนกังาน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ 

                                                 
91John P. Kotler,  Leading Change (Harvard Business School Press,1996),163 - 

173. 
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5.  มีการบริหารจัดการโดยมอบหน้าท่ีให้เพ่ือผลการปฏิบัติงานในระยะท่ีสัน้ดีเลิศ 

เน่ืองจากองค์การมีการมอบอํานาจไปยงัระดบัลา่งเป็นอย่างมาก ซึง่หมายความว่าพนกังานได้รับ
มอบอํานาจสามารถจดัการกบังานท่ีเขาได้รับมอบได้ กลา่วคือ พนกังานจะต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนด้วยระบบการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม ปัจจุบนันีแ้ม้ว่าพนกังานได้รับมอบอํานาจทางการบริหารจดัการ แต่มกัพบว่าพวกเขา
ไม่ได้รับความรู้และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีพอเพียง เพราะเขาขาดการฝึกอบรมและระบบท่ี
เหมาะสม 

6.  ตดัการติดต่อภายในระหว่างกนัท่ีไม่จําเป็นออก องค์การทุกแห่งจําเป็นต้องมีการ
ตดิตอ่ภายในระหวา่งกนั ในศตวรรษท่ี 21 การตดิตอ่ภายในระหวา่งกนัจะมีลกัษณะ  

6.1  มีการประสานงานกบัหน่วยยอ่ยอยา่งรวดเร็วและประหยดัเน่ืองจากสภาพ 

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว   
6.2  เป็นองค์การท่ีมีความฉบัไวมุง่ความสําคญัของการตดิตอ่  
6.3  มีโครงสร้างองค์การท่ีไมซ่บัซ้อน  
6.4  มีกระบวนการปฏิบตังิานท่ีง่าย  
6.5  ได้รับการสง่เสริมหรือสนบัสนนุในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

6.6  มีการตรวจสอบเช่ือมโยงอยา่งสม่ําเสมอและกําจดัสิง่ ท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องออกไป 

7.  มีวฒันธรรมขององค์การท่ีสามารถปรับตวัได้ การสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์การท่ีมี 

การเปล่ียนแปลง จะช่วยให้องค์การสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้ วฒันธรรมตา่ง ๆ สามารถปรับตวัได้ง่ายขึน้หากปฏิบตั ิ ดงันี ้  

7.1  ให้คณุคา่ในการปฏิบตังิานท่ีดีสําหรับผู้ปฏิบตังิานทกุคนขององค์การ  
7.2  มีการสง่เสริมการบริหารจดัการและความเป็นผู้ นําท่ีมีความสามารถ  

7.3  สนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูทํางานเป็นทีม 

7.4  ลดขัน้ตอนของกฎเกณฑ์การทํางานหรือใช้ระบบราชการต่ําท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ 

ดงันัน้จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปได้วา่ การพฒันาองค์การเป็นแนวความคิด
ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงความมีประสิทธิภาพขององค์การให้ดีกว่าเดิม และเพ่ือความ
เจริญเตบิโตยิ่งขึน้ขององค์การ การพฒันาองค์การ เป็นความพยายามเปล่ียนแปลงอย่างมีแผนทัว่
ทัง้องค์การ  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

43 

แนวคดิเก่ียวกับสุขภาพองค์การ 

 

ความหมายของสุขภาพองค์การ  

สขุภาพองค์การ (organizational health) มีฐานคํามาจากคําว่า สขุภาพ และองค์การ 
โดยมีนกัวิชาการให้ความหมายไว้  ดงันี ้

คําว่า  สขุภาพ  (health)   มีความหมายตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  
2542  หมายถึง (น.) ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ92  และในปี 1948 องค์การอนามัยโลก (The 

World Health Organization :WHO) ได้บญัญตัิความหมายของคําว่า สขุภาพไว้ในธรรมนญูของ
องค์การอนามยัโลกไว้วา่  สขุภาพ หมายถึง  ภาวะแห่งความสมบรูณ์ของร่างกายและจิตใจรวมถึง
การดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมด้วยดี  มิใช่เพียงแตป่ราศโรคภยัไข้เจ็บและความทพุพลภาพเท่านัน้93   

ส่วนคําว่าองค์การนัน้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายขององค์การไว้อย่าง
สอดคล้องกนั  ดงัท่ี    บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมาย องค์การ ไว้ว่า องค์การเป็นหน่วย
ทางสงัคม (social unit) อย่างหนึ่ง ท่ีเกิดจากการรวมเอากระบวนการแบบความสมัพนัธ์ของ
สมาชิกในองค์การตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพ่ือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ได้กําหนดและยอมรับ
โดยสงัคมอยา่งมีระบบ มีแบบแผน มีอาณาเขต มีความสมัพนัธ์เฉพาะตวั และมีกรรมวิธีท่ีจะสร้าง
เสริมทํานบํุารุงรักษาทรัพยากรบคุคลรวมทัง้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้สมาชิกในองค์การดําเนินงาน
ให้บรรลเุป้าหมายได้94  ส่วน ไซมอน (Simon) ได้กล่าวว่า  องค์การเป็นระบบของพฤติกรรมร่วม  
ซึ่งสมาชิกองค์การต่างมีความคาดหวงัในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การ95  สอดคล้องกับฟลิปโป  (Flippo)  ท่ีได้กล่าวไว้ว่า องค์การเป็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของมนษุย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  สว่น ร๊อบบินส์ (Robbins)  กลา่วว่า
องค์การเป็นการประสานงานกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสงัคม  ซึ่งจะมีความสมัพันธ์กันและมี

                                                 
92 ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.  2542 

(กรุงเทพฯ : บริษัท  นานมีบุ๊คพลบับริเคชัน่ จํากดั, 2546), 1201. 
93พฒัน์  สจํุานงค์,  สุขศึกษา  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522), 2. 
94Chester. I. Banard,  The Function of the Executive  (Cambrige : Harward 

University Press, 1938),  72. 
 

95 Herbert A. Simon,  Administrative  Behavior  (New York : John Wiley & Sons, 

Inc., 1950), 72 – 73. 
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อาณาเขตท่ีแน่นอน  และความสมัพนัธ์เหล่านัน้นําไปสู่การบรรลเุป้าหมายร่วมกัน96 นอกจากนี ้ 
ฮอลล์ (Hall)  ได้กลา่ววา่ องค์การเป็นความสมัพนัธ์และการประสานงานระหว่างสมาชิก  องค์การ
มีอาณาเขตเป็นของตนเอง  มีระเบียบกฎเกณฑ์  มีการกําหนดโครงสร้างอํานาจ มีระบบการ
ตดิตอ่ส่ือสาร  และมีการดําเนินการท่ีตอ่เน่ือง เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้97 

เม่ือนําคําทัง้ 2 มารวมกัน เป็นคําใหม่ คือ คําว่า สุขภาพองค์การ (organizational  

health)  ซึง่หมายถึง ภาวะแห่งความสมบรูณ์ขององค์การท่ีสามารถคงอยู่ในสงัคมได้ด้วยดี  หาก
เปรียบองค์การเป็นสิง่มีชีวิต   องค์การจะมีการเกิด  การเจริญเตบิโต  การเส่ือม  และการตายได้ใน
ท่ีสดุ ซึง่คล้ายกบัชีวิตมนษุย์   การท่ีมนษุย์จะดํารงชีวิตอยูไ่ด้จําเป็นต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ  มาหลอ่
เลีย้ง  เช่น  อาหาร  อากาศ  เคร่ืองนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  ซึง่ปัจจยัดงักลา่วเป็นตวัป้อน (inputs) 

ท่ีเข้าไปในร่างกาย เพ่ือทําให้เกิดกระบวนการ (process) ในการทํางานของอวยัวะตา่งๆ อย่างเป็น
ระบบ เช่น ระบบหายใจ  ระบบหมนุเวียนโลหิต  ระบบย่อยอาหาร  ตลอดจนระบบขบัถ่าย  หาก
อวัยวะดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทําให้ระบบต่างๆ  สามารถทํางานได้อย่าง
สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กันดี  ก่อให้เกิดผลผลิต (outputs) ท่ีดี  คือ ความสมบูรณ์ของ
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  เม่ืออุปมาให้องค์การ
เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์เช่นกัน  ระบบดังกล่าว  ได้แก่  ระบบโครงสร้าง (structural 

subsystem)   ระบบเทคโนโลยี  (technology  subsystem)  ระบบงาน (task  subsystem)  และระบบ
คน  (People Subsystem)  ในแตล่ะระบบมีองค์ประกอบภายในหน้าท่ีเป็นกลไกของการทํางาน98  

เช่นเดียวกับการทํางานของอวยัวะต่างๆ  ของร่างกาย  หากองค์ประกอบแต่ละส่วนทํางานได้ดี   
จะทําให้ระบบสามารถประสานสัมพันธ์กันได้  องค์การสามารถตอบต่อเป้าหมาย และ
วตัถปุระสงค์ได้สําเร็จ  แตห่ากองค์ประกอบใดไมส่ามารถทํางานหรือเส่ือมสมรรถภาพไป   เป็นผล
ให้ระบบขาดความคล่องตวัในการประสานการทํางานร่วมกัน99    ด้วยเหตุนีเ้ององค์การจะพบ

                                                 
96 Sthephen  P.  Robbins,  Organization  Theory : Structure  Designs  and  

Application,  3rd  ed. (Englewood  Cliffs  New  Jersey : Prentice – Hall  Inc.,  1990), 4. 
97 Richard H. Hall,  Organization  Structures  Processes  and  Outcomes,  6th  

ed.  (Englewood    Cliffs  New  Jersey : Prentice – Hall  Inc.,  1996), 30. 
98 Paul Hersey and  K. H. Blanchard,  Management of Organizational Behavior : 

Utilizing  Human Resources  (Englewood Cliff, New Jersey : Prentice-Hall,  1993),  9 -10. 
99 R. G. Owens,  Organizational Behavior in Education,  4th ed. (Englewood Cliff, 

New Jersey : Prentice – Hall,  1991),  220. 
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ปัญหาในการปฏิบตัิงาน  มีสภาพการณ์ของความไม่สมบรูณ์เกิดขึน้  ทําให้องค์การไม่สามารถคง
อยูไ่ด้และในท่ีสดุองค์การนัน้เส่ือมและตายไป  เช่นเดียวกบัชีวิตของมนษุย์   จากการนําคําทัง้สอง
มารวมกนัเป็นคําใหม่  คือ สขุภาพองค์การ  ซึง่อาจทําให้เข้าใจว่าเป็นภาวะแห่งความสมบรูณ์ของ
องค์การท่ีสามารถดํารงอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดีมีประสทิธิภาพ   

จากการศกึษาพบว่า  สขุภาพองค์การ (organization health)  เป็นคําศพัท์ท่ี มายส์ 

(Miles) นกัวิเคราะห์องค์การในยคุพฤติกรรมศาสตร์บญัญตัิขึน้ใช้ โดยทําการศกึษาจากแนวคิด 

และทฤษฎีทัง้ทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สุขภาพองค์การตามแนวนิดของมายส์  

(Miles)  หมายถึง  การศกึษาองค์การเพ่ือให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างมีแผน  โดยให้
ความสําคญัเร่งดว่นไปท่ีการพิจารณาขอบเขตอยา่งกว้าง ๆ ของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีกระทําร่วมกนัใน
องค์การด้วยการอาศยัการศึกษาค้นคว้าวิจยั   เพ่ือให้ได้ข้อมลูอย่างมีความหมายเก่ียวกับความ
พยายามหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงองค์การให้เป็นสถานท่ีน่าอยู ่ น่าทํางานและน่าเรียนรู้  หรืออย่าง
น้อยท่ีสดุในวนัหนึง่ๆ  ได้มีการดําเนินการในสว่นตา่ง ๆ ขององค์การอยา่งเป็นระบบ สว่น คาเมรอน 
(Cameron) ได้ให้ความหมายสขุภาพองค์การวา่  หมายถึง  ช่ือเสียง  คา่ของสถาบนั  กระบวนการ
บริหารท่ีราบร่ืน  ไม่มีความตึงเครียด  และหมายถึงความมัน่คงของสถาบนัด้วย100 ส่วน ดิไวฟ์ด ิ
(Dwividi) ได้เสนอความเห็นไว้ในทํานองเดียวกันว่า  สุขภาพขององค์การและประสิทธิผลของ
องค์การมีความคล้ายคลึงกนั  การท่ีองค์การมีสขุภาพดีหรือไม่ดี  จะสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของ
องค์การ101  นอกจากนีฮ้อย และฟอร์ซิส  (Hoy and Forsyth)  ได้ให้ความหมายของสขุภาพ
องค์การไว้ว่า  เป็นสภาวะการปฏิบตัิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระทํา
ตามหน้าท่ีท่ีสําคญัของระบบสงัคมด้านการปรับตวั  การทําให้บรรลุเป้าหมาย  การบูรณาการ  
และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทําให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ตา่งๆ  ในระบบสงัคมได้อยา่งเหมาะสม  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงให้องค์การมีพฒันาการก้าวหน้าได้อย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน102 ตอ่มาใน
ระยะหลงันีค้วามหมายของ  สุขภาพองค์การ  ได้ถูกกําหนดขึน้ใหม่ในระยะหลงัโดยการศึกษา

                                                 
100 K. Cameron, “Measuring  Organization  Effectiveness  in  Institutions  of  

higher  Education,”  Administrative  Science  Quarterly.   23, 4  (December 1978) :  614. 
101 R.S. Dwividi,  Dynamics of  Human  Behavior  at  Work  (Cateutta :  Oxford 

and IBH Publishing,1981), 471 – 472. 
102 Hoy and Forsyth,  Effective Supervision : Theory into Practice  (New York : 

Random House,1986), 156. 
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ค้นคว้าวิจยัของนกัวิชาการทางการบริหารการศกึษาคือ ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and  Feldman)  

ซึง่ให้ความหมายของ  สขุภาพองค์การ  ว่าหมายถึง สภาวะการปฏิบตัิงานในองค์การตามภารกิจ
และการได้ตอบสนองการกระทําตามหน้าท่ีสําคญัของระบบสงัคมด้านการปรับตวั   การทําให้
บรรลุเป้าหมาย  การบูรณาการ  และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ  ทําให้องค์การมี
ความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างๆ  ในระบบสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน103  ตอ่มา  ไลเดน็และคงิแอล  (Lyden and Klingele)  ได้ศกึษาแล้วให้
ความหมายสขุภาพองค์การว่า   เป็นแนวคิดใหม่ท่ีกล่าวถึงความสามารถขององค์การในการทํา
หน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมถึงความสามารถขององค์การในเติบโตและพฒันาไปพร้อม ๆ กนั104  

หลงัจากท่ีได้ทําการศกึษาเพิ่มเติม ฮอย และคณะ (Hoy and Others) ได้ให้ทรรศนะเพิ่มเติมว่า 

สขุภาพองค์การ หมายถึง สภาวะการปฏิบตัิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการ
กระทําตามหน้าท่ีของระบบสงัคมมีการปรับตวัทําให้บรรลเุป้าหมาย เกิดการบูรณาการและ
ระเบียบแบบแผนในองค์การทําให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและ
สภาวะต่าง ๆ ในสงัคมได้อย่างเหมาะสม และสามารถพฒันาได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน105 

นอกจากนัน้ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีได้กลา่วถึงความสําคญัของสขุภาพองค์การไว้  
อาทิ อาร์จิรีส (Argyris) ได้ยืนยนัว่าในสภาพการณ์ท่ีมีการรวมตวักัน  มีข้อจํากัดของผลผลิต  มี
การแขง่ขนั  และพนกังานไมส่นใจทํางาน  พนกังานมีพฤตกิรรมผลกัดนัความต้องการของตนเหนือ
เป้าหมายขององค์การเป็นกลุม่อาการท่ีแสดงว่า  องค์การมีสขุภาพไม่ดี106  สว่นองค์การท่ีมีปัญหา
เก่ียวกับสัมพันธภาพของสมาชิกในองค์การและองค์การท่ีผู้ บริหารไม่เข้าใจเจตคติ   ความรู้สึก   

                                                 
103 Wayne K.Hoy  and J. A. Feldman,  “Organizational Health : The Concept 

and its Measure,” Journal  of  Research  and Development in Education.  (n.p., n.d.) 
104 A. Lyden Julie and E. Klingele William,  “Supervising Organizational Health,” 

Supervision. 61, 2  (2000) : 3. 
105 Hoy and Others, “Organization Climate and Student Achievement  Journal 

of School Leadership,” Abstract from the ERIC Database. 21, September (2002) : 67-68. 
106 Chris  Argyris,  Integrating  the  Individual  and  the  Organization  (New 

York : Wiley,1964), 35. 
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ความคิดของลูกน้อง  จะเป็นองค์การท่ีอยู่ในภาวะอันตรายต่อสุขภาพองค์การ 107 ซึ่ง  ฮอย  
และฟอร์ซิส  (Hoy and Forsyth)  ยงัได้กลา่วเพิ่มเติมอีกว่า  สขุภาพองค์การยงัเป็นตวับง่ชีอ้ย่าง
หนึ่งของความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ  องค์การใดมีสุขภาพดีจะทําให้การบริหาร
องค์การนัน้มีประสทิธิผล  ในทางตรงข้ามถ้าองค์การใดสขุภาพไม่ดีจะทําให้การบริหารองค์การนัน้
ไม่มีประสิทธิผล108  นอกจากนัน้  ริชาร์ด (Richard) 

 ซึง่กล่าวไว้ว่า สขุภาพองค์การท่ีสมบรูณ์จะ
สามารถอธิบายถึงองค์การท่ีมีการเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลงก้าวหน้าทนัสถานการณ์   โดยมีการจดั
โครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีการบริหารความเส่ียงท่ีดี มีวิสยัทศัน์ คือ มีเป้าหมาย มีการทํางานเป็นทีม 

มีการส่ือสารระบบเปิด มีระบบการให้รางวลัท่ีดี มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสงัคม109  ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดของ  เบนนิส (Bennes) ท่ีกล่าวว่า  องค์การท่ีมีสุขภาพดีจะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptability) ตระหนักในเอกลักษณ์ของตน (sense of identity) และต้องมี
ความสามารถในการทดสอบสภาพความเป็นจริงในสงัคม (capacity to test reality)110   

นอกจากนี ้ ซึง่ ควิกและควิก (Quick and Quick) ได้นําแนวคิดของ มอทท์ (Mott)  มาเป็นตวั
จําแนกว่า  องค์การท่ีมีสุขภาพดีต้องมีความสามารถในการปรับตัว  มีการยืดหยุ่น  มี
ความสามารถในการผลติ  และถ้าองค์การมีสขุภาพไมดี่จะมีภาวะเส่ียงตอ่ประสทิธิผลในระยะยาว
และการอยูร่อดขององค์การ    ทัง้นีน้กัวิชาการสว่นใหญ่เรียกองค์การเหลา่นีว้า่  เป็นองค์การท่ีขาด
ประสทิธิผลเป็นองค์การท่ีมีสขุภาพไมดี่   
 สําหรับการศึกษาสขุภาพองค์การของโรงเรียนในทรรศนะของ มายส์ (Miles) ท่ีกล่าวว่า  
เป็นการศกึษาความสามารถของระบบภายในโรงเรียน  ซึง่ไม่เพียงแตจ่ะทําหน้าท่ีตา่งๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านัน้  แตย่งัสามารถท่ีจะพฒันาให้ก้าวหน้าตอ่ไปได้  เพ่ือให้การกระทําตามหน้าท่ี
ของระบบสมบูรณ์ยิ่งขึน้  ซึ่งฮอย (Hoy)  ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า  ความสามารถของระบบภายใน
โรงเรียนนัน้ต้องเกิดขึน้มาจากระดบัภารกิจและความรับผิดชอบของระบบโรงเรียนตามทฤษฎี

                                                 
107 T.D. Weinshall and A. R. Yeal,  Managing  Crowing  Organizations : A New  

Approach  (New  York : John  Wiley  and  Spns,1983),  229. 
108 Miles  cited  in  Hoy and Forsyth,  Effective Supervision : Theory into 

Practice  (New York : Random House,1986), 156. 
109Richard  Beckhard, Organization Development : Strategies and Models.  

(Reading, Mass : Addison-Wesley Publishing Company, 1969),  326.  
110Bennes   cited in  McFaland, Management Foundations and  Practices,  

5thed.  (New  York : Macmillan,1979),  438.  
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ระบบสงัคม (social system theory)  ซึง่มีอยู่ 3 ระดบัคือ  ระดบัสถาบนั (institutional level) 

ระดบัการจดัการ (managerial level) และระดบัปฏิบตัิการ (technical  level) นอกจากนี ้  ฮอย
และมิสเกล  (Hoy and  Miskel) ได้อธิบายว่าโรงเรียนท่ีมีสขุภาพดี (health  school)  จะปลอด
จากแรงกดดันจากสังคม  ชุมชน  และผู้ ปกครอง  ผู้ บริหารมีแบบภาวะผู้ นําท่ีปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา   มีพฤติกรรมการบริหารท่ีเน้นทัง้มุ่งงานและมุ่งสมัพนัธ์สนับสนุนผู้ ใต้บงัคบับญัชา  
ชีนํ้า  และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานสงู  มีอิทธิพลต่อผู้บงัคบับญัชา  ทัง้การกระทําและความคิด  
อาจารย์ในโรงเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์จะผูกพนักับการเรียนการสอน  ตัง้มาตรฐานการเรียนการ
สอนไว้สงูและสามารถปฏิบตัิได้  นกัเรียนต้องเรียนอย่างหนกั  มีแรงจงูใจในการเรียนสงู   ยอมรับ
ในการเรียนเก่งของเพ่ือน  อปุกรณ์การเรียนการสอนมีอย่างเพียงพอ  อาจารย์มีความจริงใจตอ่กนั  
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน  และภาคภมูิใจในสถาบนัของตน111 

สําหรับประเทศไทย  ได้มีผู้ศึกษาสุขภาพองค์การและให้ความหมายเก่ียวกับสุขภาพ
องค์การ  ดงัต่อไปนี ้ พรรณี สวุตัถี  ได้ศกึษาและสร้างเคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในการทําวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาทั่ว
ประเทศโดยได้สรุปว่า สขุภาพองค์การ หมายถึง สภาพขององค์การท่ีเกิดจากสภาวะการ
ปฏิบตัิงานปกติตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การ   ซึ่งสามารถตอบสนองตามหน้าท่ี
สําคญัของระบบสงัคม 4 ประการ คือ การปรับตวั การบรรลเุป้าหมาย การบรูณาการสร้างสรรค์ 

การรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทําให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อม และสภาวการณ์ตา่ง ๆ ในระบบสงัคมได้อย่างเหมาะสม สามารถท่ีจะปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงให้องค์การมีการพฒันาให้ก้าวหน้าไปอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน112   สว่น  นคร 

แสงนิล  ได้กลา่วถึงความหมายของสขุภาพองค์การไว้สอดคล้องกนัว่า สขุภาพองค์การ หมายถึง 

สภาพและบรรยากาศของความสมบรูณ์ขององค์การท่ีจะปฏิบตัิงานตามอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยสามารถท่ีจะปรับตวัและ
พฒันาองค์การให้ก้าวหน้าไปอย่างยัง่ยืน113 สว่น  วรรณภา  ประทมุโทน กลา่วว่า สขุภาพองค์การ  

                                                 
111 Wayne  K. Hoy and Cecil  G. Miskel,  Educational   Administration  : Theory, 

Research and Practice  (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 234 - 238.   
112 พรรณี สวุตัถี,  “สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา”  (วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์

ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  ครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2537), 23.     
113 นคร แสงนิล,  “สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2545), 10. 
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หมายถึง  การท่ีองค์การสามารถดํารงกิจการอยู่ได้อย่างมัน่คง  มีการเจริญพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
และมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีมาคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนัน้ยงัได้กล่าวถึงการเปรียบองค์การเป็นสิ่งมีชีวิต องค์การจะมีการเกิดการเจริญเติบโต 
การเส่ือม และการตายได้ในท่ีสดุ ซึง่คล้ายกบัชีวิตมนษุย์การท่ีมนษุย์จะดํารงชีวิตอยู่ได้จําเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ มาหล่อเลีย้ง เช่น อาหาร อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งปัจจัย
ดงักล่าวเป็นตวัป้อน (inputs) ท่ีเข้าไปในร่างกายเพ่ือทําให้เกิดกระบวนการ (process) ในการ
ทํางานของอวยัวะตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ เช่น ระบบหายใจ ระบบหมนุเวียนโลหิต ระบบยอ่ยอาหาร 
ตลอดจนระบบขบัถ่าย หากอวยัวะเหล่านีทํ้างานประสานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ จะทําให้ระบบ
ต่าง ๆ สามารถทํางานได้อย่างสอดคล้องกัน และประสานสมัพนัธ์กันอย่างดี ก่อให้เกิดผลผลิต 
(outputs) ท่ีดี คือ ความสมบรูณ์ของร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตท่ีปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บเม่ืออปุมาองค์การเปรียบเหมือนร่างกายมนษุย์แล้ว องค์การมีระบบภายในหลายระบบทํางาน
ตามภารกิจหน้าท่ี คล้ายกับระบบการทํางานในร่างกายของมนุษย์เช่นกัน ระบบดงักล่าวได้แก่ 
ระบบโครงสร้าง (structural subsystem) ระบบเทคโนโลยี (technology subsystem) ระบบงาน 
(task subsystem) และระบบคน (people subsystem) ในแตล่ะระบบมีองค์ประกอบภายในทํา
หน้าท่ีเป็นกลไกของการทํางานเช่นเดียวกับการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย หาก
องค์ประกอบแตล่ะสว่นทํางานได้ดีจะทําให้ระบบสามารถประสานสมัพนัธ์กนัได้ องค์การสามารถ
สนองตอบต่อเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ได้สําเร็จ แต่หากองค์ประกอบใดไม่สามารถทํางานหรือ
เส่ือมสมรรถภาพลงไป เป็นผลให้ระบบขาดความคลอ่งตวัในการประสานทํางานร่วมกนั ด้วยเหตนีุ ้
เององค์การจะประสบปัญหาในการปฏิบตัิงาน มีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดขึน้ทําให้
องค์การไม่สามารถคงอยู่ได้ และในท่ีสดุองค์การนัน้เส่ือมสลายและตายไปเช่นเดียวกบัชีวิตของ
มนุษย์ ดงันัน้คําว่าสขุภาพองค์การจึงถูกนํามาใช้เพ่ือศึกษาองค์การในลกัษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีมี
การเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา114  นอกจากนี ้จิรัฐิติกาล ก้อนเพชร ได้สรุปความหมายสขุภาพ
องค์การไว้วา่ เป็นความสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจและความรับผิดชอบ ตอบสนองการกระทํา
ตามทฤษฎีและภาระหน้าท่ีของระบบสงัคมในองค์การ เพ่ือให้องค์การมีสภาพคงอยู่ได้ท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับปรุงพฒันาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเน่ืองและ

                                                 
114 วรรณภา  ประทุมโทน, “บรรยากาศองค์การและสขุภาพองค์การของวิทยาลยั

พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”  (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545), 89. 
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เป็นระบบ115 และยงัเป็นสภาวะแห่งความสมบรูณ์ขององค์การแตล่ะแห่งในการดําเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ให้สามารถคงอยู่ได้ในสงัคมด้วยดี116  นอกจากนีส้ขุภาพยงัเป็นสภาพขององค์การ
หรือของโรงเรียนท่ีเกิดจากสภาพวะการปฏิบตังิานตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การทํา
ให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ   ได้อย่าง
เหมาะสม  สามารถจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง
ตอ่เน่ือง117   

จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปความหมายของสขุภาพองค์การได้ว่า สขุภาพ
องค์การ  หมายถึง สภาพการปฏิบตัิงาน ตามภารกิจและความรับผิดชอบของบคุคล ท่ีร่วมกนั
ปฏิบัติภารกิจขององค์การทําให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและ
สภาวการณ์ตา่ง ๆ ในสงัคมได้อยา่งเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือให้องค์การ
นัน้คงอยูไ่ด้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

 

พัฒนาการของแนวคดิสุขภาพองค์การ  

สขุภาพองค์การ (organizational health) เป็นแนวคิดซึง่ มายส์ (Miles) นกัวิเคราะห์
องค์การในยคุพฤติกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้ ริเร่ิมบญัญัติคํานีข้ึน้มาใช้ ด้วยการให้ความสนใจใน
ข้อสงัเกตของนกัวิทยาศาสตร์และนกัปฏิบตัิท่ีเห็นคล้อยตามกนัเก่ียวกบัปัญหา และขัน้ตอนของ
การเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผน (planned change)  ในกลุม่บคุคล   องค์การ และชมุชน   จาก
คําถามท่ียงัเป็นข้อสงสยักนัอยูคื่อ ทําอยา่งไรจงึจะสามารถจดัการกบักระบวนการการเปล่ียนแปลง
ให้มีความหมายได้อย่างสมบรูณ์จากจุดเร่ิมของความสนใจดงักล่าว   เขาได้พยายามศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านมานษุยวิทยาและ

                                                 
115 จิรัฐิติกาล ก้อนเพชร, “ความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพองค์การกบัความพงึพอใจของ

ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546), 8.   

116 ศภุลกัษณ์ เปรมโยธิน,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาพองค์การกบัความพงึพอใจของ
อาจารย์สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546), 20.    

117 พชัรีวรรณ  กิจมี, “แบบจําลองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  ภาคเหนือ”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), 55. 
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จิตวิทยา ตลอดจนการได้ฝึกปฏิบตัิจริงโดยการเข้าไปสงัเกตและศกึษาการทํางานของคนงานใน
โรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งของประเทศองักฤษ ทําให้ได้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการหาคําตอบเพ่ือ
แก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผน ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ดงันัน้ความพยายาม
เพ่ือให้องค์การเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนและประสบผลสําเร็จ  มายส์ (Miles) ได้
ชีใ้ห้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงอย่างมีแผนต้องเร่ิมจากการปรับปรุงสขุภาพองค์การ เป็นเป้าหมาย
เบือ้งต้น  โดยเฉพาะองค์การทางการศกึษา  เช่น สถาบนัหรือโรงเรียน   การศกึษาสขุภาพองค์การ
จงึเป็นความสามารถของระบบโรงเรียน  ซึง่ไมเ่พียงแตทํ่าหน้าท่ีตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิผล  แตย่งั
สามารถท่ีจะพฒันาให้ก้าวหน้าได้ตอ่ไป  เพ่ือให้การกระทําตามหน้าท่ีของระบบสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 118 

ในอดีต  มายส์ (Miles)  ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกบั องค์การท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์ (healthy 

organization) ไว้ว่า เป็นสภาพขององค์การท่ีสามารถคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการจดัการให้องค์การได้พฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลานานตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ได้  จะเห็นได้ว่าการศกึษาสขุภาพองค์การตามแนวคิด
ของมายส์ (Miles)   เป็นความสามารถในการจดัชดุของระบบเพ่ือให้องค์การสามารถคงอยู่ได้
อยา่งเหมาะสมเป็นระยะเวลานาน และมีแนวโน้มบง่บอกถึงการประเมินผลประสิทธิผลองค์การใน
ระยะเวลาสัน้ ดงันัน้ มายส์ (Miles)  จงึให้แนวคดิในการกําหนดลกัษณะของสขุภาพองค์การในมิติ
ตา่ง ๆ รวม 10 มิติ ซึง่เป็นผลจากการอปุมาพฤติกรรมของบคุคลหรือกลุม่เล็กๆ  ในองค์การ โดยมี
ข้อแม้ท่ียอมรับกันได้ว่า แต่ละองค์การย่อมมีบางส่วนคล้ายคลึงกันและมีปัญหาท่ีซบัซ้อน
เช่นเดียวกนั มิติแต่ละด้านต่างมีความสําคญัเฉพาะตวัและมีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัอย่างแน่น
แฟ้น ทัง้นี ้ จาโฮดาและอาร์จีรีส  (Jahoda and Argyris) เพ่ือนร่วมงานได้ช่วยกนัประเมินโดยใช้
เกณฑ์พหรุะดบัและให้ข้อสงัเกตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศกึษากล่าวคือ ลกัษณะสขุภาพองค์การ 

ตามท่ีมายส์ (Miles)  เสนอไว้ภายใต้กรอบแนวคิดขององค์การท่ีเป็นระบบเปิด ซึง่มีการหมนุเวียน
แลกเปล่ียนข้อมูลกันตลอดเวลา  สุขภาพองค์การจึงเป็นผลผลิต (output) ท่ีออกมาจากระบบ 

แสดงถึงความสามารถขององค์การ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์การให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผน  ซึง่รายละเอียดของมิตใินแตล่ะด้าน  มีดงันี ้119  

 

                                                 
118 Wayne K. Hoy and J.A. Feldman, “Organizational Health : The  Concept and 

its Measure,” Journal  of  Research  and Development in Education, (1987) : 28 – 29. 
119 Matthew B. Miles, Planned Change and Organizational Health: Figure and 

Ground  (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 378.  
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1. ด้านภารกิจ (task – oriented  dimensions)  ได้แก่ 

1.1  เป้าหมาย (goal focus)  ต้องมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  เป็นท่ียอมรับของสมาชิก 

ทุกคนในองค์การ  นอกจากนัน้เป้าหมายท่ีมีอยู่ในองค์การจะต้องเข้าถึงได้  โดยอาศัยการใช้
ทรัพยากรท่ีองค์การมีอยู่  เป็นเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อม  สามารถก้าวไปสูค่วามสําเร็จได้  

1.2  มีการติดตอ่ส่ือสารอย่างเหมาะสม (communication adequacy)  การส่ือสาร
ภายในเป็นสิ่งท่ีจําเป็นมาก  เน่ืองจากองค์การประกอบด้วยคนจํานวนมากอยู่ร่วมกัน  ข่าวสาร
อาจจะมีการเปล่ียนแปรได้ทัง้ระบบข่าวสารในแกนตัง้และในแกนนอน  ตลอดจนการเก่ียวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมภายนอก  สําหรับองค์การท่ีมีสขุภาพดีการเดินทางของข่าวสารต้องมีการแปรเปล่ียน
น้อยท่ีสดุ  คือจะต้องมีวิธีการท่ีดีและรับรู้ได้อยา่งฉบัพลนัโดยเฉพาะการตดิตอ่ส่ือสารภายใน  

1.3  ความเป็นธรรมในการใช้อํานาจ (optimal power equalization) ในองค์การท่ีมี
สุขภาพดี  การกระจายอํานาจจําเป็นต้องมีความยุติธรรมหมายถึง  ผู้ บังคับบัญชาและ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาควรจะต้องมีอิทธิพลต่อกัน  คือมีการใช้อํานาจในทางท่ีดีโดยกระจายอํานาจ
อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง  

2. ด้านการบาํรุงรักษา (maintenance  needs) ได้แก่ 

2.1 มีการใช้ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม (resource utilization) ในองค์การท่ีมีสขุภาพ
ดีจะต้องสามารถใช้วัตถุท่ีเป็นปัจจัยนําเข้า (input)  ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากร  ในองค์การหนึ่งๆ จะต้องไม่มีใครทํางานหนกัจนเกินไป  และยงัมีบางคนไม่ได้ทําอะไร
เลย  การเฉล่ียปริมาณงานจะต้องให้ได้เท่าเทียมกัน  ในองค์การท่ีมีสุขภาพดีนัน้แม้บุคลากร
ทัง้หลายจะทํางานหนักกันทุกคน  เขาเหล่านัน้ไม่ได้รู้สึกว่าตนต้องทํางานหนักกว่าคนอ่ืน ๆ จะ
ทํางานด้วยใจจดจ่อกบัการทํางานและพยายามสร้างสรรค์งานเพ่ือความเจริญขององค์การ  

2.2  ความสามคัคี  (cohesiveness)  องค์การท่ีสขุภาพดีสมาชิกมีความยดึเหน่ียว
ต่อกนัภายในกลุ่ม รักใคร่สนิทสนมและปรองดองกนัอย่างดี  คนท่ีมีสขุภาพดีมีภาพแจ่มชดั
เก่ียวกบัตวัเองนัน่คือรู้ว่าตวัเองคือใคร  ดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลจุดุหมายท่ีตัง้ไว้สําหรับตน  
นอกจากนีค้นท่ีมีสุขภาพดีจะเป็นท่ีชอบตนเอง ไม่ทําลายตนเอง  องค์การท่ีมีสุขภาพดีเช่นกัน  
จําเป็นท่ีต้องเข้าในตวัของมนัเอง  สมาชิกมีความรู้สึกอยากอยู่ในองค์การต้องการได้รับอิทธิพล
จากองค์การ  แตเ่ป็นอิทธิพลในรูปของความร่วมมือซึง่กนัและกนั 

2.3  ขวญั (morale)  เป็นสภาพของความพอใจท่ีมีอยู่ในตวับคุคล  แตมี่แคค่วาม
พอใจยงัไม่เพียงพอ  ดงันัน้ขวญัภายในองค์การจึงรวมถึงผลรวมของอารมณ์  ซึง่รวมถึงความรู้สกึ  
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ความพอใจและความปิตยิินดี  ซึง่มีลกัษณะตรงกนัข้ามกบัความรู้สกึไม่สบาย  ไม่พอใจ  ขวญัของ
องค์การจะเป็นสิง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสขุ  ความพงึพอใจของบคุคลภายในองค์การ 

3. ด้านความเจริญและความสามารถในการเปล่ียนแปลง (growth and 

changefulness) ได้แก่ 

3.1 นวตักรรม (innovativeness) องค์การท่ีมีสุขภาพดี จะต้องมีแนวโน้มท่ีจะใช้
กระบวนการใหม่ ๆ ในการทํางานเคล่ือนสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ผลผลิตใหม่ ๆ ออกมา  และขยายตวัให้
กว้างขวางยิ่งขึน้  ลกัษณะของระบบเช่นนีจ้ะสามารถสร้างความเจริญงอกงามพฒันา  และเปล่ียนแปลง
มากกวา่ท่ีจะอยูค่งท่ี  งุ่มง่ามกบังานท่ีเป็นแคกิ่จวตัรประจําวนั  และมาตรฐานกําหนด 

3.2  ความอิสระ (autonomy) คนท่ีมีสขุภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเขาจะแสดง
ออกมาจากภายในตวัเองไปสู่ภายนอก  ซึง่จะเป็นคนท่ีมีอิสระในตวัเอง  ไม่เอาตวัเองไปพึ่งพิงคน
อ่ืนหรือกับคนท่ีมีอํานาจสูงกว่า  หรือไปยุ่งกับความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงอะไร  องค์การท่ี
สุขภาพดีเช่นเดียวกัน นอกจากนีจ้ะต้องรู้สึกว่าองค์การเป็นเคร่ืองมือของสิ่งแวดล้อม  และ
ขณะเดียวกนั  ไม่ควรเป็นตวัทําลายตอ่ความรู้สกึของคนภายนอกด้วย  และองค์การนัน้ต้องรู้สกึมี
อิสระจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับบุคคล  นั่นหมายความว่า  องค์การจะแสดง
พฤตกิรรมใดๆ ออกมาต้องมีเสรีภาพในการแสดงไมข่ึน้อยูก่บัอิทธิพลของสิง่แวดล้อม 

3.3 การปรับตวั (adaptation) มีความสามารถในการปรับตวั เพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะทําให้พฒันาได้   มีลกัษณะของการมีอิสรเสรี ท่ีจะการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
องค์การ  หรือบุคคลต่อสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม  ในกรณีท่ีมีความต้องการของสิ่งแวดล้อมจะต้อง
เกิดขึน้อย่างแน่นอน  ในการปรับตัวให้เข้ากัน  องค์การจะต้องมีความมั่นคงและอดทนตาม
สภาพแวดล้อม 

3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม (problem - solving adequacy) 

การได้รับความกดดนั  ความยุ่งยาก  และความไม่สําเร็จในการแก้ปัญหาท่ียุ่งยาก  ในท่ีนีม้ิได้
หมายความวา่  องค์การหรือบคุคลท่ีมีสขุภาพดีนัน้จะปราศจากซึง่ปัญหาและความยุ่งยาก  แตอ่ยู่
ท่ีว่าบุคคลเหล่านัน้สามารถแก้ปัญหาโดยใช้พลังน้อยท่ีสุดและยังคงมีปัญหาท่ีต้องแก้โดยท่ี
กระบวนการแก้ปัญหานัน้  ไมทํ่าให้องค์การอ่อนแอลงไป  แตอ่าจจะสามารถคงสภาพหรือเข้มแข็ง
ยิ่งขึน้  ดงันัน้องค์การท่ีสขุภาพดีต้องมีโครงสร้างและขบวนการท่ีพฒันาแล้วอย่างดี  เพ่ือรับทราบ
ปัญหาท่ีมีอยู่เพ่ือแสวงหาวิธีแก้ปัญหา  ตลอดจนเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการ
แก้ปัญหาด้วย 
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ตอ่มาได้มีนกัวิชาการหลายกลุม่แนวใหมไ่ด้พยายามพฒันาเคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การ
ของโรงเรียนขึน้โดยใช้มิติทัง้  10  ด้าน  ของมายส์ (Miles) เป็นตวัชีว้ดัสขุภาพองค์การ  แตผ่ลการ
ศึกษาวิจยัดงักล่าว 4ยงัไม่สามารถใช้ได้สมบูรณ์  เพราะมิติดงัก 4ล่าวยงัไม่สามารถอธิบายสขุภาพ
องค์การได้อยา่งชดัเจน  เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะนํามิตแิตล่ะตวัมาวดัให้เหมาะสมได้  อย่างไรก็ตาม
แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองนีย้ังเป็นท่ีสนใจของนักวิชาการการบริหารโดยเฉพาะ ฮอยและเฟลดแมน 
(Hoy and Feldman)  แห่งมหาวิทยาลยัรัทเจอร์  มลรัฐนิวเจอร์ซี่  สหรัฐอเมริกา  ซึง่ได้พยายาม
ทบทวนทฤษฎีระบบสงัคม (social  system theory) ของพาร์สนั (Parsons)  เพ่ือเป็นการศกึษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน   แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบความคิดในการ
วิเคราะห์สขุภาพองค์การและเคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียน120  ตามภาระหน้าท่ีของ
ระบบสงัคม 4 ประการ คือ  การปรับตวั (adaptation)  การบรรลเุป้าหมาย  (goal  achievement)  

การบรูณาการ (integration)  และการรักษาระเบียบแบบแผน (latency)  ระบบสงัคมของพาร์สนั 
(Parson) เป็นระบบท่ีมีหลายระบบยึดเหน่ียวและสัมพันธ์กัน  มีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผล
สะท้อนไปกระทบส่วนอ่ืน ๆ ทัง้นีร้ะบบการกระทําต่างมีหน้าท่ีจําเป็นในการแก้ปัญหาในระบบ
สงัคม121 ครอบคลมุระดบัภารกิจและความรับผิดชอบ 3 ระดบั ให้สอดคล้องและประสานกลมกลืน
กนั  ดงันี ้122   

1.  ระดับสถาบัน (institutional level)  เก่ียวข้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  กฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ โดยโรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
และกลุม่สงัคมท่ีมีอิทธิพลตา่งๆ อยา่งเป็นธรรม  โดยปราศจากแรงกดดนัใดๆ 

2.   ระดบัการจดัการ (managerial  level)  เป็นระดบัท่ีควบคมุหน้าท่ีทางการบริหาร
ภายในโรงเรียน โดยผู้บริหารต้องมีบทบาทและพฤติกรรมท่ีสนบัสนนุการจดัหาทรัพยากรให้พอกบั
ความต้องการของโรงเรียน มีภาวะผู้ นําท่ีมีอิทธิพลสามารถจูงใจให้ผู้ ร่วมงานมีความจงรักภกัดี
ไว้ใจในตวัผู้บริหาร 

3.   ระดบัปฏิบตัิการ  (technical level)  เก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนการสอนซึง่เป็น
หน้าท่ีหลกัของโรงเรียน     โดยทัง้ครูและผู้บริหารต้องทําหน้าท่ีร่วมกันในการส่งเสริมให้การจัด 

                                                 
120 Wayne K.Hoy and Feldman, “Organizational health : The concept and its 

measure,” Journal of Research and Development in Education, 20 (1987) : 30 - 37.  
121 Talcott  Parsons,  The Evolution of Societies  (n.p.,1977) : 133 – 140. 
122 Ibid. 
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การเรียนการสอนในโรงเรียนบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  ครูจะต้องมีขวญักําลงัใจในการ
ทํางานดี  มุง่เน้นด้านวิชาการเพ่ือให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

หลงัจากนัน้ ฮอยและฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth)  ได้นําแนวคิดจากทฤษฎีระบบสงัคม
ของพาร์สนั (Parsons)  มาเป็นกรอบความคิดพืน้ฐานเพ่ืออธิบายเก่ียวกับการสร้างมิติสุขภาพ
องค์การระดบัโรงเรียน  โดยชีใ้ห้เห็นว่า  การศึกษาเก่ียวกับสุขภาพองค์การ  เป็นการวิเคราะห์
สภาวะการทํางานตามธรรมชาติขององค์การ  หรือเป็นการศึกษาบรรยากาศองค์การในอีกแง่มมุ
หนึง่  ซึง่แบง่ออกเป็น  3  ระดบั  จํานวน  7  มิต ิ ดงันี ้123 

ระดบัสถาบนั (institutional  level)  เก่ียวข้องระหว่างโรงเรียนกบัชมุชนและสิ่งแวดล้อม  
กฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  โดยโรงเรียนต้องได้รับการสนบัสนนุจากชมุชน  และกลุม่สงัคม
ท่ีมีอิทธิพลตา่ง ๆ อยา่งเป็นธรรม  โดยปราศจากแรงกดดนัใด ๆ มีจํานวน 1 มิต ิ คือ 

1. ความเข้มแข็งขององค์การ (institutional  integrity)  หมายถึง  ความสามารถของ
โรงเรียนในการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนไว้ได้  ผู้บริหาร
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  สามารถเผชิญปัญหาและความยุง่ยากของสงัคมได้ 

ระดบัการจดัการ (managerial  level)   เป็นระดบัท่ีควบคมุหน้าท่ีทางการบริหาร
ภายในโรงเรียน  โดยผู้บริหารต้องมีบทบาทและพฤติกรรมท่ีสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรให้
เพียงพอกบัความต้องการของโรงเรียน  มีภาวะผู้ นําท่ีมีอิทธิพลสามารถจูงใจให้ผู้ ร่วมงานมีความ
จงรักภกัดีไว้ใจในตวัผู้บริหาร  มีจํานวน  4  มิต ิ ดงันี ้

2. อิทธิพลของผู้ อํานวยการ  (principal  influence)  หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีสามารถโน้มน้าวให้ผู้บงัคบับญัชาเห็นพ้องต้องกนัในข้อเสนอและข้อพิจารณายอมรับความ
คิดเห็นของผู้บริหาร  และผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้บงัคบับญัชา  ตลอดจนรู้จักใช้กลวิธีท่ี
เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดอิทธิพลผลกัดนัให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา  ทํางานอยา่งท่ีผู้บริหารต้องการ 

3. ภาวะผู้ นําด้านมิตรสมัพันธ์ (consideration)  หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตร  ใจกว้าง  เป็นท่ีพึ่ง  เปิดเผย  และสนบัสนุน  โดยแสดง
ตนเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดี  และมีความสามารถในการจดัสวสัดิการแก่ครูในโรงเรียนได้  รับฟังและ
เคารพความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนครู  ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  อันจะ
นําไปสูค่วามร่วมมือในการปฏิบตังิาน 

                                                 
123 Wayne  K. Hoy,  and  P. B. Forsyth, Effective Supervision : Theory into 

Practice  (New York : Random House, 1986), 158. 
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4. ภาวะผู้ นําด้านกิจสมัพนัธ์  (initiating  structure)  หมายถึง  พฤติกรรมของผู้บริหารท่ี
มุ่งเน้นทัง้งานและความสําเร็จของงาน  โดยสร้างความเข้าใจในเร่ืองเป้าหมาย  ภารกิจ  กฎ  ระเบียบ
ต่าง ๆ  และวิธีปฏิบตัิ   มีทัศนคติและความคาดหวังท่ีชัดเจนต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา  มีการควบคุม
มาตรฐานการทํางานและมีระเบียบวิธีการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน 

5. การสนบัสนนุทรัพยากร (resource  support)  หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
ในการจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกบัความต้องการของบคุลากรและนกัเรียน 

ระดบัปฏิบตัิการ  (technical  level)  เก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน  ซึง่มีหน้าท่ี
หลกัของโรงเรียน  โดยทัง้ผู้บริหารและครูจะต้องทําหน้าท่ีร่วมกนัในการสง่เสริมให้การจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ครูจะต้องมีขวัญและกําลงัใจในการ
ทํางานท่ีดี  มุ่งเน้นด้านวิชาการ  เพ่ือให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ  
มีจํานวน  2  มิต ิ ดงันี ้

6.  ขวญัในการปฏิบตัิงาน (morale) หมายถึง ความรู้สกึในจิตใจท่ีบคุลากรมีความรู้สกึ
ท่ีดีตอ่องค์การ  มีความพงึพอใจ  และมีความภาคภมูิใจในองค์การรวมทัง้ความสําเร็จ   ซึง่ตรงกนั
ข้ามกบัความรู้สกึไมมี่ความสขุ  มีความตงึเครียดและไมพ่งึพอใจ 

7. การมุ่งเน้นด้านวิชาการ (academic  emphasis) หมายถึง  ความพยายามของ
โรงเรียนท่ีจะทําให้เกิดความเป็นเลศิทางวิชาการ  โดยการกําหนดเป้าหมายให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู  มีการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีดี  เป็นระบบ  และเคร่งครัด 

ดงันัน้จากการศกึษาพบว่า  มายส์ (Miles) ได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัสขุภาพองค์การนัน้
เร่ิมขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1973  เป็นต้นมา หลงัจากนัน้ได้มีนกัวชิาการหลายทา่นได้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ
โดยนําแนวคิดมากจากมายส์  (Miles)  มาเป็นพืน้ฐานในการศึกษาด้านสุขภาพองค์การรวมถึง
เคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การด้วยเช่นกนั 

 

เคร่ืองมือวัดสุขภาพองค์การ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสขุภาพองค์การตามแนวคิดของมายส์ (Miles) นัน้ได้มี
การนําแนวคิดดงักลา่วไปสร้างเป็นเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การ  อาทิ  คิมสตนัและซนันาเบนด์ 

(Kimpston and Sonnabend)  ได้ทําการตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียน  โดยนํากรอบ
แนวคดิของมายส์  (Miles) ไปใช้วดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมในรัฐนิวเจอซี่  จํานวน  153  

โรงเรียน  พบว่า  มีเพียง  29  ข้อเท่านัน้ท่ีเป็นประโยชน์และสุขภาพองค์การใช้ได้เพียง  4  มิติ
เท่านัน้  ทัง้คิมสตนัและซนันาเบนด์ (Kimpston and Sonnabend)   จึงสรุปได้ว่า  กรอบแนวคิด
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ของมายส์ (Miles) ไม่เป็นประโยชน์ต่อการวดัสุขภาพองค์การของโรงเรียนได้ทัง้หมด124  คลาก
และแฟร์แมน (Clark and Fairman) ได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้หาระดบัสุขภาพขององค์การ 

ประกอบด้วย   ข้อความท่ีระบรุายละเอียดตวัแปรตา่ง ๆ  ท่ีใช้วดั  10  ตวัแปร  การให้คะแนนเป็น
การประมาณคา่ 3 ช่วงคะแนน จาก ต่ํา ปานกลาง และสงู125 

จากนัน้ฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman)  ได้นําแนวคิดจากทฤษฎีระบบสงัคมมา
เป็นกรอบความคิดพืน้ฐานในการอธิบายเก่ียวกับการสร้างมิติสุขภาพองค์การระดับโรงเรียน โดย
ชีใ้ห้เห็นถึงการศึกษาเก่ียวกับสขุภาพองค์การเป็นการวิเคราะห์สภาพการทํางานตามธรรมชาติของ
องค์การหรือเป็นการศกึษาบรรยากาศองค์การในแง่มมุหนึ่ง126    ดงันัน้สขุภาพองค์การในทรรศนะของ  
ฮอย และคณะ (Hoy and others) มีความคิดเห็นว่า  สขุภาพโรงเรียน คือ  สภาวะการทํางานตาม
ภารกิจท่ีจําเป็นของโรงเรียนในระดบัสถาบนั  ระดบัการจดัการ  และระดบัเทคนิค  ตามการรับรู้ของครู
และผู้บริหาร  หากโรงเรียนใดมีสขุภาพท่ีสมบูรณ์แสดงว่าการทํางานทัง้ 3  ระดบัในโรงเรียนมีความ
สอดคล้องกนั  และประสานสมัพนัธ์กนั  สามารถแสดงออกถึงความต้องการท่ีจะทําให้โรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จ  ปราศจากแรงกดดนัจากภายนอก  โดยในการตรวจสขุภาพครัง้นีไ้ด้นํากรอบแนวคิดทัง้ 7  
มิต ิ มาสร้างเคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การโดยมีขัน้ตอน  ดงันี ้127 

1.  การสร้างแบบรายการวดัสขุภาพองค์การ (organizational  health  inventory) คณะ
ทีมงานท่ีร่วมทําวิจัยครัง้นี ้ ได้ร่วมกันสร้างข้อกระทงคําถาม 95 ข้อ  โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นว่า
ข้อความต่าง ๆ  จะต้องชดัเจนรัดกมุ  มีความตรงเนือ้หา  มีอํานาจจําแนกและสะท้อนให้เห็นภาพ
การทํางานท่ีเหมาะสมกบัสภาพและภารกิจของโรงเรียนทัง้ 3 ระดบั คือ 1) ระดบัสถาบนั เน้นไปท่ี
ความสามารถในการจดัการให้โรงเรียนเป็นอิสระไม่ได้รับแรงกดดนัจากภายนอก  2) ระดบัการ
จัดการ   เน้นไปท่ีพฤติกรรมของผู้ บริหารทัง้มุ่งงาน (กิจสัมพันธ์)  และมุ่งคน (มิตรสัมพันธ์)  
ความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อผู้บงัคบับญัชา ตลอดจนความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร

                                                 
124 Kimpston and Sonnabend, 1975  cited  in  Wayne  K. Hoy, Tarter and 

Kottkamp, Open  Schools  Healthy  Schools  (London : Sage Publication,1991),  65. 
125 E. Clark and M. Fairman,   “Organizational Health : A Significant Force in 

Planned  Change,”  NASSP-BULLETIN 67 (464): 110 -111. 
126 Wayne K.Hoy  and J. A. Feldman,  “Organizational Health : The Concept 

and its Measure” Journal  of  Research  and Development in Education  (n.p., n.d.) 
127 Wayne  K. Hoy, Tarter and Kottkamp,  Open  Schools  Healthy  Schools  

(London : Sage Publication,1991),  72 - 75. 
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ให้เหมาะสม  และ 3)  ระดบัปฏิบตัิการ  เน้นไปท่ีขวัญ  การร่วมมือกัน  ความไว้ใจกัน  ความ
กระตือรือร้น  การสนบัสนุนและมุ่งเน้นวิชาการ เป็นต้น  ลกัษณะของข้อกระทงคําถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale)  มี 4 ระดบั  ได้แก่  เกิดขึน้นานๆ ครัง้  เกิดขึน้บางครัง้  
เกิดขึน้บอ่ยๆ  เกิดขึน้เป็นประจํา  ตวัอยา่งข้อกระทงท่ีสร้างขึน้  ได้แก่ 

ครูได้รับการปกป้องจากความต้องการของชมุชนและผู้ปกครองท่ีมีเหตผุล 

ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาต้องการ 

ผู้บริหารให้การดแูลสวสัดกิารแก่สมาชิก 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีร่วมงานรับรู้ความคาดหวงัของตนเอง 

ครูได้รับการจดัสรรอปุกรณ์พิเศษตามคําเรียกร้อง 

สมาชิกมีความรู้สกึไว้ใจและเช่ือมัน่ซึง่กนัและกนั 

โรงเรียนได้กําหนดมาตรฐานทางวิชาการไว้สงู 

2.  การศกึษานําร่อง (Pilot Study) จากรายการกระทงคําถามเก่ียวกบัสขุภาพองค์การท่ี
สร้างขึน้ทัง้ 95 ข้อกระทงนัน้  ได้ถกูนํามาศกึษาแบบนําร่อง  โดยใช้โรงเรียนมธัยมศกึษาจํานวน 78 

โรงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  การพัฒนาเคร่ืองมือทําได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ (factor 

analysis) ด้วยวิธีง่ายๆ โดยคดัเลือกข้อกระทงท่ีมีนํา้หนกัมากกวา่ข้อกระทงอ่ืนๆ ไว้  ใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์คํานวณค่านํา้หนักของข้อกระทงให้ชดัเจนยิ่งขึน้  และหาค่าความเท่ียงโดยวิธีของ
ครอนบราค (Cronbach’s coefficient) ผลจากการศกึษาได้มิติวดัสขุภาพองค์การ (dimensions  

of  organizational health) จํานวน 7 มิติ  และแตล่ะมิติอธิบายแง่มมุของสขุภาพองค์การโดยเป็น
ทัง้เคร่ืองมือ (instrumental) และการแสดงออก (expressive) ของระบบสงัคมในโรงเรียน  และ
เป็นไปตามระดบัภารกิจและความรับผิดชอบของระบบโรงเรียนภายใต้กรอบแนวคิดของพาร์สนั 
(Parsons framework)  ซึง่มีรายละเอียดดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น 

3.  การทดสอบเคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การ  ตอ่มาได้มีการทดสอบเคร่ืองมือวดัสขุภาพ
องค์การทัง้ 7 มิติ ประกอบด้วยกระทงคําถามจํานวน  44 ข้อ หลังการศึกษานําร่อง  โดยสุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนมธัยม 78 โรงเรียน ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ ผู้บริหารท่ีได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง  จํานวน 78 คน  ส่วนครูใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโรงเรียนละ 5 คน รวม 390 คน 
เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คือ  การวิเคราะห์ตวัประกอบ 2 ครัง้  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฎว่า  การวิเคราะห์ตวัประกอบด้วยการหมนุแกน Varimax พบค่าไอเกนของทัง้ 7 ตวั
ประกอบ อยูร่ะหวา่ง 14.280 – 1.375 ความแปรปรวนมีคา่ 74 % คา่สมัประสทิธิแอลฟาของแตล่ะ
ตวัประกอบมีคา่สงูตัง้แต ่0.87 – 0.93 และเม่ือนํามาวิเคราะห์ครัง้ท่ี  2 พบว่า ตวัประกอบทกุตวัมี
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นํา้หนกัสงูตัง้แต ่0.563 – 0.747 ซึง่แสดงว่ามิติทัง้ 7 สามารถใช้เป็นดชันีวดัสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนได้ ข้อค้นพบจากงานวิจยัดงักลา่ว  ทําให้แบง่สภาพของโรงเรียน  2 ประเภท คือ โรงเรียนท่ี
มีสขุภาพองค์การสมบรูณ์และโรงเรียนท่ีมีสขุภาพองค์การไมส่มบรูณ์  สรุปพอสงัเขปได้  ดงันี ้

โรงเรียนท่ีมีสขุภาพองค์การสมบรูณ์ (healthy school)  เป็นโรงเรียนท่ีมีคะแนนสงูในทกุ
มิติของสุขภาพองค์การ  กล่าวคือ  โรงเรียนสามารถรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนไว้ได้  โดย
ปราศจากการรบกวนหรือการผลกัดนัจากกลุ่มผู้ปกครองท่ีไร้เหตุผล  มีคณะกรรมการศึกษาท่ี
เข้มแข็งสามารถต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งนโยบายท่ีเหมาะสม  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรม
สนับสนุนและเป็นมิตรกับผู้ ร่วมงาน  มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้สูง  รวมทัง้มี
ความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อผู้ บังคับบัญชาหน่วยเหนือ เพ่ือขอความช่วยเหลือในสิ่งท่ี
โรงเรียนต้องการ   นอกจากนีผู้้บริหารโรงเรียนยงัมีความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร ด้านวสัดุ
ส่ืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ  ให้ครูและนักเรียนได้ใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม  คณะครูใน
โรงเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียน มีการมุ่งเน้นทางวิชาการอยู่ในระดับสูง  โดยกําหนดเป้าหมาย
ทางด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไว้ในแต่ละปี  มีการจดัสภาพการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบและเคร่งครัด และกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจเรียนเพ่ือให้ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ 

โรงเรียนท่ีมีสขุภาพองค์การไม่สมบรูณ์ (Unhealthy School)  เป็นโรงเรียนท่ีมีลกัษณะ
ตรงกนัข้ามกบัโรงเรียนท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์  โดยมีคะแนนทกุมิติของสขุภาพองค์การอยู่ในระดบัต่ํา  
ซึ่งสรุปลกัษณะโรงเรียนท่ีมีสขุภาพองค์การไม่สมบูรณ์ เป็นโรงเรียนท่ีมกัจะถูกรุกเร้าจากความ
ต้องการของชมุชนและผู้ปกครองจนไม่สามารถเป็นอิสระ  ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผู้ นํา
ทัง้การมุง่งานและมุง่คนต่ําโดยให้การสง่เสริมสนบัสนนุในการทํางานของครูน้อย  ไม่ใช้อิทธิพลกบั
ผู้บงัคบับญัชาจึงทําให้ขาดการสนบัสนุน  วสัดอุุปกรณ์การเรียน  คณะครูต่างทํางานด้วยความ
ห่างเหินและระแวงซึง่กนัและกนั  ขาดขวญักําลงัใจในการทํางาน  ไม่สนใจตอ่การสอน  เป็นผลให้
การมุง่เน้นวิชาการต่ํา  และนกัเรียนไมส่นใจในการเรียนเท่าท่ีควร 

การสรุปและการอภิปรายผล ข้อสรุปได้จากการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ฮอยและเฟลดแมน  
(Hoy and Feldman) ได้กลา่วไว้ว่า  เคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การท่ีสร้างขึน้ได้ผ่านกระบวนการวิจยัท่ี
เป็นระบบเน่ืองจากมีการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือด้วยการหาค่าความตรงและความเท่ียง  และ
ข้อค้นพบได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสภาพขององค์การว่า  องค์การท่ีมีสขุภาพสมบูรณ์จะมีระดบัของ
ความไว้วางใจดียิ่งขึน้ด้วย  โดยเฉพาะในตวัผู้บริหารเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ซึ่งสอดคล้องกบั
ความเห็นของ โออชิุ    ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Ouchi, Peter, and Waterman) ท่ีกลา่วไว้ว่า  
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ผลติผลและความไว้วางใจมกัจะไปด้วยกนั128  ดงันัน้  โรงเรียนท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์จะมีบรรยากาศ
ท่ีสมบรูณ์ตามไปด้วย  กลา่วคือ  มีบรรยากาศแบบเปิดโดยครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ผู้บริหารเป็น
ผู้ ท่ีน่าเช่ือถือและน่าเคารพศรัทธาและน่าไว้วางใจ  มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  สภาพ
การทํางานในโรงเรียนจึงมีลกัษณะแบบร่วมมือกนัอย่างไว้วางใจ  และเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  ทํา
ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในเกณฑ์สงูเป็นท่ีน่าพอใจอย่างเห็นได้ชดั  โรงเรียนมี
สภาพท่ีเป็นระบบระเบียบ  ซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีแสดงคณุสมบตัิของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล129 

นอกจากนี ้ผลงานวิจยัยงัพบอีกว่าสขุภาพองค์การของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการออก
กลางคัน กล่าวคือ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดน้อยลงโรงเรียนท่ีมีสุขภาพองค์การ
สมบูรณ์จะเพิ่มแรงจูงใจให้นกัเรียนและคณะครูมากขึน้ ทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ด้วย ลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนจะเต็มไปด้วยความเช่ือมัน่ รู้จกัปรับเปล่ียนและอทิุศตน
เพ่ืองาน ตลอดจนมีนวตักรรมในการทํางาน  มีความก้าวหน้าในอาชีพ (innovation) คณะครูจะมี
ความจงรักภักดีและพึงพอใจในการทํางาน ทําให้สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนสามารถ 
นําไปสูก่ารนิเทศท่ีมีประสทิธิผล130 

ดงันัน้ในการศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการ
สะท้อนให้เห็นภาพของการทํางานว่ามีความเหมาะสมกบัสภาวการณ์และภารกิจของสถานศกึษา
มากน้อยเพียงใด ทัง้ในระดบัสถาบนั ระดบัการจดัการ และระดบัปฏิบตัิการ ซึ่งแต่ละระดบัมีมิติ
ย่อยๆ ท่ีเป็นตวับ่งชี ้แต่ละมิติสามารถอธิบายแง่มุมของสุขภาพองค์การ และมีความชัดเจนใน
เกณฑ์การตดัสนิเก่ียวกบัลกัษณะของสขุภาพองค์การสมบรูณ์และสขุภาพองค์การไม่สมบรูณ์ โดย
เป็นท่ียอมรับเน่ืองจากมีพืน้ฐานของกรอบทฤษฏีรองรับ  
 

 

                                                 
128 Ouchi, Peter, and Waterman,  อ้างถึงใน พรรณี สวุตัถี,  “การวิเคราะห์สขุภาพ

องค์การของโรงเรียนประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน”  (วทิยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต.  สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2537), 48. 

129 Wayne  K. Hoy and W.J. Kupersmith,  “Principal  Authenticity  and  Faculty  

Trust : Key  Elements  in  Organizational  Behavior,”  Planning  and  Changing  15, 1 

(Winter  1984) : 80 - 88. 
 

130 Wayne  K. Hoy and  P. B. Forsyth,  Effective Supervision : Theory into 

Practice  (New York : Random House, 1986),  158. 
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มิตสุิขภาพองค์การ 

จากการศกึษาเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 

ผู้ วิจัยเห็นว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกับมิติสุขภาพองค์การซึ่งเป็นสิ่งท่ีเป็นความรู้
พืน้ฐานในการทําวิจยัครัง้นี ้ ดงันัน้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิจากนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ 

มายส์ (Miles)  ได้ทําการศกึษาโดยการเข้าไปสงัเกตและศกึษาการทํางานของคนงานใน
โรงงานผลติยาแห่งหนึง่ของประเทศองักฤษ ทําให้ได้ข้อคิดในการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงองค์การ
อยา่งมีแบบแผน และได้กําหนดลกัษณะของสขุภาพองค์การในมิตติา่ง ๆ รวม 10 มิต ิ ดงันี ้131 

1.  เป้าหมาย (goal focus)  ต้องมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทกุคนใน
องค์การ  และนอกจากนัน้เป้าหมายท่ีมีอยู่ในองค์การจะต้องเข้าถึงได้  โดยอาศยัการใช้ทรัพยากร
ท่ีองค์การมีอยู่และเป็นเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมสามารถก้าวไปสูค่วามสําเร็จได้  

2.  มีการติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม (communication adequacy)  การส่ือสาร
ภายในเป็นสิ่งท่ีจําเป็นมาก  เน่ืองจากองค์การประกอบด้วยคนจํานวนมากอยู่ร่วมกัน  ข่าวสาร
อาจจะมีการเปล่ียนแปรได้ทัง้ระบบข่าวสารในแกนตัง้และในแกนนอน  ตลอดจนการเก่ียวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมภายนอก  สําหรับองค์การท่ีมีสขุภาพดีการเดินทางของข่าสารต้องมีการแปรเปล่ียน
น้อยท่ีสดุ  คือจะต้องมีวิธีการท่ีดี และรับรู้ได้อยา่งฉบัพลนัโดยเฉพาะการตดิตอ่ส่ือสารภายใน  

3. ความเป็นธรรมในการใช้อํานาจ (optimal power equalization) ในองค์การท่ีมี
สุขภาพดี  การกระจายอํานาจจําเป็นต้องมีความยุติธรรม หมายถึง  ผู้ บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาควรจะต้องมีอิทธิพล  คือ มีการใช้อํานาจในทางท่ีดีโดยกระจายอํานาจอย่างเป็น
ธรรมและทัว่ถึง  

 4.  มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (resource utilization)  ในองค์การท่ีมีสขุภาพดี
จะต้องสามารถใช้วัตถุท่ีเป็นปัจจัยนําเข้า  (input)  ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากร  ในองค์การหนึ่งๆ จะต้องไม่มีใครทํางานหนกัจนเกินไป  และยงัมีบางคนไม่ได้ทําอะไร
เลย  การเฉล่ียปริมาณงานจะต้องให้ได้เท่าเทียมกัน  ในองค์การท่ีมีสุขภาพดีนัน้แม้บุคลากร
ทัง้หลายจะทํางานหนักกันทุกคน  เขาเหล่านัน้ไม่ได้รู้สึกว่าตนต้องทํางานหนักกว่าคนอ่ืน ๆ จะ
ทํางานด้วยใจจดจ่อกบัการทํางาน และพยายามสร้างสรรค์งานเพ่ือความเจริญขององค์การ  

                                                 
131Matthew B. Miles, Planned Change and Organizational Health: Figure and 

Ground  (Boston : Allyn and Bacon, 1973), 378 - 380. 
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5.  ความสามคัคี  (cohesiveness)  องค์การท่ีสขุภาพดีสมาชิกมีความยดึเหน่ียวตอ่กนั
ภายในกลุ่ม รักใคร่สนิทสนมและปรองดองกนัอย่างดี  คนท่ีมีสขุภาพดีมีภาพแจ่มชดัเก่ียวกบั
ตัวเองนั่นคือรู้ว่าตัวเองคือใคร  ดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายท่ีตัง้ไว้สําหรับตน  
นอกจากนีค้นท่ีมีสุขภาพดีจะเป็นท่ีชอบตนเอง ไม่ทําลายตนเอง  องค์การท่ีมีสุขภาพดีเช่นกัน  
จําเป็นท่ีต้องเข้าในตวัของมนัเอง  สมาชิกมีความรู้สึกอยากอยู่ในองค์การต้องการได้รับอิทธิพล
จากองค์การ  แตเ่ป็นอิทธิพลในรูปของความร่วมมือซึง่กนัและกนั 

6. ขวญั (morale)  เป็นสภาพของความพอใจท่ีมีอยู่ในตวับคุคล  แตมี่แคค่วามพอใจยงั
ไม่เพียงพอ  ดงันัน้ขวญัภายในองค์การจึงรวมถึงผลรวมของอารมณ์  ซึ่งรวมถึงความรู้สกึ  ความ
พอใจและความปิติยินดี  ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความรู้สึกไม่สบาย  ไม่พอใจ  ขวัญของ
องค์การจะเป็นสิง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสขุ  ความพงึพอใจของบคุคลภายในองค์การ 

7. นวัตกรรม (innovativeness) องค์การท่ีมีสุขภาพดีจะต้องมีแนวโน้มท่ีจะใช้
กระบวนการใหม ่ๆ ในการทํางานเคล่ือนสูเ่ป้าหมายใหม ่ๆ ผลผลติใหม ่ๆ ออกมา  และขยายตวัให้
กว้างขวางยิ่งขึน้  ลักษณะของระบบเช่นนีจ้ะสามารถสร้างความเจริญงอกงามพัฒนา  และ
เปล่ียนแปลงมากกว่าท่ีจะอยู่คงท่ี  และงุ่มง่ามกบังานท่ีเป็นแค่กิจวตัรประจําวนั  และมาตรฐาน
กําหนด 

8. ความอิสระ (autonomy) คนท่ีมีสขุภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเขาจะแสดงออกมา
จากภายในตวัเองไปสู่ภายนอก  ซึง่จะเป็นคนท่ีมีอิสระในตวัเอง  ไม่เอาตวัเองไปพึ่งพิงคนอ่ืนหรือ
กับคนท่ีอํานาจสูงกว่า  หรือไปยุ่งกับความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงอะไร  องค์การท่ีสุขภาพดี
เช่นเดียวกัน  นอกจากนีจ้ะต้องรู้สึกว่าองค์การเป็นเคร่ืองมือของสิ่งแวดล้อม  และขณะเดียวกัน  
ไม่ควรเป็นตัวทําลายต่อความรู้สึกของคนภายนอกด้วย  และองค์การนัน้ต้องรู้สึกมีอิสระจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับบุคคล  นั่นหมายความว่า  องค์การจะแสดงพฤติกรรมใดๆ 
ออกมาต้องมีเสรีภาพในการแสดงไมข่ึน้อยูก่บัอิทธิพลของสิง่แวดล้อม 

9. การปรับตวั (adaptation) มีความสามารถในการปรับตวั เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีจะทําให้พฒันาได้   มีลกัษณะของการมีอิสรเสรี ท่ีจะการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัองค์การ  หรือ
บุคคลต่อสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม  ในกรณีท่ีมีความต้องการของสิ่งแวดล้อมจะต้องเกิดขึน้อย่าง
แน่นอน  ในการปรับตวัให้เข้ากนั  องค์การจะต้องมีความมัน่คงและอดทนตามสภาพแวดล้อม 

10. ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม (problem - solving adequacy) การ
ได้รับความกดดนั ความยุง่ยากและความไมสํ่าเร็จในการแก้ปัญหาท่ียุง่ยาก ในท่ีนีม้ิได้หมายความ
ว่า  องค์การหรือบคุคลท่ีมีสขุภาพดีนัน้จะปราศจากซึง่ปัญหาและความยุ่งยาก  แต่อยู่ท่ีว่าบคุคล
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เหล่านัน้สามารถแก้ปัญหาโดยใช้พลงัน้อยท่ีสุดและยังคงมีปัญหาท่ีต้องแก้โดยท่ีกระบวนการ
แก้ปัญหานัน้  ไมทํ่าให้องค์การออ่นแอลงไป  แตอ่าจจะสามารถคงสภาพหรือเข้มแข็งยิ่งขัน้  ดงันัน้
องค์การท่ีสขุภาพดีต้องมีโครงสร้างและขบวนการท่ีพฒันาแล้วอย่างดี  เพ่ือรับทราบปัญหาท่ีมีอยู ่
เพ่ือแสวงหาวิธีแก้ปัญหา  ตลอดจนเพ่ือใช้ในการประเมินประสทิธิภาพของการแก้ปัญหาด้วย 

สว่น ฮอยและฟอร์ซสิ (Hoy and Forsyth)  ได้เสนอมิตกิารวดัสขุภาพองค์การไว้  7 ด้าน  

ดงันี ้132 

1. ความเข้มแข็งขององค์การ  (institutional  integrity)  หมายถึง  ความสามารถ
ของโรงเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาความสมัพันธ์ท่ีดีกับชุมชนไว้ได้  
ผู้บริหารปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  สามารถเผชิญปัญหาและความยุง่ยากของสงัคมได้ 

สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจยัหรือแรงกดดนัตา่ง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการงานของโรงเรียน ซึง่ เซอร์โต (Certo) ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ประกอบด้วย  

1) สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ซึง่แบง่ออกเป็น 1.1) สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สงัคมและวฒันธรรม 1.2) 

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์การโดยตรง ได้แก่ ลกูค้า คู่แข่งขนั สภาพตลาดแรงงาน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ ร่วมลงทนุ 2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (internal  environment) 

ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารจดัการ ผู้ ถือหุ้น  ลกูจ้าง 

คณะกรรมการบริหาร วฒันธรรมองค์การ รวมทัง้หน้าท่ีงานตา่ง ๆ (functions) ขององค์การทัง้นีย้งั
มีสภาพแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น  1)  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการจดัหาทรัพยากรและแนวโน้มเศรษฐกิจซึง่มีผลกระทบตอ่องค์การ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ระดบั
รายได้ของประชากรผลผลิตสว่นรวมของประเทศ เป็นต้น  2)   สภาพแวดล้อมทางสงัคม เป็น
วิธีการคิดและการปฏิบตัิท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและสงัคม ประกอบด้วย 

คา่นิยม ทศันคต ิความต้องการ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นต้น  3) สภาพแวดล้อมทางด้าน
การเมือง ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาล นโยบายทางด้านกฎหมาย และการเมือง รวมทัง้การ
ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ซึง่มีอิทธิพลตอ่ประชาชนและองค์การ 4)  สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี เป็นการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารให้ทนักบัเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนัต้อง

                                                 
132 Wayne  K. Hoy and  P. B.Forsyth, Effective Supervision : Theory into 

Practice  (New York : Random House, 1986),  158. 
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้133   นอกจากนี ้ 
สเตียร์ (Steers) ยงัได้ให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อม โดยระบวุ่าสภาพแวดล้อมเป็นตวัแปรตวั
หนึ่งท่ีมีความสําคญักบัประสิทธิผลองค์การ โดย สเตียร์ (Steers)  ได้แบง่สภาพแวดล้อมออกเป็น 

2 ระดบั คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น บรรยากาศองค์การ(organizational climate) 

สําหรับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น สภาพเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ (economic conditions)  

ความร่วมมือของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง134 

ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลนัน้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภายนอก
องค์การหรือชุมชน ทัง้นีเ้พราะโรงเรียนเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบสงัคม ดงันัน้การ
ดําเนินงานในโรงเรียนจะต้องมีการประสานงานหรือร่วมมือกับชุมชนเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน บทบาทของโรงเรียนจะต้องมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนเป็นผู้ นําทาง
วิชาการให้แก่ชมุชน และเช่นกนัชมุชนต้องมีสว่นในการสนบัสนนุการมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม
และการพฒันาโรงเรียน ปัจจบุนัโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา
มากขึน้ เช่น เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทําหน้าท่ีในการกําหนดวิสยัทศัน์ในการ
พฒันาโรงเรียน รวมทัง้มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายในการบริหารรวมถึงการให้การสนบัสนนุ
ในด้านสถานท่ี ทรัพยากรบคุคลในรูปของภมูิปัญญาท้องถ่ิน หรือแม้แตว่สัด ุอปุกรณ์ท่ีมีในท้องถ่ิน 

นอกจากด้านการบริหารจัดการแล้ว สถานศึกษายงัเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน การจดัทําหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน   โรงเรียนกบั
ชมุชนจึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ ประสิทธิผลของการจดัการศกึษาจึงเก่ียวข้องและ
สมัพนัธ์กบัชุมชน และเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน โรงเรียน
จะต้องให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีชมุชนจดัขึน้ เพราะถือว่าเป็นภารกิจของ
โรงเรียนในการพฒันาชมุชน  ความร่วมมือจากชมุชน หมายถึง ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ
อ่ืนใด ท่ีสถานศกึษาได้รับจากชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สถานประกอบการ
หรือสถาบนัทางสงัคมอ่ืนเพ่ือสนบัสนนุการจดัการศกึษาของโรงเรียน135 

                                                 
133C.S. Certo,  Modern Management,  5th ed.  (n.p. : A Division of Simon & 

Schuster,1992), 192. 
134M.R. Steers,  Organizational Effusiveness : A Behavioral View  (Santa 

Monica, Calif : Goodyear Publishing Company, 1977), 84. 
135 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต,ิ  แนวทางการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค,  2545),  7. 
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จากสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมีความสําคญัและเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสง่ผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างมาก จึงสง่ผล
ต่อองค์การ เน่ืองจากองค์การไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพงั หากแต่จะต้องมีปฏิสมัพนัธ์กับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ปัจจยันําเข้าองค์การรับมาจาก
สภาพแวดล้อม ดงันัน้ประสิทธิผลของโรงเรียนจึงขึน้อยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม และ
ความสามารถของผู้บริหารในการคาดคะเนความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและปรับปรุง
องค์การให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนับเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน  ซึ่งการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชุมชนจะประกอบด้วย นโยบายของโรงเรียน  ซึง่จะต้องเป็นนโยบายเปิดประตู
โรงเรียน  ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน  ความพร้อมของโรงเรียนในด้านอาคารสถานท่ี  

เทคโนโลยีท่ีทันสมยั  ตลอดจนความพร้อมของทุกชุมชน  ซึ่งทราบถึงสภาพปัญหาและวิธีท่ีจะ
แก้ไขปัญหานัน้ ๆ  นอกจากนี ้ โรงเรียนต้องทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  เพ่ือให้ประชาชนใน
ชมุชนได้แสวงหาความรู้และเข้ามาใช้บริการตา่งๆ ของทางโรงเรียนได้  หากทางโรงเรียนและชมุชน
มีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  จะทําให้พฒันาสงัคมให้ดีขึน้136  ซึง่ระหว่างโรงเรียนและชมุชนนัน้ต้อง
ยดึหลกัการสร้างความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัในบทบาทและภารกิจท่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบ  โดยโรงเรียน
ต้องทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  เพ่ือให้ประชาชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัซึง่ถือเป็นหวัใจ
ของการเปล่ียนแปลงพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึน้  ซึ่งมี  3  ขัน้ตอน  คือ  การวางแผน  
ปฏิบตัิการ  และประเมินผลแล้วรายงานผลให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทราบ137  

นอกจากนัน้โรงเรียนมีความอิสระในการบริหารจัดการมากขึน้  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจของ ครู นกัเรียน  ผู้ปกครอง ผู้แทนชมุชนโดยมุ่งให้อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศกึษาใน
3  เร่ืองคือ  งบประมาณ   บคุลากร  หลกัสตูร  หรือโปรแกรมการศกึษา138      เม่ือศกึษาถึงขอบข่าย
ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน  พบว่าประกอบด้วย  งานการให้บริการชมุชนด้านต่าง ๆ 
                                                 

136 พรรณี สวุตัถี,  “การวิเคราะห์สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,  2537), 65. 

137 ไพฑรูย์  สนิลารัตน์,  “บทบาทของโรงเรียนตอ่ชมุชน,” ในเอกสารการสอนชดุวิชาโรงเรียน
กบัชมุชนหน่วยท่ี  2 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (กรุเทพฯ : โรงพมิพ์ธรรมดา, 2526), 51 – 58. 

138 เสริมศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์,  การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา.  

(มปท. : 2541),  401. (อดัสําเนา) 
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ได้แก่  การให้บริการงานวิชาการ  การให้คําแนะนําหรือการปรึกษาหารือในกิจกรรมของชุมชน  
ตลอดจนการให้บริการอาคารสถานท่ีหรือวสัดอุปุกรณ์  เป็นต้น   งานรับความช่วยเหลือจากชมุชน  
ได้แก่  การให้ชมุชนเข้ามีสว่นร่วมช่วยเหลือโรงเรียนทัง้ด้านการเงิน  วสัดอุปุกรณ์และแนวคิด  ซึง่มี
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนเห็นความสําคญัของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน  การทําโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจากชุมชน  
ตลอดจนการจดัให้มีการยกยอ่ง  ตอบขอบคณุแก่ผู้ มีสว่นช่วยเหลือโรงเรียน  งานเก่ียวกบักรรมการ
อํานวยการโรงเรียน  ซึง่เป็นผู้ ท่ีจะเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือโรงเรียนในด้านตา่ง ๆ ซึง่ทางโรงเรียน
ควรดําเนินตัง้แตก่ารวางแผนเก่ียวกบัการสรรหาบคุคลเข้ามารับตําแหน่งเป็นกรรมการอํานวยการ
โรงเรียน  มีการชีแ้จงบทบาทหน้าท่ี  ตลอดจนจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้มีบทบาทในการพฒันา
โรงเรียน  อยา่งน้อยภาคเรียนละ  1  ครัง้  งานสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและหน่วยงานอ่ืน   เป็น
การดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเอือ้อํานวยให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
รวมทัง้หน่วยงานอ่ืน ๆ งานการจดัตัง้กลุ่ม   ชมรม   สมาคม  มลูนิธิ  เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของ
ทางโรงเรียน   และงานการประชาสมัพนัธ์   เป็นการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานของโรงเรียน  และ
เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยจดัทําในรูปของการ
ประกาศ  แถลงการณ์  การให้ข่าวแก่ส่ือมวลชน  การโฆษณาทางส่ือมวลชน  แผ่นป้ายหรือ
เคล่ือนท่ี  การจดัทําเอกสาร  ได้แก่  จดหมายขา่ว  วารสาร  หรือแผน่ปลวิ   เป็นต้น139    

ความเข้มแข็งขององค์การ  หมายถึง  การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน  ซึ่งจะ
เก่ียวข้องในเร่ืองการให้บริการชมุชนในด้านวิชาการ  การให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาโรงเรียน  
การจัดตัง้กลุ่ม  ชมรม  สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  รวมทัง้งานประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและ
ผลงานของโรงเรียน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเข้มแข็งขององค์การโดยสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ  ได้ทําการศึกษาบทบาทของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองของ
ตา่งประเทศ ซึง่อยู่ในรูปของคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมเป็นกรรมการ และ
พบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อแม่ผู้ปกครอง มีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา โดยมี
การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน ชมุชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและนกัเรียนเพ่ือหารายได้
นํามาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน ด้วยวิธีการระดมบคุคล เงินทนุ วิทยากรสมยัใหม่ เพ่ือให้
โรงเรียนพึ่งตนเองได้    นอกจากนีย้งัระดมความคิดเห็นและความร่วมมือในการประชาสมัพนัธ์

                                                 
139 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต,ิ  แนวทางการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค,  2545),  9. 
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เผยแพร่ขา่วสารข้อมลูเพ่ือสะท้อนความคดิเห็นท่ีหลากหลายและนํามาทบทวนปรับปรุงตอ่ไป สว่น
ในประเทศญ่ีปุ่ น พอ่  แม ่ผู้ปกครองและครูจะมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด โดยครูจะเป็นฝ่ายไป
เย่ียมบ้าน เพ่ือดแูลความเป็นอยู่ของนกัเรียนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ปกครอง ทัง้ด้าน
ผู้ เรียน การพฒันาโรงเรียน และด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง140  สว่นจงกล  เชษฐเจริญรัตน์  ได้ศกึษาเร่ือง 
ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชนของโรงเรียนมธัยมศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ระดบัปัญหาความสมัพนัธ์โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดบัปานกลาง  ทัง้  6  ด้าน  ซึง่ได้แก่  การวางแผนสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชมุชน การสร้างและเผยแพร่เกียรตปิระวตัขิองโรงเรียน  การให้บริการชมุชน  การมีสว่นร่วมในการ
พฒันาชุมชน  การได้รับความสนับสนุนจากชุมชน  และการประเมินผลงานสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  นอกจากนีย้งัได้กล่าวไว้ว่าความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
เป็นไปทางท่ีดีจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ บริหาร  ครู  โรงเรียนและชุมชนด้วย
เช่นเดียวกนั141   ส่วนเกรียง กลัป์ตินนัท์  ได้ศกึษาความต้องการมีส่วนร่วมทางการศกึษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในเขตการศึกษา 10 จากผลการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วม
ทางการศกึษาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัในเขตการศกึษา 10 พบวา่ สว่นใหญ่มีความต้องการ
มีส่วนร่วมในระดับมากทุกด้าน   ดังนัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั    ควรปรับระบบการบริหารจดัการและเปิดโอกาสให้ชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึน้ โดยกระจายอํานาจไปสู่โรงเรียนและชุมชนให้มากและกระจายไปทุก
พืน้ท่ีอยา่งกว้างขวาง    ซึง่วิธีการดําเนินงานควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลายพฒันาบคุลากรให้มีความ
พร้อมสอดรับกบัชุมชน  นอกจากนัน้เผยแพร่ผลการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์และเปิดโอกาสให้
กลุม่บคุลากร ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั

                                                 
140 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ  คู่มือการดาํเนินงานเครือข่ายพ่อ

แม่ผู้ปกครองเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  [Online],  accessed 13 April 2010. Available from 

http://www.childthai.org/cic/e2557.html  
141 จงกล  เชษฐเจริญรัตน์,  “การศกึษาปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน

ของโรงเรียนมธัยมศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร”    

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง, 2546), บทคดัยอ่. 
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ในทกุพืน้ท่ีการศกึษา142    สว่น รุ่งเรือง สขุาภิรมย์  กลา่ววา่การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาไว้ว่า  
ในส่วนของภาคเอกชนถึงแม้ภาครัฐจะมีนโยบายชดัเจนในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา แต่ท่ีผ่านมาตัง้แต่การปฏิรูปการศึกษา แนวโน้มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนยงัไม่สงูมากนกั ทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัอดุมศึกษา เน่ืองจากการ
ขาดมาตรการสนบัสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและการมีกฎระเบียบหลายอย่างท่ีทําให้ภาคเอกชนไม่
คล่องตวั ส่วนการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีผา่นมามีแนวโน้มเพิ่มขึน้แตเ่ฉพาะในสว่นของการศกึษาก่อนประถมศกึษาเท่านัน้เน่ืองจากเร่ิมมี
การถ่ายโอนให้กบัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน143   และกมลพรรณ  ชีวพนัธุ์ศรี กล่าวว่าการมีสว่น
ร่วมในการจัดการศึกษาไว้ว่า  อยากให้มีการกําหนดบทบาทผู้ปกครองและสิทธิของเครือข่าย
ผู้ปกครองให้ชดัเจน  และควรมีการยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาจากสว่นกลาง เพ่ือให้การจดั
การศึกษามีความหลากหลาย144 นอกจากนี ้ชญัญา  อภิปาลกุล  และเรณู   คปุตษัเฐียร ได้ทําการ
วิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพืน้ท่ีและสถานศกึษา   ในสว่น
ของกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน   พบว่า  คณะกรรมการ
สถานศกึษาขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานของสถานศกึษา    ควรมีการจดัอบรมและ
พฒันาเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา  คณะกรรมการสถานศกึษาไมรู้่บทบาทหน้าท่ีของตนเองและไม่
มีเวลามาร่วมประชมุ  และเวลาเข้าประชมุจะไม่คอ่ยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคําแนะนําแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา  แต่ถ้าหากความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปด้วยดีแล้วจะส่งผลดีต่อการ

                                                 
142 เกรียง  กลัป์ตนินัท์,  “ความต้องการมีสว่นร่วมทางการศกึษาขององค์การบริหารสว่น

จงัหวดัในเขตการศกึษา 10”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิต
วิทยาลยั  สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี, 2546), บทคดัยอ่.   

 

143 รุ่งเรือง สขุาภิรมย์,  รายงานสารคดชุีดครูไทย ตอนที่ 2 เร่ือง การมีส่วนร่วมใน

การจัดการศกึษา  [Online], accessed 6 January 2010.  Available from  http://thainews. 

prd.go.th/previewnews.php?news_ id 
 

144 กมลพรรณ  ชีวพนัธุ์ศรี,  รายงานสารคดชุีดครูไทย ตอนที่ 2 เร่ือง การมีส่วน

ร่วมในการจัดการศกึษา    [Online], accessed 6 January 2010.  Available from  

http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?news_ id 
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ทํางานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกบัคณะกรรมการและชุมชน145   นอกจากนีก้ารมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในต่างประเทศนอกจากจะมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนําในฐานะ
กรรมการสถานศึกษาแล้ว  ยงัมีส่วนตดัสินใจในการกําหนดเป้าหมาย  นโยบายของสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาตลอดจนคดัเลือกผู้บริหารสถานศึกษา  แต่คณะกรรมการ
สถานศึกษาในประเทศไทย อํานาจในการปฏิบัติหน้าท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน    ในระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.  2543  แตไ่ม่ได้ปฏิบตัิตามท่ี
ระบุไว้ในบทบาทหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์  เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทท่ีแท้จริง  และ
ขาดการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของสถานศึกษา  นอกจากมีหน้าท่ีปฏิบตัิงานใน
ฐานะผู้ ให้คําแนะนํา   คําปรึกษา   ให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สินโดยการจดัระดมทนุทรัพยากร  
จดัทอดกฐิน  ทอดผ้าป่าเพ่ือจดัสร้างเป็นกองทนุในการพฒันาโรงเรียนตอ่ไป และประสานงานระหว่าง
โรงเรียนและชมุชนท้องถ่ินเท่านัน้  แทนท่ีจะทําหน้าท่ีของการร่วมกําหนดนโยบายและการติดตาม
ประเมินผล   การวิเคราะห์ปัญหา   แก้ปัญหา  รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา146  ส่วนไรด์เอาท์  (Rideout) ได้ศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการแบบมี
สว่นร่วมของโรงเรียน  (school based  management)  โดยพบว่า   ผู้ปกครองไม่เคยเข้ามามีสว่นร่วม
เลย  สว่นครูมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาเพียงเลก็น้อยและในขอบเขตจํากดั  สว่นผู้บริหารมีสว่นร่วม
มากท่ีสุด  ทัง้ครูและผู้ปกครองต้องการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษา  
และต้องการให้สภาโรงเรียนทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาหารือในการดําเนินงานดงักลา่ว    ทัง้ผู้ปกครองและ
ครูต้องการให้มีการปรับเปล่ียนแนวการดําเนินงานโดยเปิดโอกาสให้โอกาสให้ผู้ มีส่วนร่วมในบทบาท
ต่าง ๆ และมีการกระจายอํานาจในการส่งงบประมาณมายังโรงเรียน147 นอกจากนีว้อเทอร์แมน 

                                                 
145ชญัญา  อภิปาลกลุ และเรณ ู คปุตษัเฐียร, การพัฒนากระบวนการบริหารงานใน

รูปคณะกรรมการในเขตพืน้ที่และสถานศกึษา  [Online], accessed 6 January 2010. 

Available from http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag    
146กมลาศน์   ศรประสทิธ์ิ,  “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหารสถานศกึษา

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอําเภอสะเดา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงขลา  เขต  
3”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราช
ภฎัสงขลา, 2548), 111.  

147David  Rideout  Frederick , “School  - based  management  for  Small  

School  in  Newfoundland  and Labrador,”  Dissertation  Abstracts  International  57, 8 

(February 1977) : 348. 
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(Waterman) ได้ทําการศึกษาผลกระทบของความสมัพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนท่ีมีผลต่อ
การศึกษาของนักเรียนว่า  ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในด้านการศึกษาของเด็กมี
ความเช่ือมโยงกบัผลการศกึษาอย่างแท้จริง  โดยความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรียนมีผลต่อ
การเรียนของเดก็อยา่งแท้จริง148 

ดงันัน้ในการศกึษาเร่ืองความเข้มแข็งขององค์การระหว่างสถานศกึษากบัชมุชนนัน้   ได้
มีการให้ความสําคญักบัการสร้างความเข้มแข็งให้กบัสถานศึกษาโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542    และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 และเพ่ือเป็นการรองรับการกระจายอํานาจทางการศกึษา   
ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของชุมชนซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการ
สถานศกึษาไว้อย่างชดัเจน  เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนในการร่วมกันบริหารจัดการ  พัฒนาสถานศึกษาในมีความเข้มแข็ง ตลอดจนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน  แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินัน้ยังพบว่า  

ชมุชนท่ีได้รับคดัเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานส่วนใหญ่นัน้ยงัขาดความรู้
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  ตลอดจนการใช้อํานาจในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
นอกจากมีหน้าท่ีปฏิบตังิานในฐานะผู้ให้คําแนะนํา  คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สิน
และประสานงานระหวา่งโรงเรียนและชมุชนท้องถ่ินเท่านัน้ 

2.  อิทธิพลของผู้อาํนวยการ  (principal  influence)  อิทธิพล (influence) เป็น
รูปแบบหนึ่งของพลงัอํานาจ และเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล โดยการกระทําของบคุคลหนึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนต่อความคิดหรือทศันคติของอีกคนหนึ่ง การจูงใจ การเกลีย้กล่อม การ
เสนอแนะ ต่างเป็นรูปแบบของอิทธิพลทัง้สิน้ภายใต้อิทธิพล บุคคลจะเช่ือฟังและปฏิบตัิตาม
หวัหน้าทัง้ๆ ท่ีเขายงัมีสิทธิใช้ดลุยพินิจของเขาเอง เพ่ือท่ีจะดวู่าการใช้อํานาจนัน้ถกูต้องหรือไม ่

และบคุคลยงัสามารถเลือกปฏิบตัิตามหรือปฏิเสธไม่ปฏิบตัิตามได้149  ผู้ มีอิทธิพลไม่สามารถจะ
ลงโทษผู้อยูใ่ต้อิทธิพลได้อย่างเต็มท่ีหรือกลา่วอีกนยัหนึ่งได้ว่า สิ่งท่ีผู้ มีอิทธิพลจะกระทําตอ่ผู้อยู่ใต้
อิทธิพลท่ีไมย่อมปฏิบตัติามความประสงค์ของตนมีเพียง กศุโลบาย (manipulation) อนัได้แก่ การ

                                                 
148Jill M. Waterman,  “Understanding  the  Impact  of  parent  school  

involvement  on  children’s  Educational  Outcomes,”  The  Journal  of  Educational  91, 

6 (July – August 1998) : 370 – 379.    
149 วฒันา พชัราวนิช, ภาวะผู้นําและการจงูใจ  (กรุงเทพ : สถาบนัราชภฏับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา, 2545), 8. 
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โน้มน้าวจิตใจ การให้กําลงัใจและการชกัชวน   เป็นต้น150   นอกจากนัน้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เก่ียวกบัคําว่าอิทธิพลและอํานาจนัน้  ลธูานส์ (Luthans)ได้อธิบายความหมายไว้ว่า อํานาจ 

(power) หมายถึง ความสามารถท่ีจะทําให้คนหรือกลุม่คนได้ทําบางสิ่งบางอย่างหรือทําให้กลุ่ม
คนได้เปล่ียนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง และอิทธิพล (influence) จดัอยู่รวมในอํานาจด้วย อํานาจ
หน้าท่ี (authority) หมายถึง อํานาจท่ีองค์การมอบให้ สว่นอิทธิพล หมายถึง อํานาจสว่นบคุคล 

(personal influence) ซึง่เกิดขึน้นอกขอบเขตของอํานาจหน้าท่ี อิทธิพลนีอ้าจมาจากคณุสมบตัิ
สว่นตวั (personal qualities) ได้ ซึง่รวมถึงความเป็นผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ บคุลิกลกัษณะ
สว่นตวัและองค์ประกอบตามสถานการณ์ตา่งๆ ด้วย151 

สว่นผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุสง่เสริมให้มีความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ดําเนินการไปด้วยดี  
หรือเป็นการใช้อิทธิพลระหว่างบุคคลในสถานการณ์หนึ่งๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งวตัถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง152  และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิตามหรือ
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความริเร่ิม
สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มีการเปล่ียนแปลงการกระทําของผู้ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 153  

นอกจากนีเ้ป็นการมีอิทธิพลเหนือการกระทําของผู้ อ่ืน คณุคา่ของผู้ นําจะอยู่ท่ีว่าสามารถตดัสินใจ
ได้วา่  จะต้องทําอะไรและสามารถชกันําให้ผู้ อ่ืนช่วยทํางานให้สําเร็จลลุว่งไปดงัท่ีได้ตัง้ใจ154  

ดงันัน้อิทธิพลของผู้ อํานวยการ  (principal  influence)  หมายถึง  ความสามารถของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีสามารถโน้มน้าวให้ผู้บงัคบับญัชาเห็นพ้องต้องกนัในข้อเสนอและข้อพิจารณา  
ยอมรับความคดิเห็นของผู้บริหารและผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้บงัคบับญัชา  ตลอดจนรู้จกั

                                                 
150 B. Horton Paul and L. Hunt Chester, Sociology,  2nd ed. (New York : McGraw - 

Hill,1968), 321. 
151 Fred Luthans, Organizational Behavior, 8th ed. (New York : McGraw - 

Hill,1998), 462. 
152 Tannenbaum, R., Weschler, I. R. and Massarik,F., Leading  and  

Organization : A  Behavioral  Science  Approach  (New York : Mc Graw – Hill  Book 

Company  Inc., 1959), 135.  
153F.E. Fiedler, Theories of  Leadership Effectiveness  (New York : Mc.Graw - 

Hill, 1967), n. peg. 
154 F.A. Nigro,  Modern  Public Administration  (New York : Harper and  Row, 

1970), 222. 
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ใช้กลวิธีท่ีเหมาะสม  ได้แก่  การประสาน  การติดต่อส่ือสาร  การควบคมุงานและการมอบหมาย
งาน  เพ่ือให้เกิดอิทธิพลผลกัดนัให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทํางานอยา่งท่ีผู้บริหารต้องการ 

การประสานงาน  หมายถึง  การจดัระเบียบการทํางานและการติดต่อกัน  เพ่ือให้งาน
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ  ร่วมมือปฏิบตัิการเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนั  ไม่ทําให้งานซ้อนกนั  ขดัแย้ง
หรือเหล่ือมลํา้กัน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปโดยราบร่ืน รวดเร็ว  ประหยัด  และมี
ประสิทธิภาพ  ถ้าหากขาดการประสานงานในหน่วยงานแล้ว  ผลและคุณภาพของงานจะไม่ได้
ตามเป้าหมาย  การทํางานจะสิน้เปลืองทัง้อุปกรณ์  วสัดุ  ครุภณัฑ์  เวลา  และก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งในท่ีสดุ155  การประสานงานมิได้หมายความเพียงว่า  ได้จดัให้มีการประสานงานกนัเท่านัน้  
หากต้องพยายามให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุฝ่ายมีความเข้าใจในงาน  เข้ามาร่วมทํางานกนัอย่างพร้อมเพรียง  

ข้อตกลงท่ีสําคญัยิ่งของการประสานงาน คือ   ความร่วมมือ    ซึง่เป็นเร่ืองของจิตใจในการทํางาน
ร่วมกนั  การประสานงานเป็นเทคนิคในการนําเอาทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น  คน  เงิน  วสัด ุ 
สิ่งของ  เวลา  ความตัง้ใจในการทํางาน  และการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงาน  
เพ่ือหวงัท่ีจะให้ได้ผลออกมาอย่างประสิทธิภาพ  ดงันัน้การประสานงานท่ีดีจึงต้องอาศยัเทคนิค
ในทางบริหารรูปตา่ง ๆ เช่น  มีการวางแผนท่ีดี  การกําหนดอํานาจหน้าท่ีการงาน  การกระจายงาน
และการเคล่ือนไหวของงาน   เป็นต้น  สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผน  การขัดแย้งจะลดน้อยลง  การประสานงานมีอยู่ทุกระดับขัน้ของการบังคับ
บญัชาทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้ อํานวยการจะต้องคอยควบคมุให้งานประสาน
สอดคล้องและดําเนินไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 156  นอกจากนัน้บทบาทเป็นผู้ ประสานงาน 

(coordinator) ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของมนษุย์ เข้าใจเครือข่ายของ
การส่ือสาร รู้จกัวิธีนิเทศงานท่ีพงึปรารถนา เข้าใจระบบการรายงานท่ีดี จึงจะสามารถประสาน
กิจกรรมตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ157 

การติดตอ่ส่ือสาร (communication)  เป็นกระบวนการท่ีสําคญัขัน้แรกขององค์การและ
เป็นสิ่งจําเป็นท่ีช่วยให้บุคคลประสบความสําเร็จและได้ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การ  
และองค์การท่ีสมบูรณ์แบบจะมีส่วนสมัพนัธ์อย่างสงูกบัแบบของการติดต่อส่ือสาร  ถ้าผู้บริหารมี

                                                 
155 สมคดิ  บางโม, หลักการจดัการ (กรุงเทพฯ : นําอกัษรการพิมพ์, 2538), 178. 
156 เรวตัร์  ชาตรีวิศษิฎ์,  การบริหารองค์กรยุคใหม่  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์ธรรมนิต,ิ 

2539),  21. 
157Knezevich,  อ้างถงึใน  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิา

องค์การและการจัดการ,  (กรุงเทพฯ : บริษัทวิคตอรีเพาเวอ์พอยท์ จํากดั,  2540),  62. 
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ความสามารถท่ีจะควบคุมดูแลการติดต่อส่ือสารให้เป็นไปเพ่ือการร่วมมือในองค์การ 158  

นอกจากนัน้การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการเชิงพลวตัท่ีสําคญัและเก่ียวข้องกับระบบราชการ  
บรรยากาศขององค์การ  การจูงใจ  ภาวะผู้ นํา  และการตัดสินใจของผู้ บริหาร  รวมถึงเป็น
พฤติกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้ บริหารประสบความสําเร็จ 159   การติดต่อส่ือสาร (communication)  

หมายถึง การถ่ายโอนและการทําความเข้าใจในความหมาย (transfer  and  understanding  of  

meaning) ดงันัน้การติดตอ่ส่ือสารจะประสบความสําเร็จต่อเม่ือสามารถสง่ผลตอ่ความหมายและ
ผู้ รับเกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 160  การติดต่อส่ือสารภายในองค์การเป็นอีกกลวิธีหนึ่งท่ี
ผู้ อํานวยการใช้ในการส่งผ่านข่าวสาร  ข้อมลู  และความเข้าใจไปยงัผู้ ใต้บงัคบับญัชาและบุคคลอ่ืน   
ซึง่การส่ือสารท่ีสมบรูณ์แบบนัน้จะต้องสามารถถ่ายทอดความคดิจากฝ่ายหนึง่ไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งได้
อย่างถกูต้อง161  และหลกัในการติดตอ่ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพควรคํานึงถึง จดัระบบระเบียบ
ของการส่ือสารในองค์การและแจ้งให้ทราบโดยทัว่กนั  สายการติดตอ่ระหว่างผู้ส่งและผู้ รับ  ควรมี
ลกัษณะตรงและสัน้  ถ้าเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั  ควรใช้การส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใช้การ
ติดต่อแบบสองทาง  มีการแลกเปล่ียนข่าวสารทัง้ผู้ส่งผู้ รับ  และองค์การช่วยอํานวยความสะดวก
ในเร่ืองอปุกรณ์และการสง่ข่าวสาร  ทัง้นีผู้้บริหารมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ ส่ือสาร (communicator) 

ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการส่ือสาร ทัง้ด้วยการพดูและการเขียน รู้จกัใช้ส่ือตา่ง ๆ เพ่ือ
การส่ือสารและควรมีความสามารถในการประชาสมัพนัธ์162 

  การควบคมุ (control) หมายถึง  กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมท่ีปฏิบตัิเพ่ือให้
แน่ใจว่าจะบรรลผุลสําเร็จตามแผน  หากมีความเบี่ยงเบนไปจากแผนจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  

                                                 
158Chester I. Barnard,    The  Function  of  the  Executive,   22th ed.  

(Cambridge  Massachusetts : Harvard University  Press, 1972), n. pag. 
159 Wayne K. Hoy and  Cecil  G. Miskel,  Education  administration : Theory 

Research  and  Practice,   2th ed.  (New York : Random House, 1983), n. pag. 
160สตีเฟ่น พี ร๊อบบนิ และ มารี  เคาเตอร์แปลโดย  วิรัช  สงวนวงศ์วาน,  การจัดการ

และพฤตกิรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ : เพียร์สนั เอ็ดดเูคบัน่  อินโดไชนา่,  2550),  132. 
161เรวตัร์  ชาตรีวศิษิฎ์,  การบริหารองค์กรยุคใหม่  (มปท.: มปป.) 23. 
162 Knezevich,  อ้างถงึใน  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิา

องค์การและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : บริษัทวิคตอรีเพาเวอ์พอยท์ จํากดั,  2540),  62. 
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ผู้บริหารต้องมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมโดยตรง163 การควบคุม เป็นวิธีการตรวจสอบให้
ถูกต้องเพ่ือทําให้เกิดความแน่ใจว่าจุดมุ่งหมายและแผนงานท่ีดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ ถือว่าเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารทุกคน164   การควบคุมงานเป็นภาระสําคญัอย่างหนึ่งของ
ผู้ อํานวยการท่ีจะต้องคอยติดตามหรือควบคุมการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายไป  โดยมี
วตัถุประสงค์  2  ประการ คือ  ต้องการให้การปฏิบตัิงานสําเร็จลลุ่วงไปตามท่ีได้มุ่งหวงัไว้  และ
ประสงค์ท่ีจะให้เกิดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ  เพ่ือให้งานของสว่นรวมคือ  องค์การ  
บรรลวุตัถปุระสงค์หลกัท่ีกําหนดไว้165  การควบคมุงานท่ีมีประสิทธิภาพมีหลกัการ  ดงันี ้ ปรับลด
ระเบียบวิธีการท่ีไม่จําเป็นออก  เลือกใช้วิธีการควบคุมท่ีไม่สลบัซบัซ้อน  ไม่เป็นการตดัรอนสิทธิ
สว่นบคุคลหรือเป็นการบงัคบั  อธิบายถึงสาเหตคุวามจําเป็นของการควบคมุให้บคุลากรทราบโดย
ทั่วกัน  กําหนดจุดควบคุมอย่างเหมาะสม  ตามเป้าหมายหลักการขององค์การ  ส่งเสริมให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการคิด  วิธีการควบคมุ  การกําหนดมาตรฐาน  การควบคมุ  สร้างแรงจงูใจ
และให้รางวลั  และสง่เสริมให้พนกังานสามารถควบคมุตนเอง166   ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการควบคมุมี
ความสําคัญในฐานะเป็นตัวเช่ือมสุดท้ายในหน้าท่ีการจัดการ  และการควบคุมนัน้จะมี
ความสําคญัเม่ือผู้บริหารมอบอํานาจหน้าท่ีให้กบัผู้ปฏิบตังิาน (empower  employees) 

การมอบหมายงานเป็นการกําหนดความรับผิดชอบ  มอบหมายอํานาจหน้าท่ี  และ
สร้างภาระผกูพนัให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  หลกัในการมอบหมายงาน  ได้แก่  ลกัษณะของกิจกรรม
ท่ีจะมอบหมายคือ  ถ้าเป็นงานประจํา  หรือท่ีมีระเบียบขัน้ตอนท่ีแน่นอน  บคุลากรจะปฏิบตัิได้ไม่
ยาก  และถ้างานนัน้ไม่สําคญั  การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทําได้เองโดยตรง
จะเป็นวิธีท่ีสะดวก  แต่ถ้าเป็นงานสําคญัและยากเกินกว่าความสามารถของผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะ
ทําได้  การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีเร่ืองท่ีต้องระวังและทําเท่าท่ีจําเป็น  ความสามารถของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  หากผู้ ใต้บงัคบับญัชามีความสามารถสงู  การมอบหมายจะทําได้มาก  แต่ต้อง

                                                 
163สตีเฟ่น พี ร๊อบบนิ และ มารี  เคาเตอร์แปลโดย  วิรัช  สงวนวงศ์วาน,  การจัดการ

และพฤตกิรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ : เพียร์สนั เอ็ดดเูคบัน่  อินโดไชนา่,  2550),  251. 
164นภาพร  ขนัธนภา, การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2548), 305. 
165เรวตัร์  ชาตรีวศิษิฎ์,  การบริหารองค์กรยุคใหม่  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมนิต,ิ 

2539),  24. 
166 สมัพนัธ์  ภูไ่พบลูย์,  องค์การและการจัดการ,  พิมพ์ครัง้ท่ี 2  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

พิทกัษ์อกัษร, 2542),   127.   
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พิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ  ด้วย  เช่น  เวลาและความเสมอภาค  ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รับ  หาก
ผลงานท่ีคาดหมายจะได้รับ  หากผลงานท่ีคาดหมายจะได้รับมีสงู  อํานาจหน้าท่ีท่ีมอบหมายควร
จะสูงตามไปด้วย  และความจําเป็นของการประสานงาน  กรณีท่ีงานมีความเก่ียวเน่ืองและมี
ผลกระทบตอ่กนัโดยตรง  ความจําเป็นท่ีจะต้องมีการประสานงานจะมีมาก167   

ดังนัน้อิทธิพลของผู้ อํานวยการ คือการท่ีผู้ บริหารรู้จักใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ประสานงาน  การติดต่อส่ือสาร  การควบคมุงาน  และการมอบหมายงาน  ผู้บริหารควรมีเทคนิค
ในการบริหารงานท่ีดี  มีการวางแผนท่ีดีเพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานทกุฝ่ายเข้าใจงาน  ร่วมกนัปฏิบตังิานให้
บรรลเุป้าหมายขององค์การ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลของผู้บริหารของ  เสาวลกัษณ์  เอ่ียมฐานนท์  ได้ศึกษา
เร่ืองภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  พบว่า  ภาวะผู้ นําได้แสดงออกหรือปฏิบตัิตาม
ลกัษณะภาวะผู้ นําในเชิงอดุมคติ  เชิงจงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจ  เชิงกระตุ้นให้เกิดสติปัญญาและ
เชิงใสใ่จเฉพาะรายบคุคลเป็นบางครัง้168  สว่นงานวจิยัของ  ภารดี  อนนัต์นาวี พบวา่  คณุลกัษณะ
ของผู้ นําของผู้บริหารส่งผลต่อทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01  และพฤตกิรรมการบริหารท่ีเป็นมิตรสง่ผลกบัประสทิธิผลการจดัการศกึษาของโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน169  นอกจากนี ้ธเนศ ยคุนัตวนิชชยั ได้ศกึษาวิจยัภาวะผู้ นําเพ่ือความเป็นเลิศใน
การบริหารงานเป็นทีมของผู้ นําองค์การบริหารสว่นตําบล : กรณีศกึษาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จงัหวดัอุดรธานีและจงัหวดัหนองบวัลําภู  พบว่า คณุลกัษณะผู้ นําท่ีบริหารงานเพ่ือให้เกิดความ
เป็นเลิศนัน้จะต้องมีคณุลกัษณะ  ดงันี ้1)  ความกล้าหาญ  อดทน กล้าตดัสินใจ  มีความยตุิธรรมเห็น
แก่สว่นรวม 2) มีจดุมุง่หมายในการทํางาน เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเองได้ 
3) ลําดบัความสําคญัของงาน  มีการวางแผนงานและไตร่ตรองก่อนลงมือ  4) มีการมอบอํานาจ  โดย
เช่ือมัน่สมาชิกและไว้วางใจสมาชิกในการมอบอํานาจ  5) มีมนษุย์สมัพนัธ์ สร้างความร่วมมือร่วมใจ  

                                                 
167 ธงชยั  สนัตวิงษ์,  องค์การและการบริหาร,  พมิพ์ครัง้ท่ี 9  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช, 2537), 287 - 289. 
168เสาวลกัษณ์  เอ่ียมฐานนท์,  “ภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดักรม

สามญัศกึษา  อําเภอร่อนพิบลูย์  จงัหวดันครศรีธรรมราช”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545), บทคดัยอ่. 

169 ภารดี  อนนัต์นาวี,  ”ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา  สงักดั
คณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต”ิ  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับรูพา, 2545), บทคดัยอ่. 
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ด้วยการสร้างความสามคัคี  ขวญักําลงัใจและเป็นแบบอย่างท่ีดี170  สว่นนิธิดา  บรุณจนัทร์  ได้ศกึษา
เร่ือง  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององค์การของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  
พบวา่  การปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผู้บริหารสง่ผลตอ่ประสิทธิผลขององค์การ  โดยการเป็น
ต้นแบบท่ีดีแก่สมาชิกในเร่ืองต่อไปนี ้ 1)  มีวิสยัทศัน์กว้างไกล  2) มีมนษุย์สมัพนัธ์ 3) มีจิตสํานึก
ในความเป็นครูท่ีดี  มีจรรยาบรรณให้โอกาสบุคลากรในการแก้ไขข้อผิดพลาด 4) ทุ่มเทในการ
ทํางาน 5) ตรงต่อเวลา 6) เอาใจเขามาใส่ใจเรา 7) พดูจาด้วยถ้อยคําท่ีสภุาพ  มีเหตผุล  สขุมุ  ใจ
เย็น  8) ตดัสินปัญหาด้วยความเท่ียงธรรม 9) มีพรหมวิหาร 4 และ 10) แต่งกายสุภาพและถูก
กาลเทศะ171   

นอกจากนีง้านวิจยัตา่งประเทศท่ีศกึษาเก่ียวกบัอิทธิพลของผู้บริหารดงันี ้ เดอ  สตีฟาโน  
(De Stefano)  ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาทภาวะผู้ นําของผู้ อํานวยการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศอาเจนติน่า  พบว่า  ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากภาวะผู้ นํา
ของผู้ อํานวยการในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เก่ียวข้อง172  ส่วนยคูล์ (Yukl)  ได้ศึกษางานวิจยั
เก่ียวกบัภาวะผู้ นําและได้เสนอแนะว่า   ภาวะความเป็นผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพนัน้สามารถประเมิน
ได้จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ คือ  1) ผลงานท่ีปรากฎออกมาจากผู้ นํา  2) คณุภาพของกระบวนการ
กลุ่ม  3) ความเป็นท่ีช่ืนชม ยกย่อง  นับถือและความมีบารมีของผู้ นํา  4) ความพึงพอใจของ
ผู้ ร่วมงาน  5)  ความผกูพนัของผู้ ร่วมงานต่อเป้าหมายขององค์การ  6)  พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้ นําต่อผู้ ร่วมงานและต่อหน่วยงาน  7) ความสําเร็จของงานและการบรรลุเป้าหมาย  8) การมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้ ร่วมงาน  และการพฒันากลุม่ผู้ ร่วมงานให้มีความก้าวหน้า173    

                                                 
170ธเนศ  ยคุนัตวนิชชยั,  ”ภาวะผู้ นําเพ่ือความเป็นเลศิในการบริหารงานเป็นทีมของผู้ นํา

องค์การบริหารสว่นตําบล : กรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นตําบล จงัหวดัอดุรธานีและจงัหวดั
หนองบวัลําภ,ู”   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  25, 2 

(เมษายน – มถินุายน 2549) : 14. 
171 นิธิดา  บรุณจนัทร์,  ”ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลขององค์การ

ของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน,”   วารสารการศึกษาไทย.  4, 33 (มิถนุายน 2550) : 18. 
172 Stefano M. De, School  Effectiveness : The  Role  of  the  Principal  in a  

Leading  Public  Secondary  School  in  Santa  Province,  Argentina [Online], accessed  

6 January 2010. Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb? 
173 Gary  Yukl,  Leadership  in  Organization,  6th ed. (New Jersey : Prentice – 

hall, Inc., 2002), n. pag. 
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3.  ภาวะผู้นําด้านมิตรสัมพันธ์  (consideration)  ภาวะผู้ นํา  คือ  กระบวนการใช้
อิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่ม  เพ่ือกําหนดวตัถุประสงค์กลุ่มและนํากลุ่มให้บรรลวุตัถุประสงค์174  

หรือเป็นการใช้อิทธิพลต่อบคุคลให้ปฏิบตัิตามเพ่ือความสมัฤทธ์ิผลของเป้าหมาย  ภาวะผู้ นําด้าน
มิตรสมัพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีบง่บอกถึงความรู้สกึไวต่อการรับรู้ของผู้ นําท่ีมีต่อผู้ตาม ในแง่ให้การ
ยอมรับในความคิด ความรู้สกึสร้างความไว้วางใจตอ่กนั แสดงความช่ืนชมและรับฟังปัญหาของผู้
ตามอย่างตัง้ใจ โดยกระตุ้นให้มีการส่ือสารทัง้สองทาง พยายามแสวงหาคําแนะนําหรือข้อเสนอ
จากผู้ตามเพ่ือการตดัสินใจสําคญั  ของตนแสดงออกอย่างลกึซึง้ถึงความห่วงใยตอ่ความต้องการ
ของลกูน้อง  เป็นต้น175  นอกจากนัน้ผู้ นําแบบนีมี้ลกัษณะของการดแูลเอาใจใส่ มีความเป็น
มิตรภาพมีความไว้วางใจตอ่กนั  ยอมรับฟังความคิดเห็น  ให้การยอมรับนบัถือ  ให้ความอบอุ่น  มี
ความปรองดองกันระหว่างผู้ นําและผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ผู้ นําท่ีมุ่งมิตรสมัพนัธ์สูงจะสนบัสนุนเปิด
โอกาสให้มีการติดต่อส่ือสารและการให้มีส่วนร่วม  ซึง่จะทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาร่วมมือร่วมใจกนั
ทํางานด้วยความเต็มใจและอย่างเต็มความสามารถ176  นอกจากนัน้ เรดดิน (Reddin) ได้กล่าวไว้ว่า  
ผู้ นําแบบนีจ้ะเน้นมนษุยสมัพนัธ์เป็นหลกัในการทํางาน  เอาใจทกุคนทกุระดบั  ไม่ต้องการให้ใคร
เกลียด  จึงมีนิสยัเป็นกันเองและเป็นมิตรกับทุกคน  ยอมรับผู้ อ่ืน  เห็นใจคนอ่ืน  ไม่อวดตวั  ทํา
อะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใคร    ให้ความสําคญัเร่ืองสมัพนัธภาพกับบุคคลมากกว่าเร่ือง
การงาน  นั่นคือการเป็นท่ีบุคคลท่ีเน้นคนมากว่าการทํางาน  ถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกับงาน  
ผู้ นําประเภทนีจ้ะเลือกเอาคนไว้ก่อน  งานมาทีหลงั177 

นอกจากนัน้ในแง่ของภาวะผู้ นําด้านมิตรสัมพันธ์  (consideration)  ในมุมมองของ
โรงเรียนพบว่า  เป็นพฤติกรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตร  ใจกว้าง  
เป็นท่ีพึง่  เปิดเผย  และสนบัสนนุ โดยแสดงตนเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดีและมีความสามารถ   ในการ
จดัสวสัดิการแก่ครูในโรงเรียนได้รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนครู  

                                                 
174 M. Raph, Stogdill,  Handbook  of  Leadership : A Suvey  of  Theory  and  

Research   (New York : Ronald  Press, 1974), 74. 
175 เสริมศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์, ”ภาวะผู้ นํา,” ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหาร

การศึกษาหน่วยที่ 5 (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2540), 17. 
176 E.A. Fleishman,  “The Measurement  of Leadership :  Attitudes in  Industry,”  

Journal  of  Applied  Psychology, (1953) : 153 – 158. 
177Reddin อ้างถงึใน  เสริมศกัดิ ์ วิศาลาภรณ์, ”ภาวะผู้ นํา,” ในทฤษฎีและแนวปฏบิัติ

ในการบริหารการศึกษาหน่วยที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2540), 50. 
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ให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั  อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานรวมถึงการแก้ปัญหา
ตา่ง ๆ ขององค์การ  มีงานวิจยัหลายเร่ืองให้ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกนัว่า  ประสิทธิผลของโรงเรียน
มีความสมัพันธ์อย่างสูงกับพฤติกรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งทักษะในการพัฒนา
ผู้ นํา178 ประกอบด้วย  การกําหนดจดุมุ่งหมายร่วมกนัของสมาชิกภายในกลุม่  ซึง่ผู้ นําจะต้องถาม
ความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  และนําเอาความคิดเห็น
เหล่านีไ้ปใช้ในการทํางาน  เพ่ือทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน  กระตุ้นให้สมาชิกบรรลุ
จดุมุ่งหมายในการทํางาน  ผู้ นําจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น  ให้คํานําหรือเทคนิค
ในการทํางาน  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในความร่วมมือกับบุคลากร  ผู้ นําจะต้องฉลาดในการใช้
อํานาจ  โดยยดึหลกัการและโอกาส  ให้บคุลากรมีโอกาสเลือกงานท่ีชอบและไม่ชอบ  พยายามให้
บคุลากรรู้จกัช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  ทํางานร่วมกนัและแบ่งงานกนัทําตามความสามารถของแต่
ละคน  ช่วยให้บุคลากรประพฤติตนให้เหมาะสมกบักลุ่ม  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทํางานตาม
ความถนัด  มีความรู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน  และสร้างความคุ้นเคย ให้กับ
บคุลากร  ทําให้บคุลากรสนใจกลุม่ไม่ใช่สนใจท่ีตนเอง  ผู้ นําต้องสร้างความรู้สกึให้บคุลากรรับรู้ว่า  
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและให้ความสนใจไปท่ีกลุ่มไม่ใช่ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  และมี
มนษุย์สมัพนัธ์  ผู้ นําต้องสร้างความเป็นกนัเองให้กบับคุลากร  เพ่ือให้บคุลากรเกิดความไว้วางใจ  
และมีความกล้าท่ีจะขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้    การท่ีผู้บริหารมีพฤติกรรม
แบบมิตรสมัพนัธ์จะทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นไปด้วยความอบอุ่น ราบร่ืน 

เตม็ไปด้วยลกัษณะฉนัมิตรท่ีดีตอ่กนั  มีความเช่ือถือ  มีความไว้วางใจซึง่กนัและกนั  มีความเคารพ
ในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล179 

นอกจากนีย้ังมีทฤษฎีคุณลักษณะผู้ นํา (triait theories) ได้กล่าวถึงผู้ นําท่ีมี
ประสิทธิภาพว่า  ผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีทักษะซึ่งประกอบด้วย 1)  ทักษะด้านมโนภาพ
เก่ียวกบังาน  หมายถึง  การมีมโนภาพในระบบของโรงเรียนอยา่งกว้างขวางและครอบคลมุงานทกุ
อยา่ง  เช่น กฎระเบียบ  ทฤษฎี  เป็นต้น  2)  ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์  หมายถึง  ผู้ นําต้องมีทกัษะ
และความสามารถในการอยู่อย่างมนษุย์  ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วยความเข้าใจ  ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี  
มีมนษุย์สมัพนัธ์  เป็นต้น  และ 3)  ทกัษะด้านเทคนิค  หมายถึง  การรู้จกัใช้กลวิธีในการแก้ปัญหา

                                                 
178ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทองพลู, จติวิทยาทั่วไป  (กรุงเทพฯ : อกัษรการ

พิมพ์,  2537), 90.   
179 วิเชียร  วิทยอดุม,  ภาวะผู้นํา,  พมิพ์ครัง้ท่ี 4  (กรุงเทพฯ : บริษัท  ธีระฟิล์มและไซ

เท็กซ์ จํากดั, 2550), 65. 
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รวมทัง้การตัดสินใจทัง้ด้านบริหารและด้านปฏิบตัิงาน180  นอกจากนี ้ เดวิสและสก๊อต (Davis  

and Scoot) กลา่วถึงคณุลกัษณะท่ีเก่ียวกบัผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้  ดงันี ้ 1) ความเฉลียวฉลาด  
หมายถึง  ความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจงูใจเพ่ือก่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากผู้ใต้บงัคบับญัชา  2)  ความเจริญวยัด้านสงัคม  หมายถึง ความสามารถในการควบคมุ
อารมณ์  เคารพตนเองและผู้ อ่ืน  มีความเช่ือมัน่ในตนเองและให้ความสนใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา  3)  

แรงจงูใจภายในและความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ และ 4) ทศันคติด้านมนษุยสมัพนัธ์  
หมายถึง การยอมรับวา่ความร่วมมือของคนเป็นสิง่จําเป็นสําหรับความมีประสทิธิภาพขององค์การ
และผู้ นําจะต้องให้ความสําคญักบัคน181   สว่น อนัรูห์และเทอร์เนอร์  (Unruh  and  Turner)  ได้
กลา่วถึงยทุธศาสตร์ในการทํางานของผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้ว่า  ผู้ นําจะต้องมียทุธศาสตร์ในการ
ทํางาน  ดงันี ้ 1)  ต้องค้นหาและมองเห็นลกัษณะเดน่ท่ีสําคญัของครูเพ่ือให้พบความสามารถ  ขีด
ความสามารถ และความสนใจของครูแตล่ะคนให้ได้  2)  ต้องสง่เสริมสนบัสนนุความสามารถ  ขีด
ความสามารถและความสนใจของครูแต่ละคนให้เจริญงอกงามยิ่งขึน้  3)  ต้องมีความสามารถใน
การแนะแนวและประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมตา่ง ๆ ของครูได้อยา่งฉลาด182 นอกจากนี ้สต๊อกดิล 

(Stogdill)  ได้ศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพตัง้แต่  ค.ศ. 1940 – 1970 

ผลการวิจัยในครัง้นีส้ามารถสรุปทฤษฎีคุณลักษณะผู้ นําได้  ดังนี ้ 1)  คุณลักษณะทางกาย 
(physical characteristics)  ได้แก่  ลกัษณะท่าทาง  สว่นสงู  นํา้หนกั  อาย ุ ซึง่เป็นปัจจยัสง่เสริม
ให้มีลักษณะผู้ นําและสร้างความยําเกรงให้กับสมาชิกในกลุ่ม  2)  ภูมิหลังทางสังคม (social  

characteristics) ได้แก่  การศึกษา  สถานภาพทางสงัคม  การเปล่ียนแปลงฐานะทางสงัคมให้
สงูขึน้  3) สติปัญญาความรู้ความสามารถ (intelligence)  ได้แก่  การตดัสินใจ  ความรู้ดีและมี
ความสามารถในการพูด  4)  บุคลิกภาพ  (personaity)  ได้แก่  ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความ
ระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน  5) ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน  (task  related  characteristics)  ได้แก่  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความต้องการประสบความสําเร็จและรับผิดชอบสงู  6) ลกัษณะทาง

                                                 
180 Robert  L. Katz,  “Skill  of  Effective  Administratior,”  Harvard  Business  

Review.  24, 1 (January – February,  1955) : 33 – 42.  
181 Keith, Davis and William  Scott,  Reading in Human  Relations  (New  York : 

McCraw – Hill Book Co., 1959), 304. 
182 Adolph Unruh  and  Harold E. Turner,  Supervision  for  Change  and  

Innovation  (Boston : Honghton  Mifflin  Co., 1965), n. peg. 
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สงัคม ได้แก่  มีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ชอบการพบปะสงัสรรค์กับ
บคุคลอ่ืน ๆ183    

นอกจากนีส้ิงหะ  บุตรดี  ได้ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ นําของผู้บริหารและ
ความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  

ผลการวิจยัพบวา่  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของครูในประถมศกึษาภาพรวม
อยู่ในระดบัสูง  ระดบัความศรัทธาของครูท่ีมีต่อผู้บริหารอยู่ในระดบัสูง  ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศกึษามีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั  .01184  ส่วนอุดม  อรุณราช  ได้ศึกษาเร่ือง  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสาคร  
พบว่า  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารอยู่ในระดบัมาก  การประกันคุณภาพในทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  
และภาวะผู้ นําสง่ผลตอ่การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน185 นอกจากนี ้กาญจนา สริิวงศาวรรธน์  

ได้ศึกษาเร่ือง  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กบัการมีส่วนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  พบว่า  ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในทุกๆ ด้าน ทัง้นี ้
เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัต่อการนําโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ  ซึ่งโรงเรียน
ต้องการผู้ นําท่ีมีวิสยัทศัน์  คณุธรรม  ความเสียสละ  ดงันัน้ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ฐานด้าน
ความรู้  มีวิสยัทศัน์  และความสามารถในการกระตุ้นให้บคุลากรใช้ศกัยภาพของตน 

 

                                                 
183 M. Raph, Stogdill,  Handbook  of  Leadership : A Suvey  of  Theory  and  

Research   (New York : Ronald  Press, 1974), 74 – 75. 
184 สงิหะ  บตุรดี,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ นําของผู้บริหารและความศรัทธาของครูใน

โรงเรียนประถมศกึษา  สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัราชบรีุ”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัจอมบงึ, 2546), บทคดัยอ่. 

185 อดุม  อรุณราช,  “ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสาคร”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), บทคดัยอ่. 
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ในการทํางานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  สร้างสมัพนัธ์ภาพอนัดีขึน้ภายในโรงเรียน186  เช่นเดียวกบั  

ปราณี  มเหศกัดานุภาพ  ท่ีได้ศึกษาภาวะผู้ นําตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สงักัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครปฐม  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้ นําสงูทกุด้าน  โดย
ภาวะผู้ นําผู้บริหารสามารถสร้างวิสยัทศัน์  การถ่ายทอดวิสยัทศัน์  การปลกูฝังค่านิยม  การสร้าง
บารมี  การกระตุ้นปัญหาและสร้างแรงบนัดาลใจได้187   

ดงันัน้ภาวะผู้ นําด้านมิตรสมัพนัธ์ หมายถึง พฤตกิรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี
ความสมัพนัธ์อยา่งสงูกบัความสําเร็จของโรงเรียน  มีการเคารพความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชา
การให้ความไว้วางใจกัน  ให้โอกาสบุคลากรทํางานตามความถนดั  รวมทัง้การมีมนุษยสมัพนัธ์
ล้วนเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ให้งานบรรลตุามเป้าหมาย 

4. ภาวะผู้นําด้านกิจสัมพันธ์  (initiating  structure) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ นําแสดงออก
ตอ่ผู้ตามอย่างชดัเจนท่ีมุ่งเน้นความสําเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ ได้แก่ พฤติกรรมของ
ผู้ นําท่ีเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างงานและองค์การ   การกําหนดคณุลกัษณะของงานท่ีต้องการ    

การกําหนดบทบาทของผู้ นําและผู้ตาม   การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการกําหนด
วิธีการส่ือสารซึ่งมกัจะเป็นการส่ือสารทางเดียวจากผู้ นําข้างบนลงสู่ผู้ตามเบือ้งล่างการกําหนด
กระบวนการวิธีทํางานและการจดัตารางการทํางาน เป็นต้น   เป็นพฤติกรรมของผู้ นําท่ีเน้นมุ่งงาน
สําเร็จ โดยผู้ตามซึง่ปฏิบตัิงานมีโอกาสเรียกร้องและเสนอเง่ือนไขตา่ง ๆ ได้น้อยมาก188  ซึง่ผู้ นํา
แบบนีจ้ะมีความกระตือรือร้น   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    มีมนุษย์สมัพนัธ์ในกลุ่ม  ชกันําให้มี
การสร้างแบบแผนท่ีดี  และสร้างช่องทางของการติดต่อส่ือสารให้มีความสามารถติดต่อกบับคุคล
ทกุคนและสามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน  ทัง้ยงัสามารถนําศกัยภาพท่ีมีอยูข่องผู้ ใต้บงัคบับญัชา
มาใช้ให้งานบรรลุผลสําเร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การมากท่ีสุด  ผู้ นําท่ีมุ่งกิจสมัพันธ์สูง

                                                 
186 กาญจนา  สริิวงศาวรรธน์,  “ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กบัการมีสว่นรวมของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสาคร”  

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2546), 114. 

187 ปราณี  มเหศกัดานภุาพ,  ”ภาวะผู้ นําตามการับรู้ของครูโรงเรียนประถมศกึษา  
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครปฐม”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม, 2546), 111. 

188 เสริมศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์, ”ภาวะผู้ นํา,” ในทฤษฎีและแนวปฏบิัตใินการบริหาร

การศึกษาหน่วยที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2540), 17. 
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มกัจะพิถีพิถนักบัการมอบหมายงานและมีความคาดหวงัในผลการปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาไว้
สงู  เพ่ือให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและสําเร็จตามเวลาท่ีต้องการ189  โดยผู้ นําแบบนีจ้ะเป็น
คนท่ีเอาการเอางาน  ยึดถืองานเป็นหลกัการใหญ่  สนใจมุ่งงานมาก  ขยนั  มั่นใจ  กล้าทํา  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ชอบกําหนดงานให้ผู้ อ่ืน  ไม่คิดถึงจิตใจผู้ อ่ืน  จึงไม่เอาใคร  ไม่มีเพ่ือน  
เป็นต้น190 

ผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์จะมีพฤตกิรรมของผู้บริหารท่ีมุง่เน้นทัง้งานและความสําเร็จของงาน  
โดยสร้างความเข้าใจในเร่ือง  เป้าหมาย  ภารกิจ  กฎ  ระเบียบต่าง ๆ  และวิธีปฏิบตัิ  มีทศันคติ
และความคาดหวงัท่ีชดัเจนตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีการควบคมุมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบ
วิธีการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน  จะเห็นได้ว่าภาวะผู้ นํามีความสําคญัอย่างมากต่อการพฒันาองค์การ
และการจดัการ  เพราะจะทําให้มีการปฏิบตัิงานท่ีทําให้จดุมุ่งหมายขององค์การบรรลเุป้าหมายไม่
วา่องค์การใด   ผู้ นําล้วนมีความสําคญั  เพราะก่อให้เกิดผลท่ีแตกตา่งอย่างเห็นได้ชดั  ผู้ นําบางคน
ทําให้องค์การท่ีเคยเฉ่ือยชาเช่ืองช้า  กลบักลายเป็นองค์การท่ีกระฉบักระเฉง  ดงันัน้ลกัษณะผู้ นําท่ี
คาดหวังและเป็นท่ีต้องการจะประกอบด้วย  ผู้ นําท่ียึดหลักการ  ผู้ นําลักษณะนีเ้ป็นลักษณะ
พืน้ฐานท่ีจะนําพาผู้ อ่ืนให้สามารถก้าวตามด้วยความเต็มใจและเช่ือมัน่  หลกัการนีค้าดหวงัจาก
ผู้ นําคือ  ความซื่อสตัย์  ความมีศกัดิ์ศรี  และความยตุิธรรม191  หากผู้ นําขาดหลกัการนี ้ การท่ีจะมี
ภาวะผู้ นําให้ผู้คนเดินตามย่อมเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้  ผู้ นําท่ีมีความรู้และวิสยัทศัน์  การมีผู้ นําท่ีมี
ความรู้และวิสยัทศัน์ท่ีแจ่มชดั  จะเป็นสิง่สําคญัอยา่งมาก  เพราะจะนําพาองค์การให้ก้าวเดนิไปใน
ทิศทางท่ีถกูต้อง  เร่ืองวิสยัทศัน์ผู้ นํานัน้มีการกล่าวกนัอย่างมากมาย  แต่มีการพดูถึงกนัน้อยมาก
ถึงความยากลําบากของภาวะผู้ นําท่ีสามารถจะทําให้เกิดบรรยากาศของคนในองค์การ ให้มีการ
เรียนรู้ร่วมกนัจนถึงระดบัท่ีสามารถร่วมกนัสร้างวิสยัทศัน์ร่วมให้เกิดขึน้ในองค์การ  ผู้ นําท่ีเป็นนกั
ปฏิบตัิ  ผู้ นําท่ีดีควรจะเป็นนักปฏิบตัิท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นจริงได้  โดย
ได้รับการตอ่ต้านจากสมาชิกในองค์การน้อยท่ีสดุ  การสร้างสิง่ใหม ่ๆ ท่ีดีกวา่ให้เพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ  
และทําให้สิ่งท่ีแย่กว่าค่อย ๆ จางหายไปในท่ีสุด   และผู้ นําท่ีสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางาน  
การสร้างวฒันธรรมใหม ่ๆ ไมว่า่จะเป็นความกล้าท่ีจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง  พร้อมท่ีจะเผชิญ

                                                 
189 E.A. Fleishman, “The Measurement  of Leadership :  Attitudes in  Industry” 

Journal  of  Applied  Psychology, (1953) : 153 – 158. 
190 Reddin,  อ้างถึงใน  เสริมศกัดิ ์ วิศาลาภรณ์, ”ภาวะผู้ นํา,” ในทฤษฎีและแนวปฏิบตัิ

ในการบริหารการศึกษาหน่วยที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2540), 50. 
191 สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์,  ผู้นํา  (กรุงเทพฯ : มตชิน, 2541), 85.   
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กบัปัญหาท่ีจะตามมา มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทําให้ผลสําเร็จเกิดขึน้  มีการฝักใฝ่ท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   
ทัง้ด้วยตนเองและจากผู้ ร่วมทีม  ทัง้การทํางานร่วมกบัองค์การท่ีเก่ียวข้องล้วนแต่เป็นหน้าท่ีหลกั
ของผู้ นําประเภทนี ้

นอกจากนัน้  เรดดิน (Reddin) ได้เสนอรูปแบบของผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้  4 รูปแบบ  
ดงันี ้ 1)  ผู้ ทําตามระเบียบหรือคมุกฏ  (bureaucrat) หมายถึง  ผู้บริหารท่ีให้ความสําคญักับคน
และงานน้อย   แตจ่ะให้ความสําคญักบักฏระเบียบและวิธีปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด  แตก่ารบริหารงาน
ของเขามีประสิทธิภาพ  2) ผู้ นําเผด็จการท่ีมีศิลป์หรือผู้บกุเบิก  (benevolent  autocrat) หมายถึง  
ผู้บริหารท่ีให้ความสําคญักบังานมากแตใ่ห้ความสําคญักบัครูน้อยแตง่านมีประสทิธิภาพ  ผู้บริหาร
แบบนีจ้ะถูกมองว่าเป็นผู้ นําท่ี รู้ว่าจะสั่งการอย่างไรท่ีไม่ทําให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาไม่พอใจ                
3) นกัพฒันาหรือผู้ เสนอแนะ (develop) หมายถึง  นกับริหารท่ีให้ความสําคญักบัคนมากแต่ให้
ความสําคญักบังานน้อย      พฤติกรรมของเขาจะมีความเหมาะสมถกูมองว่ามีความเช่ือมัน่และ
มุ่งพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้มีความสามารถ  4) นกับริหารหรือผู้ นําทีม (executive)  เป็นผู้ นําท่ี
ให้ความสําคญักบังานและคนมาก  พฤตกิรรมของเขาจะมีความเหมาะสมจะถกูมองว่าเป็นผู้จงูใจ
ท่ีดีท่ีกําหนดมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงและให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบทีมงาน 192   

นอกจากนีย้งัมีการสร้างภาวะผู้ นําท่ีคาดหวงัแล้วควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้ นํา ได้แก่  
การสรรหาและการบรรจ ุ หน่วยงานงานสามารถสรรหาและบรรจผุู้บริหาร  บคุลากรได้ตามความ
เหมาะสมกบังาน    โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะและทกัษะท่ีจําเป็นต้องใช้ในการทํางานอ่ืน ๆ  
การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มสมรรถภาพด้วยการฝึกอบรม เช่น  การประชมุ  สมัมนา  การศกึษาดงูาน  
การให้การเสริมแรง ผู้ นําเป็นเร่ืองของการสร้างขวญัรวมทัง้ระบบการจ่ายค่าตอบแทน  เงินรางวลั  
โดยการถือเอาผลงานของผู้บริหารหรือบคุลากรได้ทํา  ผู้ นําจะเกิดความรู้สกึบทบาทของตนเอง  ใน
การทํางานท่ีจะนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ  และช่วยเพิ่มความพยายามในการปรับปรุง
สมรรถภาพในการทํางาน  การให้การเสริมแรงบุคลากร  การจดัระบบให้รางวลัแก่บุคลากรเป็น
วิธีการกระตุ้นผู้ นําแบบหนึง่  เน่ืองจากสิง่ท่ีบคุลากรทํานัน้  เป็นผลงานของผู้ นําและบคุลากร  และ
การจดัโครงสร้างของหน่วยงาน  มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน  และวิธีการทํางาน  เช่น  
การวางแผน  การประสานงาน  การกระจายอํานาจ  เป็นต้น193   สิ่งเหล่านีเ้ป็นการเพิ่มทกัษะใน

                                                 
192 William J. Reddin,  “Managing  Organizational  Change,”  Personel  Journal  

22, 6 (July  1969) : 4. 
193 ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทองพลู, จติวิทยาทั่วไป  (กรุงเทพฯ : อกัษรการ

พิมพ์,  2537), 89.   
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การทํางานของผู้ นํา   ดงันัน้ภาวะผู้ นําด้านกิจสมัพันธ์  หมายถึง  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ียึด
หลกัการ  มีความรู้และวิสยัทัศน์  เป็นนกัปฏิบตัิ  เป็นผู้สร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางาน  กล้า
เปล่ียนแปลง  กล้าเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้ นําของ ปราณี   เอือ้วิริยานุกูล  ศึกษาเร่ืองบทบาท
ผู้บริหารในการพฒันาทีมงานของสภาพบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ  พบว่า  
บทบาทผู้บริหารในการพฒันาทีมงาน  ด้านการสร้างความรู้  ความเข้าใจทีมงาน  ด้านการสร้าง
ความไว้วางใจในทีมงาน  ด้านการส่ือสารในทีมงาน  ด้านการแก้ปัญหาของทีมงาน  ด้านการ
เสริมสร้างความร่วมมือในทีมงานและด้านการติดตามเสริมสร้างการพฒันาทีมงาน  โดยภาพรวม
ของทกุด้านมีพฤตกิรรมการปฏิบตัอิยูร่ะดบัปานกลาง194   

นอกจากนีง้านวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบของผู้ นํานัน้  โดยท่ีมหาวิทยาลยั
แห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies) เร่ิมศกึษาในปี ค.ศ.1945 ฮาลปิน ไวเนอร์ 

และสต๊อกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ซึง่ได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้ นําใน 2 มิติ คือ กิจ
สมัพนัธ์(Initiating Structure)  กบัมิตรสมัพนัธ์ (Consideration) โดยใช้แบบวดัพฤติกรรมผู้ นําท่ี
เรียกว่า The Leader Behavior Description Questionnaire - LDBQ. ผลการศกึษาสรุปได้ว่า
แบบของผู้ นํามิติกิจสัมพันธ์และมิตรสมัพันธ์เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของพฤติกรรมผู้ นํา และ
พฤติกรรมผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จจะเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิทัง้มิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์ 

ถ้าผู้ นํามีลักษณะมุ่งกิจสมัพันธ์และมิตรสมัพันธ์สูงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ ร่วมงาน195   

สว่น เฮิรบท์ (Herbst)  ได้ศกึษาภาวะผู้ นําทางการเป็นผู้ ให้บริการขององค์การและความสมัพนัธ์ท่ี
มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  พบว่า  ครูใหญ่ท่ีมีภาวะผู้ นําสงู  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เรียนจะสงูตามไปด้วย  โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์  การอ่านและผลการเรียนตลอด
ปีของนักเรียน 196  ทางด้านงานวิจัยของ  เดอ  สตีฟาโน (DeStefano)  พบว่าประสิทธิผลของ

                                                 
194ปราณี   เอือ้วริิยานกุลู,  “บทบาทผู้บริหารในการพฒันาทีมงานของสภาพบนั

เทคโนโลยีราชมงคล  วทิยาเขตภาคพายพั”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2545), บทคดัยอ่. 

195 Wayne  K. Hoy  and Cecil  G. Miskel, Educational   Administration  : Theory, 

Research and Practice (Singapore : McGraw – Hill, 1991), 269.   
196J.D. Herbst,  Organizational  servant  leadership and  its relationship  to  

secondary  school  effectiveness [Online], accessed  6 January 2010.  Available  from  

http://www.proquest.umi.com/pqdweb? 
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โรงเรียนเกิดจากการมีระเบียบวินยัของผู้ นําและรูปแบบภาวะผู้ นําของครูใหญ่197  สว่นงานวิจยัของ 
วสัต์ส (Watts) พบว่า สขุภาพองค์การของโรงเรียนมีความสําคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้ นําของครูใหญ่  ซึง่เน้นทางด้านมิตรสมัพนัธ์และกิจสมัพนัธ์198  

งานวิจัยของบราเซ่ (Blasé) ได้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการขาดภาวะผู้ นําของผู้บริหาร
โรงเรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีจากทรรศนะของครู  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูใน
สหรัฐอเมริกาจํานวน  50  คนท่ีมีปัญหาถกูผู้บริหารโรงเรียนละเลยไม่เอาใจใส ่พบว่า  ผู้บริหารท่ี
ขาดภาวะผู้ นําท่ีมีความบกพร่องคือ  ละเลยต่อการเอาใจใส่ครูทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  และ
จิตใจ  เช่น  ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์การสอน  ขาดความสมัพนัธ์กับผู้ ร่วมงานและอ่ืน 
ๆ199     ส่วน เมเนสเซส-ทรีโน (Meneses-Trejo) ได้ศึกษาลกัษณะภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลกับ
ความสําเร็จของงาน  โดยเฉพาะผู้ นําทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้บริหารท่ีมีศกัยภาพการทํางานการศกึษาต่ํามกัขาดความรอบคอบ  ไม่สามารถแก้ปัญหาความ
ขดัแย้ง  ขาดมนษุยสมัพนัธ์และละเลยตอ่เทคโนโลยี  สว่นผู้บริหารท่ีมีศกัยภาพในการทํางานสงูจะ
มีลกัษณะตรงกนัข้าม  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลว่า  ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ นําทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้า200  สว่นงานวิจยัของรีซช์ (Rezach)  ได้ศกึษาเร่ืองหวัใจภาวะผู้ นําจากรูปแบบภาวะ
ผู้ นําท่ีประสิทธิผลในโรงเรียนซึ่งเป็นอิสระ  ผลการวิจยัพบว่า  ผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลจะแสดงภาวะ
ผู้ นําแบบผู้ รับใช้และแบบคุณธรรม  สงัเกตได้จากวิสยัทัศน์  การส่ือสาร  การพฒันาทรัพยากร

                                                 
197 M. DeStefano,  School  effectiveness : The  role  of  the  principal  in a  

leading  public  secondary  school  in  Santa   province,  Argentina  [Online], accessed  

6 January 2010. Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb? 
198 L.K. Watts,  The  relationships  of  school health and teacher  commitment  

to  student  achievement  in  selected  West  Virginia  elementary  schools  [Online], 

accessed  6 January 2010. Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did 
199J. Blasé,  “The dark  side  of  leadership : Teacher  perspectives  of  

principal  mistreatment“  Educational  Administration  Quarterly, 38, 5 (2002) : 671 – 727. 
200M. J. Meneses-Trejo,  A comparison  of effective leadership  characteristics  

and policy implementation : The role of educational leaders in developing and maintaining  

an  environment  that  that  improves  efficiency  in  schools  [Online], accessed  1 May 

2010. Available from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did/2002 
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มนษุย์  ความเช่ือมัน่ในตวัผู้ นําตอ่การตดัสินใจและปฏิบตัิงาน  การเปิดโอกาสให้บคุลากรเข้าไปมี
สว่นร่วมและกําหนดวิสยัทศัน์  จากการรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ถึงสิ่งท่ีผู้ นําท่ี
มีประสิทธิผล  พึงจะมีแล้วนํามาสร้างเป็นทฤษฎีจากข้อมลูรูปธรรม  (grounded  theory)  ท่ี
เหมาะสมกับรูปแบบภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนแบบอิสระ  ครัง้แรกศึกษาจากครูใหญ่  
67  คน  ต่อมาสกดัเหลือ  5  คน  แล้วสมัภาษณ์ถึงหวัใจภาวะผู้ นํา  ข้อมลูท่ีได้นํามาจดัประเภท
เพ่ือกําหนดเป็นหวัใจของผู้ นําโรงเรียนท่ีเป็นอิสระซึง่จะทําให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล201  สว่นยงัส์
และคงิ (Youngs and King)  ได้ทําการวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบั  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียน  โดยศึกษาการใช้ภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียน  4  คน  ทางด้าน
การส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้  ทกัษะการบริหารและการจดัการ ผลการวิจยัพบว่า  ภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสามารถทําให้โรงเรียนพัฒนาเพิ่มขึน้ได้จริง  ทําให้ครูเกิดการ
เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์   ครูสามารถนําความรู้จากภายนอกโรงเรียนนํามาประยกุต์ใช้ในโรงเรียนได้  
สําหรับผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลต้องมีความสามารถในการจดัทําหลกัสตูรใหม่  จดัหาส่ือการสอน
และมีการจัดการท่ีดีในโรงเรียน202  งานวิจัยของเมลีย์ (Marley)  ได้ศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผล  เฉพาะกรณี  ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  2  คน  ท่ีประสบ
ความสําเร็จ  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารทัง้ 2  คนใช้การวางเง่ือนไขท่ีสร้างสรรค์กับผู้ ร่วมงาน  
และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลนัน้เกิดขึน้เพราะ  ได้รับความร่วมมือจาก
บคุคลในการสร้างวิสยัทศัน์และการดําเนินการตามวิสยัทศัน์  โดยผู้บริหารรู้จกัการใช้พลงัอํานาจ
ขบัเคล่ือนโรงเรียนจนมุง่ไปสูค่วามสําเร็จ203   

ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าภาวะผู้ นําของผู้บริหารนัน้มีอิทธิพลต่อการรับรู้  การปฏิบตัิงาน
ของครู  ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียน  การแสดงภาวะผู้ นําของผู้บริหารจะต้อง

                                                 
201 K.B. Rezach,  Spiritual  leadership  as  a model  of  effective  leadership  in  

independent  schools  [Online], accessed  1 May 2010. Available from  http://www. 

proquest.umi.com/pqdweb?did/2002  
202 P. Youngs and M.B. King, Principal  leadership for professional  

development  to  build school capacity  [Online], accessed  1 May 2010. Available from  

http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did/2002 
203L.W. Marley,   Effective  leadership behaviors of  two selected high school 

principals with successful professional - technical programs : A case study  [Online], 

accessed  1 May 2010. Available from http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did/2003        
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อาศยัปัจจยัในหลายๆ ด้านในการบริหารงานเพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีบรรลผุลสําเร็จ มีทัง้ภาวะ
ผู้ นําในท่ีนีร้วมทัง้ทางด้านกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์  มีการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การทํางาน  และมีแนวทางแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วยความเหมาะสม 

5.  การสนับสนุนทรัพยากร  (Resource  Support)  หมายถึง  ความสามารถของ
ผู้บริหารในการจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและนกัเรียน   รอบบินส์ 
และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter)  กลา่วถึง เทคนิคในการจดัสรรทรัพยากรว่า  เม่ือองค์การ
กําหนดเป้าหมาย  (goals)  ขึน้แล้ว  ผู้ บริหารจะต้องให้ความสนใจว่าจะทําอย่างไร หรือจะมี
วิธีการใด  คือ  เน้นท่ีจะทําให้องค์การไปสู่เป้าหมายให้ได้  องค์การจําเป็นต้องใช้ทรัพยากร  
(resources)  ทัง้หลายร่วมกนั  ซึ่งประกอบด้วยเงิน  วสัด ุ คน  สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนต่าง ๆ เช่น  
ช่ือตราสินค้า  สิทธิบตัร  ช่ือเสียง  ฐานข้อมลู  รวมทัง้โครงสร้างและวฒันธรรมองค์การ  เทคนิคท่ี
จะจดัสรรทรัพยากรขององค์การมี  4 วิธี  ดงันี ้ 1) การทํางบประมาณ  (budgeting)  คือ  แผนท่ี
เป็นตวัเลขสําหรับจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมต่าง ๆ  ผู้บริหารมกัจดัทํางบประมาณเก่ียวกับ
รายได้รายจ่าย  และงบประมาณรายจ่ายสําหรับอปุกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีมีราคาสงู  การใช้งบประมาณ
ทางการเงินได้รับความนิยมในทกุองค์การ  เพราะสงัคมปัจจบุนัล้วนตีคา่สิง่ของตา่ง ๆ ในรูปตวัเงิน
ทัง้สิน้  ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ เงินเดือนพนักงาน  กําไร  ต้นทุน  ค่าเช่า  
ดอกเบีย้  เป็นต้น  องค์การจึงสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่าย  แผนก  และหน่วยงาน  
รวมทัง้กิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์การท่ีจะเป็นการดําเนินการสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  
2) การกําหนดกิจกรรม  (scheduling) คือ การกําหนดหรือมอบหมายกิจกรรมให้หน่วยงานตา่ง ๆ 
ปฏิบตัิ  อาจมีรายละเอียดของงานบุคลากรท่ีรับผิดชอบปฏิบตัิและเง่ือนไขเวลาในการปฏิบตัิจน
เสร็จงานเคร่ืองมือท่ีใช้ในการกําหนดกิจกรรม  ประกอบด้วย gantt  chart  ซึง่แกนตัง้เป็นกิจกรรมท่ี
ปฏิบตัิแกนนอนเป็นเวลา  แท่งกิจกรรมแต่ละอย่างจะแสดงเป้าหมายหรือแผน  ซึง่กําหนดไว้กบัการ
ปฏิบตัิจริง load  chart  ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันามาจาก  gantt  chart  แตเ่ปล่ียนแกนตัง้เป็นภาระ
งานของพนกังานแตล่ะคนในหน่วยงาน  แกนนอนยงัเป็นเวลา load  chart  จะช่วยให้ผู้บริหารทราบ
ว่าได้มอบหมายงานให้พกังานแต่ละคนมากน้อยแคไ่หน  พนกังานคนใดจะเสร็จงานและมีช่วงเวลา
วา่งเม่ือใด  ควรมอบหมายงานเม่ือใด และ  PERT  Network  Analysis  ถ้ากรณีท่ีเป็นโครงการใหญ่ ๆ 
ผู้บริหารจะใช้ PERT (Program  Evaluation  and  Review  Technique)  มาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
ให้ผู้บริหารในการจดัสรรทรัพยากร  PERT  มีลกัษณะเป็นรูป  ซึง่แสดงลําดบัก่อนหลงัของกิจกรรมท่ี
ต้องปฏิบตัิ  โดยมีเวลาหรือค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมกํากบั PERT  จะช่วยให้ผู้บริหารตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงาน  มองเห็นปัญหาในลําดบัง่านต่าง ๆ และสามารถโยกย้ายทรัพยากรมาเสริม
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กิจกรรมท่ีมีปัญหาหรือล่าช้า  เพ่ือให้งานของโครงการดําเนินไปได้ตามกําหนดการและบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ  3) การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ  (breakeven  analysis)  คือ  เคร่ืองมือในการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์การท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารกําหนดจุดคุ้มทุน  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น
เทคนิคท่ีจะกําหนดจดุท่ีรายได้รวม (total  revenue)  เท่ากบัต้นทนุรวม (total  costs)  และโปรแกรม
เชิงเส้นตรง (linear  programming) คือ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการจดัสรร
ทรัพยากร  ปัญหาท่ีอาจใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแก้ไข  เช่น  การจดัสรรบคุลากรให้กบัโครงการตา่ง ๆ 
ขององค์การ  และ 4)  แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้นตรงคือ  ทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่างจํากัด  
(limited  resources)  ในขณะท่ีเป้าหมายหรือผลท่ีต้องการต้องดีท่ีสดุ (optimization) 204  ทัง้ทางด้าน
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนในอุดมคติในส่วนท่ี
เก่ียวกบัทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนว่า  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยกระดบัมาตรฐานการศกึษาให้
เป็นท่ียอมรับของสงัคม  โดยจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน  
เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนอยา่งมีความสขุมุง่เน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาตใิห้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิ
จริง  จัดให้โรงเรียนมีความร่มร่ืน  มีต้นไม้  แหล่งนํา้  บ่อนํา้  ไร้ฝุ่ น  ไร้มลภาวะ  มีแผนผังเต็ม
รูปแบบ  มีห้องเรียน  ห้องสมดุ  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องทดลอง  ห้องปฏิบตัิการ  ตลอดจนสนาม
กีฬาครบถ้วนเหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ินมีอปุกรณ์การเรียนการสอนครบครันเหมาะสมกบัการใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ205 

นอกจากนีท้รัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนยงัหมายถึง   มวลทรัพยากรท่ีนํามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  ได้แก่  อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม  ส่ือ  นวัตกรรม  การเงินของ
สถานศึกษา  อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องประกอบ  สถานท่ีฝึกปฏิบัติและสภาพแวดล้อม
เหมาะสมกบัหลกัสตูรท่ีเปิดสอนและใช้งาน  ส่ือ  วสัด ุ อปุกรณ์มีคณุภาพและเพียงพอต่อการใช้
งาน  งบประมาณของสถานศกึษาเพียงพอและเอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา  สถานท่ีฝึก
ปฏิบัติมีความมั่นคง  แข็งแรง ท่ีฝึกปฏิบัติมีความมั่นคง  แข็งแรง ท่ีฝึกปฏิบัติมีความมั่นคง  
แข็งแรง  ปลอดภยั  มีการดแูลบํารุงรักษาอยา่งเหมาะสม  เพียงพอกบัการใช้งานและเหมาะสมกบั

                                                 
204 รอบบนิส์, สตีเฟ่น พี.  และเคาล์เตอร์,  มารี. แปลโดย  วรัิช  สงวนวงศ์วาน, การ

จัดการและพฤตกิรรมองค์การ,  พิมพ์ครัง้ท่ี  2  (กรุงเทพฯ : เพียร์สนั  เอ็ดดเูคชัน่  อินโดไชนา่, 
2550), 110 - 115. 

205 บญุโช  หยองบางไทร,  “ศกึษาการปฏิบตังิานประกนัคณุภาพการศกึษาของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน  เขตการศกึษา 4”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2544), 27.   
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หลกัสตูรท่ีเปิดสอน  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาเหมาสมเอือ้ตอ่การเรียนรู้  มีส่ือ
วสัดอุุปกรณ์ครบตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอนและเพียงพอต่อจํานวนผู้ เรียน  มีระบบการจดัหาและ
การบํารุงรักษาส่ือ  วสัดอุุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  มีแหล่งท่ีมาของรายได้แน่นอนและชดัเจน  มี
รายได้  เพียงพอตอ่การดําเนินกิจการและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

บทบาทของผู้บริหารด้านการสนบัสนุนทรัพยากร ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคญัใน
การท่ีจะทําให้การใช้ทรัพยากรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ประโยชน์สงูสดุต่อการจดัการศกึษา  เพราะ
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องมีการจดัระบบการจดัการให้ชดัเจน  และเป็น
ท่ีรับทราบกนัโดยทัว่ไป  สว่นบคุลากรนัน้ต้องกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจนเช่นกนั  โดย
ยึดหลกัความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ  รวมทัง้ภารกิจหลกัของโรงเรียน  มีการติดตามดแูล  
การปฏิบตัิงานของบคุลากรและให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนนุหรือร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และมี
การประเมินในการทํางาน  สําหรับงบประมาณต้องมีการวางแผนใช้เงินโดยยึดผู้ เรียนเป็นหลกั  
ส่วนวสัดอุุปกรณ์เหล่านัน้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  มีการจัดระบบเก็บและบํารุงรักษาอย่าง
ดี206 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทรัพยากรของ ศภุร บญุราช  ได้ทําการศกึษาเร่ือง 

การปฏิบัติและความคาดหวัง เ ก่ียวกับการระดมทรัพยากรเ พ่ือการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัสํานกังานการ
ประถมศกึษาจงัหวดัอดุรราชธานี ผลการศกึษา  พบวา่207 

1. โดยภาพรวมโรงเรียนประถมศกึษามีสภาพการปฏิบตัิเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรอยู่
ในระดบัปานกลาง เร่ืองท่ีมีการปฏิบตัิอยู่ในสามอนัดบัแรกคือ  การรับทราบนโยบายเก่ียวกบัการ
ระดมทรัพยากร การปฏิบตัิจริงของโรงเรียนและวิธีการท่ีโรงเรียนใช้ในการระดมทรัพยากร  ส่วน
เร่ืองท่ีมีการปฏิบตัอิยูใ่นอนัดบัสดุท้ายคือการมีสว่นร่วมของชมุชนในการระดมทรัพยากร 

                                                 
206 พรรณี สวุตัถี,  “การวิเคราะห์สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,  2537), 81. 

207 ศภุร บญุราช,  “การปฏิบตัแิละความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดั
การศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ในโรงเรียนประถมศกึษาสงักดั
สํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอดุรราชธานี” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2544), 120 - 121. 
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2. ปัญหาการระดมทรัพยากร พบว่า เร่ืองท่ีมีปัญหาสามอนัดบัแรก คือ ปัญหาจาก
ทรัพยากรด้านการเงิน ปัญหาจากทรัพยากรท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ปัญหาจากทรัพยากรสว่นบคุคลโดย
เร่ืองเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละการจดัการเป็นปัญหาอยูใ่นอนัดบัสดุท้าย 

3. ความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากร พบว่า มาตรการในการระดมทรัพยากร
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ    พ.ศ.  2542   คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน เห็นด้วยกบัมาตรการดงักลา่ว และคาดหวงัวา่จะสามารถนําสูก่ารปฏิบตัิท่ีบงัเกิดผลได้
และความคาดหวงักบัผลท่ีจะเกิดขึน้เม่ือใช้มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบคุคล ชมุชนองค์กร
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากยิ่งขึน้ งบประมาณด้านการศกึษาจะมีมากขึน้
คณุภาพการศกึษาของประเทศจะดีขึน้ มาตรการอ่ืนท่ีควรจะนํามาใช้ในการระดมทรัพยากร  ได้แก่ 

ควรมีคา่ตอบแทน การยกเว้นหรือลดหย่อนเก่ียวกบัคา่รักษาพยาบาล การศกึษาบตุร การกู้ เงิน
จากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบีย้ต่ํา การยกยอ่งเชิดชตูอ่สาธารณชน เป็นต้น 

ส่วนสมพร  แดงสวัสดิ์  ได้ศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการ
บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครราชสีมา พบว่า ปัญหาการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาระดบัปานกลาง
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่208 

1. ด้านบคุลากร โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษาระดบั
ปานกลาง  เช่น   ขาดการประเมินผลบคุลากรท่ีโรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรอย่างเป็นระบบ ขาด
การจดัเก็บข้อมลูในการประเมินผลของบคุลากรอย่างถกูต้องเป็นปัจจบุนั และขาดการสรุปผลการ
ประเมินบคุลากรอยา่งถกูต้องเป็นปัจจบุนั เป็นต้น 

2.  ด้านการจดัการ โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษา
ระดบัปานกลาง เช่น ขาดการสง่เสริมสนบัสนนุจากหน่วยเหนือในการดําเนินการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศกึษาให้ได้ตามเป้าหมาย ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมลูปัญหาอปุสรรคใน
การดําเนินการตามแผนการระดมทรัพยากร และขาดการตรวจสอบติดตามผลการระดมทรัพยากร
จากตวัแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชมุชน ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3.  ด้านวสัดอุปุกรณ์ โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษา
ระดบัปานกลาง เช่น ขาดการจดัทําแผนการกํากบัติดตามประเมินผลในการจดัหาและการใช้วสัดุ

                                                 
208 สมพร  แดงสวสัดิ,์  “ศกึษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพ่ือการบริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา, 2547), 89 - 90. 
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อุปกรณ์โดยทุกผ่ายมีส่วนร่วม ขาดการกําหนดลําดบัความสําคญัและความจําเป็นของวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีจําเป็นต้องขอรับการสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรเอกชน และขาดการรวบรวม
ปัญหาด้านวสัดอุปุกรณ์ท่ีโรงเรียนนํามาใช้ในการจดัการศกึษา 

4.  โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษาระดบัปานกลาง เช่น 

มีปัญหาระดบัปานกลางทกุข้อโดยเรียงปัญหาได้ดงันี ้ ขาดการจดัทําข้อมลูแหลง่งบประมาณจาก
ภายนอกหรือจากองค์กรเอกชนท่ีสามารถระดมมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ขาดการ
จดัเตรียมวิธีการระดมประมาณจากภายนอกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า และ
ขาดการประเมินผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมการระดมงบประมาณอย่างต่อเน่ือง แต่ปัญหาเร่ือง 

ขาดการสํารวจความต้องการของครูในการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ มีปัญหาการระดม
ทรัพยากรทางการศกึษาอยูใ่นระดบัน้อย 

ส่วน นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ ได้ศึกษาระบบบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณใน
สถานศกึษาขนาดเลก็ พบวา่ สถานศกึษาใช้วิธีการเข้าหาแหลง่ทนุ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการ
ใช้ศกัยภาพเดินเข้าไปหา ทําสมัพนัธไมตรีทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมสว่นตวั
และกิจกรรมสว่นรวม เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงจากความสมัพนัธ์มาสูกิ่จกรรมหาเงินทนุให้โรงเรียน ทัง้นี ้
คนเราเม่ือมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ย่อมมีความผกูพนั ย่อมเห็นอกเห็นใจ จึงยอมช่วยเหลือกนั
ด้วยความเตม็ใจ ดงันัน้คณะกรรมการและผู้บริหารจงึได้วางแผนท่ีจะเข้าหาแหลง่ทนุตา่งๆ ดงันี ้209 

1. การเข้าถึงองค์กร ชมุชน และหน่วยงานตา่งๆ เป็นกลยทุธ์ท่ีผู้บริหารและคณะครูได้
เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน ขององค์กร ของหน่วยงานท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าเป็นการ
เข้าร่วมประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้าน การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน เข้าร่วมในการประชมุทําประชาพิจารณ์ของหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นกรรมการท่ีปรึกษาของ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนการท่ีได้ไปเข้าร่วมประเพณีต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าเป็น
ประเพณีทางศาสนา หรือประเพณีอ่ืนๆ เช่น ไปช่วยงานในวดั เป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นกรรมการของ
วดั ไปงานแตง่งานของศิษย์เก่า งานแตง่งานของบคุคลในชมุชน หรือไปงานศพของบคุคลตา่งๆ ท่ี
รู้จกัท่ีอยู่ในชมุชน หรือเก่ียวข้องกบับคุคลในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีรู้จกั โดยไปเป็นกลุม่คณะ เป็น
การเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชมุชน 

                                                 
209 นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ,์  “ศกึษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณใน 

สถานศกึษาขนาดเลก็” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต, 

2548), 112 - 113. 
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2. การเข้าหาผู้ มีอปุการคณุหรือผู้ ใจบญุ คณะกรรมการหรือผู้บริหารหาเบาะแสว่าใน
ชุมชนมีใครบ้างเป็นผู้ ใจบุญ มีฐานะพอท่ีจะทําบุญกับโรงเรียนกับเด็กนักเรียนได้ และมี
ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียนบ้างพอสมควร เช่น เป็นศิษย์เก่า เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของกิจการท่ีอยู่ในชุมชน หรือท่ีผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนไปทํางานด้วย ทาง
คณะกรรมการและผู้บริหารได้ไปตดิตอ่ให้มาบริจาคเงินซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ บางคนได้บริจาคมา
เป็นเงิน บางคนได้บริจาคให้เงินมาซือ้สิง่ของ จํานวนเงินมากหรือน้อยท่ีโรงเรียนได้รับบริจาคขึน้อยู่
กบัฐานะความเป็นอยู่ของบคุคลนัน้ หรืออาจจะขึน้อยู่ผลประกอบการในขณะนัน้ และถ้าประกอบ
อาชีพเกษตรอาจจะขึน้อยู่ราคาพืชผลในขณะนัน้ ในการเข้าหาผู้ มีอปุการคณุหรือผู้ ใจบุญต้อง
วางแผนให้เหมาะสม 

3. เข้าหาเครือข่าย คณะกรรมการและผู้บริหารได้ใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัในรูปแบบ
เครือข่ายเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง เจ้านาย ติดต่อพดูคยุเป็นการภายใน แล้วจึงพาผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการคนอ่ืนไปพบแหลง่ทนุเพ่ือพดูคยุและได้ทําหนงัสือเป็นทางราชการพร้อมรายละเอียด
ท่ีโรงเรียนต้องการจะนํามาใช้จ่าย การกระทําดงักลา่วทําให้แหลง่ทนุได้เห็นถึงรายละเอียดในการ
ปฏิบตัิงาน จึงให้ความช่วยเหลือ แต่ในทางตรงกนัข้าม โรงเรียนใกล้เคียง โรงเรียนในเครือข่าย
ขนาดเล็กด้วยกัน ไม่ได้นําเงินท่ีหามาได้ทัง้การขออนุเคราะห์และการผลิตของขายมา
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และช่วยเหลือกนัซึ่งกนัและกนั แต่ในการช่วยเหลือโรงเรียนอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือ
โรงเรียนในเครือข่ายผู้ บริหารและคณะครูจะใช้เงินส่วนตัวบริจาคช่วยเหลือมากน้อยตาม
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั และได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนได้รวมเงินเพ่ือจดั
กิจกรรมดงักล่าวให้ประสบผลสําเร็จ ในกรณีท่ีเงินไม่พอ ได้มีการบริหารเงินนอกงบประมาณ
ร่วมกนั โดยกลุม่เครือข่ายเป็นผู้ ดําเนินการไปขอความอนเุคราะห์จากหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆ
นอกชุมชนได้ เน่ืองจากมีพลงั มีขอบเขตของกลุ่มคนเพิ่มขึน้ พลงัและเครือข่ายในการหา
งบประมาณย่อมมากขึน้ เป็นการพึง่ตวัเอง พึง่กนัเอง และใช้ทรัพยากรร่วมกนั ยงัมีข้อจํากดัแต่
รัฐบาลต้องการให้สถานศกึษาตา่งๆ ใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือลดต้นทนุนัน่คือสร้างกลไกใหม่เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพให้สงูขึน้ 

ส่วนศิริพร  สุขสวัสดิ์  ยังได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจังหวัดเชียงราย  พบว่า  สถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในจงัหวดัเชียงรายสว่นใหญ่เป็นสถานศกึษาท่ีมีความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรในทกุๆ 
ด้าน  ดังนัน้ความต้องการทรัพยากรจึงมีสภาพปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น  ด้าน
งบประมาณ  ด้านวสัด ุ ครุภณัฑ์  สิ่งก่อสร้าง  ด้านบคุลากร  ด้านความรู้ในการจดัการศกึษา  จึง
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จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ  เพ่ือจะสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
แก้ปัญหาคณุภาพนกัเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ210 นอกจากนีเ้ดอสตีฟาโน (De Stefano) พบว่า  
ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน  หากโรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ
ยอ่มบริหารจดัการโรงเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ211   และการสนบัสนนุด้านงบประมาณ  คา่วสัดุ
รายหัว  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอ  ส่วนงบประมาณท่ีจัดสรรได้
เหมาะสมคือ  งบประมาณประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป212 

ดงันัน้การสนับสนุนทรัพยากร  จึงหมายถึงความสามารถของผู้บริหารในการจัดสรร
ทรัพยากรขององค์การ  ในเร่ืองของการจัดทํางบประมาณ  การกําหนดกิจกรรม  การวิเคราะห์
จดุคุ้มทนุมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในเกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจดัการศกึษา  รวมทัง้ติดตามดแูล  
ช่วยเหลือสนบัสนนุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

6. ขวัญในการปฏิบัติงาน (morale)  ขวญัเป็นสภาพท่ีเกิดขึน้และสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพจิตใจ  สภาพการทํางาน  เช่น ความกระตือรือร้น  อารมณ์  ความหวงั  ความเช่ือมัน่และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ213  ขวญัเป็นสิง่ท่ีมองไมเ่ห็นชดัแตเ่ก่ียวข้องกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีมีความสําคญัมาก
เก่ียวกับความสมัพนัธ์ของบุคคลต่าง ๆ  ภายในกลุ่มหรือในหน่วยงานเดียวกัน214   นอกจากนัน้

                                                 
210 ศริิพร  สขุสวสัดิ,์  “สภาพปัญหาและความต้องการในการสนบัสนนุทรัพยากรทาง

การศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัเชียงราย” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551), 71 - 72. 

 

211 Stefano, M. De, School  Effectiveness : The  Role  of  the  Principal  in a  

Leading  Public  Secondary  School  in  Santa  Province, Argentina  [Online], accessed  

6 January 2010. Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb? 
212 สรุพล  สปิุนเจริญ,  “การสนบัสนนุทรัพยากรการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา  สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาอําเภอเชียงคํา  จงัหวดัพะเยา” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2544), 27.   

213 Ralph C. Davis, Foundamental to Top Management  (New  York : Harper & 

Brother Co., 1951), 553. 
214 F. F. Roethlisberyer,  Management  and  Morale  (Cambridge : Harper  

University  Press, 1955), 189. 
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ขวญัยงัเป็นสภาวะทางจิตใจ  ซึง่มีผลทําให้บคุคลทํางานอย่างเต็มใจ  และกระตือรือร้น215  ดงันัน้
ขวญัจึงเป็นทศันคติ   ความตัง้ใจ  แรงจูงใจ  หรือการกระตุ้นท่ีมีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการ
ปฏิบตัิงาน  เพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความเต็มใจและด้วย
ความมานะ  บากบัน่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ท่ีเป้าหมายของกลุ่มสอดคล้องกบัความ
ต้องการของบคุคล  นอกจากนี ้ ขวญั หมายถึง  ทศันคติ ความตัง้ใจ แรงจงูใจ หรือการกระตุ้นท่ีมี
ในหมู่สมาชิกของกลุม่ในการปฏิบตัิงานเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเต็มใจและด้วยความมานะบากบัน่  และขวญัยงัเก่ียวข้องกบัความรู้สึกแห่งการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในความสําเร็จขององค์การ  ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
การเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานทกุระดบัด้วย   ดงันัน้ขวญัจึงเป็นสิ่งท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
ได้หรือมีลกัษณะพลวตัอยู่เสมอ216   ทางด้านอทุยั  หิรัญโต ได้กล่าวถึงความสําคญัของขวญัและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานว่า  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานว่า  ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตัิงาน  ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจะบนัดาลให้เกิดขึน้หรือสร้างขึน้ได้ในวนัเวลาอนัรวดเร็วและ
ดํารงอยู่ได้ตลอดไป  หากแต่ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานเกิดขึน้
ได้จากการพฒันามาโดยตลอด  ซึ่งสืบเน่ืองมากจากการวางแผน  นโยบาย  การกําหนดระเบียบ  
การปฏิบัติตนท่ีดี การปกครองบังคับบัญชา การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึงการจัด
สิง่แวดล้อมท่ีดี ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดขวญั ได้แก่ บทบาทของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอยู่ตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  
การมอบหมายงานท่ีพอเหมาะกบัความรู้  ความสามารถของตน  การจดัสภาพการทํางานถกูต้อง
ตามหลกัอนามยั  เกณฑ์และระเบียบของงาน  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ  
การให้บําเหน็จรางวลัและการลงโทษ  ลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงสภาพของขวญัและกําลงัใจในการ
ปฏิบตัิงานว่าจะสูงหรือต่ํานัน้  ย่อมสงัเกตได้จากระดับความสม่ําเสมอของผลการปฏิบัติงาน  
สภาพการขาดงาน  และการลางาน  คําร้องทุกข์  และบตัรสนเท่ห์  การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน217 

ส่วนนิภา (ทองไทย)  แก้วศรีงาม ให้ความหมายของขวญัในการปฏิบตัิงานว่า  เป็นความรู้สึกใน
จิตใจท่ีบคุลากรมีความรูสกึท่ีดีตอ่สภาพแวดล้อมและต่อการทํางานในโรงเรียน  ขวญัจะมีอยู่สอง
ลกัษณะคือ  ขวญัดีและขวญัไมดี่  ผู้ ท่ีมีขวญัท่ีดีในการทํางานจะมีพฤตกิรรมท่ีตัง้ใจทํางานอทิุศตน

                                                 
215 Perfects S. Sison,  Personnel  Management  : Principle  and  Preventives  

(Gueryon  City : Sison’s Printon Press,  1966), 386. 
216 สร้อยตระกลู (ตวิยานนท์)  อรรถมานะ,  พฤตกิรรมองค์การ :  ทฤษฎีและการ

ประยุกต์  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 364. 
217 อทุยั  หิรัญโต,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527),  217. 
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เพ่ือองค์การ  ในขณะท่ีผู้ มีขวญัไม่ดีจะไม่สนใจในการทํางาน  แต่จะทําเพ่ือตนเองเท่านัน้  การ
สร้างขวญัและกําลงัใจเกิดแก่บคุลากรในองค์การ  ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศของการทํางานท่ี
ดีให้แก่องค์การได้   การท่ีบคุคลในองค์การมีขวญัและกําลงัใจท่ีดีในการทํางานจะก่อให้เกิดความ
สามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ทําให้สมาชิกเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทํางานด้วยความเต็มใจ 
และพยายามดํารงรักษาไว้ซึง่ภาระหน้าท่ีขององค์การ และวตัถปุระสงค์ท่ีองค์การกําหนดไว้218   

การศึกษาเก่ียวกับขวญัในการทํางาน จําเป็นต้องพิจารณาขวญัทัง้ในระดบัปัจเจก
บคุคลและขวญัของกลุม่ เพราะมีความเก่ียวพนักนัอย่างใกล้ชิด กลา่วคือ องค์การใดท่ีมีขวญัของ
กลุม่สงูย่อมแสดงให้เห็นว่า ขวญัในระดบับคุคลจะสงูเช่นกนั ซึง่จะสง่ผลให้การปฏิบตัิภารกิจของ
องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าขวญัท่ีดีขององค์การมี
ความสําคญั ดงันี ้219 

1.  ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ 

2.  สร้างความจงรักภกัดีตอ่หมูค่ณะและองค์การ 

3.  เกือ้หนนุให้ระเบียบ ข้อบงัคบับงัเกิดผลในการควบคมุความประพฤติของพนกังาน 

ให้ปฏิบตัอิยูใ่นระเบียบและศีลธรรมอนัดีงาม 

4.  สร้างสามคัคีธรรมในหมูค่ณะ 

5.  สร้างความเข้าในอนัดีระหว่างบคุคลในองค์การกบันโยบายและวตัถปุระสงค์ของ
องค์การ 

6.  เกือ้หนนุและจงูใจให้สมาชิกเกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทํางาน 

7.  ทําให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองค์การ 

นอกจากนีก้ารท่ีบุคลากรในองค์การมีขวัญกําลงัใจท่ีดีในการทํางาน  จะสร้างความ
จงรักภกัดีตอ่องค์การ  ปฏิบตัติามกฎระเบียบขององค์การ  และมีความภาคภมูิใจในฐานะท่ีตนเอง
เป็นสมาชิกขององค์การ  การท่ีขวญัเป็นองค์ประกอบหนึง่ของบรรยากาศองค์การในองค์การ  ท่ีจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน  จึงจําเป็นท่ีองค์การจะต้องทําการตรวจสอบว่า  ขวัญของ
บุคลากรในองค์การเป็นอย่างไร  ซึ่งตรวจสอบและประเมินขวญัของบุคลากร  จะพิจารณาจาก
พฤตกิรรมในการทํางานของบคุคล  ถ้าบคุลากรมีขวญัและกําลงัใจดี  จะมีพฤตกิรรมในการทํางาน
ในหน้าท่ีอย่างเข้มแข็ง  อดทน  และเต็มในทํางานอย่างเต็มความสามารถ  และมกัจะมีความคิด

                                                 
218 นิภา (ทองไทย) แก้วศรีงาม,  จติวิทยาองค์การ  (กรุงเทพฯ : พินอกัษรกิจ,  2527)  219.  
219 ทองใบ สดุชารี,  เอกสารคาํสอนรายวชิาภาวะผู้นําและการจูงใจ (อบุลราชธานี : 

คณะวิทยาการจดัการสถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี, 2543), 197.   
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ริเร่ิม  ปรับปรุง  พฒันางานของตนเองอยู่เสมอ  พิจารณาจากอตัราการลาออกหรือการขอย้าย  
การท่ีองค์การมีบุคคลขอย้ายเป็นจํานวนมาก  ย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์การนัน้ขาดขวัญและ
กําลงัใจในการทํางาน  และพิจารณาจากข้อมลูท่ีรวบรวมมาได้โดยวิธีการวิจยั  ซึ่งจะสามารถทํา
ให้ทราบถึงระดบัของขวญัและกําลงัใจในการทํางาน  ดงันัน้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างขวญัท่ีดี
ให้เกิดขึน้ในองค์การ จงึควรมีการตรวจสอบขวญัของบคุลากรในองค์การ  ดงันี ้220  

1. การวดัระดบัของความสม่ําเสมอในการปฏิบตัิงาน กล่าวคือถ้าการปฏิบตัิของ
บคุลากร ในองค์การเป็นปกติวิสยั ย่อมแสดงให้เห็นว่าสภาพของขวญัของบคุลากรอยู่ในเกณฑ์ดี 

ซึง่จะเช่ือมโยงไปสูก่ารเพิม่ผลติภาพในการทํางานให้สงูขึน้ได้ ในทางกลบักนัถ้าเกิดความผิดปกตท่ีิ
บคุลากรไม่ปฏิบตัิงานของบคุลากร เช่น ผลผลิตน้อยลง เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงานมากขึน้ 

จําเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องตรวจสอบสภาพขวญัของบคุลากร 

2. การขาดงานหรือความเฉ่ือยชาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานในองค์การย่อมแสดงให้
เห็นวา่บคุลากรมีสภาพของจิตใจท่ีเปล่ียนไป จะต้องหาทางแก้ไขให้กลบัคืนสูส่ภาพปกตโิดยเร็ว 

3. การลาออกจากงานหรือการย้ายงานมากขึน้  ยอ่มเป็นเคร่ืองชีว้ดัวา่เกิดปัญหาในการ
ทํางาน หรือสภาพของขวญัในการทํางานถดถอยลงไป 

4. มีการร้องทกุข์หรือบตัรสนเทห์่มากขึน้ แสดงให้เห็นวา่สภาพของขวญัในการทํางาน
ของพนกังานลดลง 

5. การวดัด้วยวิธีการวิจยัโดยอาจจะต้องใช้เคร่ืองมือในการวิจยัหลายๆ ด้านประกอบกนั 

กลา่วคือ อาจจะต้องเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์ประกอบกนั 

เพ่ือให้ได้ข้อความจริงท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาเก่ียวกบัขวญัของพนกังาน พร้อมกบั
หาแนวทางท่ีแก้ไขให้เหมาะสม 

เม่ือมีการตรวจสอบและประเมินขวญัของบคุลากรแล้ว  จะต้องมีกลวิธีการสร้างขวญัใน
การทํางาน  ซึ่งแนวทางในการเสริมสร้างขวญัให้กับบุคลากรมีขวัญดีและมีความเต็มใจในการ
ทํางาน   สามารถทําได้โดยการวางแผน กําหนดวิสัยทัศน์ จัดโครงสร้างในการทํางานหรือ
มอบหมายงาน โดยอาศัยหลักเร่ืองเก่ียวกับกลุ่ม  เช่น  ความสัมพันธ์กลุ่มสมาชิกในกลุ่ม  
ประสิทธิภาพของกลุ่ม  เพ่ือให้พนกังานมีขวญัและกําลงัใจในการทํางานได้ดี  โดยให้สมาชิกของ
กลุ่มรับรู้และยอมรับจดุมุ่งหมายร่วมกบักลุ่มด้วยความเต็มใจ  สร้างเสริมความสามคัคี  ความรัก
ใคร่ผกูพนัธ์  ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม   การจดัสภาพในการทํางานให้กลุ่มพึงพอใจและ

                                                 
220 ทองใบ สดุชารี, เอกสารคาํสอนรายวิชาภาวะผู้นําและการจงูใจ (อบุลราชธานี : 

คณะวิทยาการจดัการสถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี, 2543), 198.   
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ทัดเทียมกัน  สมาชิกในกลุ่มมีการทํางานอย่างสม่ําเสมอ  โดยมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการ
ทํางาน  การแบ่งงาน  และการประเมินผลงาน  ส่งเสริมให้พนกังานมีความพอใจในงานของตน  
เช่น  จัดระบบบริหารท่ีเป็นธรรมมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้า  จัดให้พนักงานได้ทํางาน
ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจคล้ายคลงึกนั  จดัสภาพการทํางานให้น่าอยู่  และมีวิธีการควบคมุ
งานท่ีทําให้พนกังานเต็มใจให้ความร่วมมือและพงึพอใจในการทํางานของตน221   ดงันัน้ ผู้บริหาร
หรือผู้ นําในองค์การต่าง ๆ ควรมีความรู้วิธีในการเสริมสร้างขวญัในการทํางาน เพ่ือให้บคุลากร
ปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ   ดงันี ้222 

1. สร้างเจตคตท่ีิดีให้เกิดขึน้ในการทํางาน  ยอ่มสร้างความร่วมมือและความเข้าใจกนัได้
ระหว่างผู้บงัคบับญัชากับผู้ ใต้บงัคบับญัชา  และนําไปสู่บรรยากาศในการทํางานท่ีเป็นการ
สร้างสรรค์ 

2. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยความเท่ียงธรรม  มีมาตรฐานเดียวกนั ไม่ว่าผลการ
ประเมินจะออกมาอยา่งไร ผู้ถกูประเมินสามารถยอมรับได้ เพราะเขาเห็นวา่ตนเองได้รับความเป็นธรรม 

3. การกําหนดระบบค่าจ้าง เงินเดือน และประโยชน์เกือ้กลูท่ีมีความเหมาะสมและ
ยตุิธรรม  ทัง้ในแง่ของการเปรียบเทียบค่าจ้างระหว่างตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์การและการ
เปรียบเทียบกบัหน่วยงานภายนอก จะต้องสะท้อนให้เห็นวา่มีความเป็นธรรม 

4. ความพงึพอใจในการทํางานของพนกังาน จะเป็นเคร่ืองชีไ้ด้วา่ขวญัในการทํางานของ
พนกังานอยูใ่นระดบัใด 

5. ความเป็นปึกแผ่นขององค์การ หรือความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนัจะสะท้อนให้เห็น
ทิศทางขององค์การปรับตวัไปในทิศทางใด 

6. สมัพนัธภาพระหว่างผู้ ใต้บงัคบับญัชากบับคุลากรมีลกัษณะเช่นใด   ทัง้นีเ้พ่ือหาทาง
ร่วมมือกนัทํางานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

                                                 
221ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทองพลู, จติวิทยาทั่วไป  (กรุงเทพฯ : อกัษรการ

พิมพ์,  2537), 93.   
222 สร้อยตระกลู (ตวิยานนท์)  อรรถมานะ,  พฤตกิรรมองค์การ :  ทฤษฎีและการ

ประยุกต์  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 364. 
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ทัง้นีส้ขุภาพขององค์การจะสมบูรณ์ได้ บุคลากรในองค์การจะต้องมีขวญัท่ีดีในการ
ปฏิบตังิาน การศกึษาเพ่ือจะได้ทราบวา่ขวญัในการทํางานขององค์การใดสงูหรือต่ําเพียงใด ขึน้อยู่
กบัองค์ประกอบท่ีสําคญั   ดงันี ้223  

1. ลกัษณะท่าทางและบทบาทของผู้ นํา หรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีมีตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและ
ผู้ ร่วมงาน เพราะผู้ นําเป็นเสมือนสะพานท่ีเช่ือมโยงความเข้าใจอนัดีระหว่างองค์การกบัผู้ปฏิบตัิงาน 

ดงันัน้สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ ร่วมงานจึงมีความสําคญัต่อการเสริมสร้างขวัญและ
ความสําเร็จขององค์การอยูม่าก 

2. ความพงึพอใจในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบตัอิยู ่เพราะในการปฏิบตังิานนัน้ถ้าได้ทํางานท่ี
ตนพงึพอใจยอ่มได้ผลมากกวา่การท่ีต้องปฏิบตังิานท่ีไมพ่งึพอใจ 

3. ความพึงพอใจต่อวตัถุประสงค์หลกัและนโยบายดําเนินงาน และองค์การของ
พนกังาน เจ้าหน้าท่ี และผู้ ร่วมงาน ตลอดจนการจดัองค์การและระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
องค์การ สิ่งเหลา่นีน้บัว่าเป็นเร่ืองสําคญัมาก เพราะถ้าทกุคนหรือสมาชิกสว่นใหญ่ขององค์การมี
ความเข้าใจ ซาบซึง้ถึงระบบและวิธีดําเนินงานขององค์การแล้วเขาเหล่านัน้ย่อมอทิุศเวลาให้แก่
งาน มีกําลงัใจและกําลงัขวญัในการปฏิบตังิานได้ดีขึน้ 

4. การให้บําเหน็จรางวลั การเล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหน่งแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานดีย่อมเป็นเคร่ือง
จงูใจให้บรรดาผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรือผู้ ร่วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีการงาน
ด้วยความขยนัขนัแข็ง มัน่ใจและมีกําลงัขวญัดี 

5. สภาพของการทํางานควรให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสง
สวา่งเพียงพอ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการปฏิบตังิานครบถ้วนเหมาะสม 

6. สขุภาพของผู้ปฏิบตัิงาน รวมทัง้สภาพทางกายและสภาพทางจิตใจอารมณ์ของ
ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคนอาจเปล่ียนแปลงได้เสมอ ทัง้ท่ีเป็นผลโดยตรงจากผู้บริหารนัน้เอง หรือมา
จากท่ีอ่ืน เช่น ปัญหาทางครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ ปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพจิตนีมี้ผลต่อ
การทํางาน เพราะหากเม่ือใดผู้ปฏิบตัิงานมีปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพกายหรือสขุภาพจิตแล้วเขา
เหลา่นัน้ยอ่มจะไมส่ามารถอทิุศเวลาให้แก่การปฏิบตังิานให้บงัเกิดผลดีได้ แก่การปฏิบตังิาน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัขวญัในการปฏิบตัิงานของ  ชชัวาลย์  ทองทิพย์ ศกึษาเร่ืองขวญั
ในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบัขวญัในการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก ได้แก่  ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิและด้านสภาพภาพของอาชีพ  ท่ี

                                                 
223 สมพงษ์ เกษมสนิ, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 

2526),  342. 
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เหลืออยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่  ด้านความสําเร็จในการทํางาน  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา  ด้าน
การได้รับการยอมรับนบัถือ  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั  ด้านความมัน่คงปลอดภยัในการทํางาน  
ด้านนโยบายและบริหารงาน  ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ด้านโอกาสท่ีจะได้รับ
ความก้าวหน้า  ด้านสภาพการทํางานและด้านเงินเดือน224  สว่น ทวีศกัดิ์  กวยะปาณิก  ได้ศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครู  อาจารย์  
วิทยาลยัเทคนิค  สงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 6 ในช่วงปฏิรูปการอาชีวศกึษา  
สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พบว่า  ด้านขวญัในการปฏิบตัิงานของครู อาจารย์ในภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ  ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง  ด้านความรู้สกึตนเองมี
ความสําคัญ  อยู่ในระดบัมากส่วนท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วย  ด้านความรู้สึก
สมัฤทธ์ิผลในการทํางาน  ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของ  ด้านการมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและการ
วางแผน ด้านความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี  ด้านการได้รับความยตุิธรรม  และด้านความมัน่คง
ปลอดภัย225  ส่วนงานวิจัยของ  กานต์ชนก มิตรยอดวงศ์  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
พิจารณาความดีความชอบกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสายผู้ สอนในโรงเรียน  สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีสกลนคร  เขต  2  พบว่า  ขวญัในการปฏิบตัิงานของครูสายผู้สอนในโรงเรียน  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายด้านการอทิุศตนเพ่ืองานของบุคคลภายในหน่วยงาน
โรงเรียน  สภาพการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขในโรงเรียน  และความพึงพอใจในการทํางาน

                                                 
224 ชชัวาล  ทองทิพย์,  “การศกึษาขวญัในการปฏิบตังิานของครูในโรงเรียนเอกชน

อาชีวศกึษาประเภทช่างอตุสาหกรรม  ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศกึษาอาชีวศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั, 2543), บทคดัยอ่. 

225 ทวีศกัดิ ์ กวยะปาณิก,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการบริหารกบัสภาพขวญั
ในการปฏิบตังิานของครู  อาจารย์  วทิยาลยัเทคนิค  สงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคกลาง 1 – 6 

ในช่วยปฏิรูปการอาชีวศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ, 2547), 103. 
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ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แต่ความเพียงพอของรายได้อยู่ในระดบัปานกลาง  และการพิจารณาความดี
ความชอบมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัขวญัในการปฏิบตังิานของครู226 

งานวิจัย ท่ี เ ก่ียว ข้องกับขวัญในการปฏิบัติ งานของ  ฮู เบิ ร์ต  (Hubert)  พบว่า  
องค์ประกอบของสขุภาพองค์การในเร่ืองเก่ียวกบัขวญัในการปฏิบตัิงานส่งผลทางอ้อมท่ีทําให้ครู
เกิดความเครียด227   นอกจากนีง้านวิจยัของเว็บเบอร์ (Webber)  ได้ศกึษาภาวะผู้ นําทางวิชาการ
และขวญักําลงัใจ  พบวา่  การรับรู้ของครูเก่ียวกบัแบบผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบั 

ขวญักําลงัใจของครู228  ส่วน เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg)  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อขวัญ
กําลงัใจของครู  พบว่า  ขวญักําลงัใจของครูสง่ผลให้นกัเรียนมีคณุภาพสงูด้วย  อาจกลา่วว่าการท่ี
นกัเรียนมีคณุภาพสงูเป็นผลมาจากครูมีขวญักําลงัใจสงู  ซึง่อาจจะเป็นผลมาจากการรับรู้ของครู
เก่ียวกับภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน229  ซึ่งสอดคล้องกับโยชิยามา  และคณะ 
(Yoshiyama and others) ท่ีศึกษาพบว่า ภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลเป็นท่ีไว้วางใจของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและขวญักําลงัใจมีความสมัพนัธ์กนั230     

ดงันัน้ขวญัในการปฏิบตังิาน  จงึเป็นความรู้สกึในจิตใจของบคุลากรท่ีมีความรู้สกึท่ีดีตอ่
โรงเรียน  มีความพึงพอใจและมีความผกูพนัตอ่องค์การ  การสร้างขวญัให้เกิดแก่บคุลากรนบัเป็น

                                                 
226 กานต์ชนก มติรยอดวงศ์,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการพจิารณาความดีความชอบกบั

ขวญัในการปฏิบตังิานของครูสายผู้สอนในโรงเรียน  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีสกลนคร  เขต  2” 

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร, 2547), 163 - 171. 
227 J.A. Hubert,  The  Relationship  of  School  Organizational  Health  and 

Teacher  Need  Satisfaction  to  Teacher  Stress  [Online], accessed  6 January 2010. 

Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did 
228Robert  Wayne Webber,  The  Effects  of Consideration  and  Initiating  

Structure  Exhibited  by  Principals  on  Teacher Morale  in  North  Louisiana  

Secondary  Schools  [Online], accessed  19 January 2010. Available  from : 

http://www.ulm.edu// ec/grads.html.  
229 Ellenberg citing  Linda Lumsden,  Teacher  Morale  [Online], accessed  6 

January 2010. Available  from  http://www.ed’gov/databaseERIC Digests/ed422601,html 
230 Nachiro  Yoshiyama and others,  The  Perception  of  Leadership  Based  

on  the  Difference  of  Subordinates  Commitment  to  their  Organization  [Online], 

accessed  6 January 2010. Available  from  http://www.inss.co.jp/jounal3e_6e.html 
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สิ่งสําคญัท่ีผู้บริหารไม่ควรมองข้าม  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาท่ีสืบเน่ืองมากจากการ
วางแผน  นโยบาย  ระเบียบปฏิบตั ิ การบงัคบับญัชาและการจดัสวสัดกิาร 

7. การมุ่งเน้นด้านวิชาการ (academic  emphasis) หมายถึง ความพยายามของทาง
โรงเรียนท่ีจะทําให้เกิดความเป็นเลศิทางวิชาการ  โดยการกําหนดเป้าหมายให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู  มีการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีดี  เป็นระบบและเคร่งครัด  ซึง่งานวิชาการเป็น
งานท่ีสําคญัและเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียนมาตรฐานและคณุภาพของสถานศกึษาจะพิจารณา
ได้จากผลงานทางด้านวิชาการ  เพราะงานวิชาการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายกว้างและมีความเก่ียวข้อง
กบังานด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะงานด้านหลกัสตูร  การจดัการเรียนการสอน  การวดัผลตลอดจนการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียน  จากการพิจารณาขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการของคิมบราวน์  
และนันเนอร่ี (Kimbrough and Nunnery) ประกอบด้วย  งานเก่ียวกับโครงสร้างองค์การ  
(organizational  structure)  ได้แก่  โครงสร้างในการตดัสินใจ  โครงสร้างในการส่ือสาร  
โครงสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานของรัฐทกุระดบั  และโครงสร้างในการให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการวางแผนและการตัดสินใจ  การบริหารหลักสูตรและการสอน  (administration of  

curriculum  and  instruction)  ได้แก่  หลกัสตูรและการสอนของครู  ซึง่ครูผู้สอนจะต้องทําความ
เข้าใจจดุมุ่งหมายขอของหลกัสตูรให้ชดัเจน  เพ่ือนําไปสูก่ารเรียนการสอนในห้องเรียน  และมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง งานการเงินทางการศกึษา (finance  of  education) เก่ียวข้องกบั
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  ภาษีอากร  การเมือง และการศึกษา  โดยโรงเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณการหาทุนและการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัด
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ  งานจดัการธุรกิจสนบัสนุนการศึกษา  (business  management  

support  service)  หมายถึง  งานพสัด ุ การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  งานบญัชีและการเงิน  
งานบริหารบคุลากร  (staff  personnel  administration)  เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายด้าน
บคุลากร  กางวางแผนอตัรากําลงัคน  การสรรหา  การคดัเลือก  การจ้างงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน  และการพฒันาบคุลากร  งานบริการกิจการนกัเรียน  (student  personnel  service)   

ได้แก่  งานทะเบียนนกัเรียน  การรับสมคัร  งานลงทะเบียนนกัเรียน  งานวินยันกัเรียน  งานแนะ
แนว  และงานบริการด้านอ่ืน ๆ  เช่น  บริการด้านสขุภาพ  บริการจดัหางานและติดตามนกัเรียนท่ี
สําเร็จการศกึษาและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ   งานอาคารสถานท่ีและอํานวยความสะดวก  (buildings  

and  facilities)  ผู้บริหารต้องจดัให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสร้างเสริมบรรยากาศในการ
เรียน  มีการบํารุงรักษาอาคารและดแูลในเร่ือง  แสง  เสียง  อุณหภูมิ  การก่อสร้างอาคารเรียน  
และจดัให้มีสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ตลอดจนการวางแผนก่อสร้าง  และการใช้อาคารสถานท่ี
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ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ งานสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน (school  communicate  

relations) ผู้บริหารต้องมีการส่ือสารข้อมลูตา่ง ๆ ให้แก่ชมุชน  เพ่ือให้ชมุชนเข้าใจจดุมุ่งหมายของ
โรงเรียนอยา่งชดัเจนและให้ความร่วมมือ  โดยใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน231 

องค์ประกอบสําคญัของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการนัน้  ผู้บริหารสถานศึกษา   
ผู้ สอน  และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  ควรทราบองค์ประกอบสําคัญท่ีจะสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ  ดังนี ้ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ด้านจิตใจ  
อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญาการจดัสาระการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน  ต้องมีความสมดลุและเหมาะสม
กบัวยั  ความต้องการของผู้ เรียน  และความคาดหวงัของสงัคม232  ทัง้นี ้ ผลการเรียนรู้จากสาระการ
เรียนรู้และทกัษะ  กระบวนการเรียนรู้  จะต้องทําให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดี  
และความสขุ  ในการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้  ต้องมีความหลากหลายและเพียงพอ  ท่ีจะให้ผู้ เรียนใช้
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ความถนดั  ตามความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน  มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร  ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  ผู้ เรียนมีความศรัทธาใน
ตวัผู้สอน  สาระการเรียนรู้และกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้  ผู้สอนมีความเช่ือว่า  ผู้ เรียนทกุคน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน  สาระการเรียน  ทักษะ  กระบวนการ
เรียนรู้ เช่ือมโยงกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ เรียน  ผลจากการเรียนรู้  ผู้ เรียนสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  และกระบวนการเรียนรู้  มีการเช่ือมโยงเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น  ครอบครัว  สงัคม  
ชมุชน  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือ  ให้เกิดการเรียนรู้และได้ประโยชน์จากการเรียนรู้สงูสดุ 

การมุ่งเน้นด้านวิชาการ  หมายถึง  ความพยายามของทางโรงเรียนท่ีจะทําให้เกิดความเป็น
เลศิทางวิชาการ  โดยการกําหนดเป้าหมายให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู มีการจดัสภาพการ
เรียนการสอนท่ีดี  เป็นระบบและเคร่งครัด 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมุง่เน้นวิชาการของสมแพน  จําปาหวาย  ได้ศกึษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สงักัดสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  

พบวา่  สภาพการบริหารงานวิชาการ 7 ด้านอยู่ในระดบัมาก คือ  การบริหารหลกัสตูร  ด้านการจดัการ
                                                 

231Kimbrough and Nunnery, The Relationship between Organization Health  

and Robust School Vision in Elementary Schools [Online], accessed  6 January 2010. 

Available   from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did 
 

232อทุยัวรรรณ  อปุถมัภ์,   “สขุภาพองค์การในโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระแก้ว”   

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา, 
2546), 23.   
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เรียนการสอน  ด้านวสัดอุปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน  ด้านห้องสมดุ  ด้านการนิเทศ  และด้านการ
ประชมุอบรมทางวิชาการ233  สว่นทรงศกัดิ ์ อคัรพราหมณ์  ได้ศกึษาปัญหาการบริหารงานวิชาการตาม
เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแก่น  พบว่า  
ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์คณุภาพทัง้  7  ด้าน  คือ  การบริหารงานวิชาการ  การจดัการ
เรียนการสอน  ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี  กิจกรรมเสริมหลกัสตูรการวดัและการประเมินผล  การจดั
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยภาพรวมมีปัญหาในระดบัปานกลาง  
การเปรียบเทียบครูผู้สอนท่ีผ่านการอบรมทางวิชาการ  3  ครัง้ขึน้ไปภายใน  1 ปี  พบว่า  มีปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามเกณฑ์คณุภาพ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05  จากผลการวิจยั
เห็นว่าการอบรมทางวิชาการมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นพัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้
ความสามารถ  จดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ234  ส่วนบปุผา  แก้วรักษ์  ได้ศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก  สงักดัฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  เขต  
3   โดยรวมทัง้  6  ด้าน  มีการปฏิบตัิโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  พิจารณารายด้านมีการปฏิบตัิอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้าน  คือ  ด้านการพฒันาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  ด้านการวดัผลและประเมินผล
การเรียน  และงานทะเบียนนกัเรียน  ด้านการวางแผนงานวิชาการ  ด้านการจดัการเรียนการสอน  ด้าน
การประเมินผลการจดัการงานวชิาการ  และด้านการบริหารงานวิชาการ235  งานวิจยั อินทร  วฒุิไชย ได้
ศกึษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  
เขตการศึกษา 8 พบว่า1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นอยู่ในระดบั
มากต่อการบริหารงานวิชาการทัง้ในภาพรวม คือ  ด้านการจดักระบวนการเรียนรู้  ด้านการนิเทศงาน
วิชาการ  ด้านการวางแผนงานวิชาการ  ด้านการวดัผลและการประเมินผลการเรียน  ด้านการจดัส่ือการ
เรียนการสอน  และด้านบริหารหลกัสตูร  2) ผู้บริหารและครูผู้สอน  มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมี

                                                 
233 สมแพน  จําปาหวาย,   “ศกึษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา  สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2542), บทคดัยอ่.   

234 ทรงศกัดิ ์ อคัรพราหมณ์,   “ศกึษาปัญหาการบริหารงานวชิาการตามเกณฑ์คณุภาพ
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็  สงักดักรมสามญัศกึษา  จงัหวดัขอนแก่น”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย, 2545), 115 - 116.   
235 บปุผา  แก้วรักษ์,   “ศกึษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลกิ  สงักดั

ฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  เขต  3”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), บทคดัยอ่.   
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นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทัง้  6  ด้านผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศกึษามีความคิดเห็น
แตกต่างกัน  3  ด้าน  คือ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศงานวิชาการ  และการวดัผลและประเมินผล  
ส่วนครูผู้สอนและคณะกรรมการกบัครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 ด้านคือ  การจดัส่ือการเรียนการ
สอน  ส่วนระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน  และปฏิสมัพนัธ◌์ระหว่างผู้ รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา  8236   ส่วนบุษรา  ผ่องใส  ได้ศึกษาเร่ืองการประกัน
คุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  เขตการอาชีวศึกษาภูมิภาค
ตะวนัตก พบวา่  1)  การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  เขตการอาชีวศกึษาภมูิภาคตะวนัตก  

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้  ดงันี ้ บุคลากร  ปรัชญาและ
เป้าหมายของสถานศกึษา  หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน  กิจการนกัเรียน  ทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนการสอน  และการบริหารจดัการ 2)  การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา  เขตการอาชีวศกึษา
ภูมิภาคตะวนัตก  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้  ดงันี ้ การ
จดัการเรียนการสอนทวิภาคี  การสอนเทียบโอนประสบการณ์  การวดัผลประเมินผลและงานทะเบียน  
การดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การวางแผนงานวิชาการ  และการบริหารงานห้องสมดุ 3)  

การประกันคุณภาพภายในส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  เขตการอาชีวศึกษา
ภมูิภาคตะวนัตก  โดยภาพรวมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยด้านปรัชญาและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ  และกิจการนักเรียน
สง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา  เขตการอาชีวศกึษาภมูิภาคตะวนัตก237 

นอกจากนีง้านวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมุ่งเน้นวิชาการของ  อดมั  (Adam)  ศึกษาเร่ือง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีปลอดภยัส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  พบว่า  สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนท่ีปลอดภัย  นักเรียนมีคะแนนการอ่านสูงกว่าโรงเรียนท่ีมีสภาพไม่ปลอดภัย  
นอกจากนีพ้บว่า  ไม่มีความแตกตา่งระหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่านและคณิตศาสตร์  

                                                 
236 อินทร  วฒุิไชย,   “ศกึษาการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  เขตการศกึษา  8”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดติถ์, 2546), 105.   

237 บษุรา  ผอ่งใส,   “การประกนัคณุภาพภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษา  เขตการอาชีวศกึษาภมูิภาคตะวนัตก”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 116 - 117.   
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กบัเพศและเผ่าพนัธุ์ 238  ส่วนงานวิจยัของ  เดอ  สตีฟาโน(De Stefano)  พบว่า  ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเกิดจากการท่ีนกัเรียนมีโปรแกรมสําหรับฝึกอบรมและพฒันาผู้บริหารและครู  ตลอดจนมี
การนําผลงานการวิจัยต่าง ๆ  มาเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนได้รับรู้อีกด้วย 239  วตัต์ส (Watts) 

พบว่า  สุขภาพองค์การของโรงเรียนมีความสําคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ซึ่ง
รวมถึงบรรยากาศทางด้านวิชาการด้วย240  นอกจากนีแ้พท (Patte) ได้ศกึษาทศันคตขิองผู้ปกครอง 

นกัเรียน ครูผู้บริหารท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ในโรงเรียนประถมในเขตทรุกนัดารใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ การมีสว่นร่วมของพ่อแม่นัน้ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติทางบวกด้าน
วิชาการ ระเบียบวินยัของนกัเรียน และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนบางวิชา241 

นอกจากนัน้ เวบบ์และคณะ (Webb et al.) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบสขุภาพ

องค์การ242 ซึ่งสอดคล้องกับ  โอเวนส์ (Owens) ท่ีได้เสนอแนวคิดหลกัเกณฑ์ตัวชีว้ัดเก่ียวกับมิติ

สขุภาพองค์การ243 ซึง่สอดคล้องกนั  ดงันี ้ 

                                                 
238 M.A. Adam,  The  effects  of  a  safe  school  environment  on academic  

achievement  [Online], accessed  6 January 2010. Available  from  http://www.proquest. 

umi.com/pqdweb?index 
239 De Stefano  M.,  School  effectiveness : The  Role  of  the  Principal  in a  

Leading  Public  Secondary  School  in  Santa    Province,  Argentina  [Online], 

accessed  6 January 2010. Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb? 
240 L.K. Watts,   The relationships of  school health  and  teacher  commitment  

to  student  achievement  in  selected  West  Virginia  elementary  schools [Online], 

accessed  6 January 2010. Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did 
241 Mathew Michal Patte, Defining Parent involvement in Rural Elementary 

School Through  the Eeyes of Parents, Students, Teachers, and Administration : A 

Case Study  [Online], accessed  11 January 2010. Available from 

http://www.proquest.umi. com/pqdweb?did 
 

242D. L.  Webb et al.,  Personnel  Administration in Education  (London : Merrill, 

1987), 55.  
243 R. G. Owens, Organizational  Behavior in  Education,  4th ed. (New Jersey : 

Prentice-Hall, 1991),  222. 
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ตารางท่ี  1  แสดงหลกัเกณฑ์ชีว้ดัสขุภาพองค์การท่ีเสนอโดย  โอเวนส์ (Owens)  ตามการจําแนก

กลุม่องค์ประกอบของ  เวบบ์และคณะ (Webb et al.) 

 

องค์ประกอบสุขภาพองค์ มิตชีิวั้ดจากแนวคดิของโอเวนส์ (Owens) 

  1. องค์ประกอบสุขภาพองค์การท่ีเน้นภารกิจ  

(The task-centered component)   

    

 

1.  การตดิตอ่ส่ือสารอยา่งเพียงพอ 
(communication  adequacy) 

2. การใช้อํานาจท่ีเป็นธรรม (optimal power  

equalization) 

  2 . องค์ประกอบสขุภาพองค์การภายในองค์การ 

(The internal state  component)  

 

1. การมุง่เน้นเป้าหมาย (goal  focus) 

2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุภาพ (resource  

utilization) 

3. ความกลมเกลียว (cohesiveness) 

4. ขวญักําลงัใจ (morale) 

3. องค์ประกอบสุขภาพองค์การท่ีเน้นความ
เจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลง (Growth and 

Changefulness) 

1. การมีนวตักรรมใหม ่ๆ (Innovativeness) 

2. ความเป็นอิสระ (autonomy) 

3. การปรับตวั (adaptation) 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา (problem – 

solving - adequacy) 

 

นอกจากมิติสขุภาพองค์การด้านตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาทัง้หมดแล้ว   จากการวิจยัพบว่ายงัมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาอีกประการหนึ่ง  คือ  การวางแผน  
ซึ่งจากการศึกษาเก่ียวกับการวางแผนนัน้ได้ข้อสรุปดังนี ้ ไซมอน, สมิธเบอร์ก และทอมป์สัน 
(Simon, Smithburg and Thompson)  กลา่วว่า  การวางแผน คือ  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอนาคต  
ในเร่ืองการประเมินข้อเสนอตา่ง ๆ ท่ีมีให้เลือกและเก่ียวกบัวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบตัิเพ่ือบรรลุ
ความสําเร็จของข้อเสนอนัน้ๆ244  ตอ่มา คนูซ์และโอโดเนล  (Koontz  and O’Donnell)  ได้กลา่วว่า  
การวางแผนเป็นการตดัสนิใจลว่งหน้าวา่จะทําอะไร  ทําอย่างไรและใครเป็นผู้ นํา  การวางแผนเป็น

                                                 
244 Herbert A. Simon, David  W. Smithburg  and Victor  A. Thompson,  Public  

Administration  (New  York : Alfred  A. Knopt, 1961), 423. 
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เสมือนสะพานเช่ือช่องว่างจากปัจจุบันสู่อนาคตท่ีต้องการและทําให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึน้ตาม
ต้องการ245  ซึ่งสอดคล้องกบั แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) ได้กล่าวว่าการ
วางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไร  อย่างไร  มีการเลือก
วตัถปุระสงค์  นโยบาย  โครงการและวิธีปฏิบตัเิพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ ๆ246 ทํานองเดียวกนั  ฮิก 
(Hicks)  อธิบายว่าการวางแผนเป็นหน้าท่ีทางการบริหารประการแรกท่ีกระทําเพ่ือกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ  การท่ีจะวางแผนได้สําเร็จผลนัน้จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตวัเลขข้อมลู
จากอดีต  การตัดสินใจในปัจจุบันและการประเมินผลในอนาคตด้วย 247 กูรูเก (Gruuge) ได้
กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ว่า  การวางแผนอาจแบ่งได้  6 ขัน้ตอน  ดงันี ้ การเตรียมการ
วางแผน  (preplanning)  การวางแผน  (planning)  การจดัทําแผน  (plan  formulation)  การ
จดัทํารายละเอียดของแผน (plan  elaboration)  การนําแผนไปใช้  (implementation)  และการ
ประเมินผล (evaluation  revision  and  replanning)248  สอดคล้องกบั  ประกอบ  คณุารักษ์  ได้
กลา่วถึงกระบวนการวางแผนไว้ว่า มี  8 ขัน้ตอน  ดงันี ้ การกําหนดปัญหาและความต้องการ การ
กําหนดจดุประสงค์  การวิเคราะห์ข้อสนบัสนนุและข้อจํากดั  การกําหนดทางเลือก  การวิเคราะห์
ทางเลือก  การตดัสนิใจ  การจดัทําแผนปฏิบตั ิ และการประเมินผล249   

นอกจากนี ้ คนูซ์และโอโดเนล  (Koontz  and O’Donnell)  ได้กลา่วถึงความสําคญัของ
การวางแผนไว้ว่า  การวางแผนมีความสําคญัทัง้ตอ่บคุคลและหน่วยงาน  โดยเฉพาะยิ่งองค์การท่ี
มีโครงสร้างซับซ้อนเพียงใดการวางแผนยิ่งเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อองค์การและผู้ บริหารมากขึน้
เช่นเดียวกัน  ทัง้นีเ้พราะการวางแผนทําให้การตดัสินใจในการบริหารจัดการมีเหตุผลและเป็น
ประโยชน์มากท่ีสดุ  ซึง่หาปราศจากการวางแผนแล้ว  การตดัสินใจและการกระทํามกัเป็นไปตาม

                                                 
245Harold  Koontz  and Cyril O’Donnell, Principles  of  Management  (New  

York : McGraw-Hill Book Co., 1968), 81. 
246 Fremont  E. Kast and Cyril  Rosenzenweig,  Organization  and  

Management : A System  Approach (New  York : McGraw-Hill Book Co., 1970), 435. 
247 M. G. Hicks,  Management   (New  York : McGraw-Hill Book Co., 1981), 248. 
248Ananda  W. Guruge,  Process  of  Educational  Planning  (Bangkok : 

UNESCO Regional  Office  for  Educational  in  Asia,  1977), 3.  
249ประกอบ  คณุารักษ์,  การจดัทาํโครงการและการประเมินผลเชิงระบบ  

(นครปฐม : มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2526),  81. 
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ยถากรรม250  ส่วน จอห์นสนั  แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig)  กล่าวว่าการ
วางแผนเป็นสิ่งจําเป็นท่ีมนษุย์ใช้ในการเตรียมการเปล่ียนแปลงสิ่งต่างๆ ในอนาคตและทําให้การ
เปล่ียนแปลงมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึน้  ดงัท่ีกลา่วว่าการวางแผนเปรียบเสมือนยานพาหนะท่ีนําไปสู่
การเปล่ียนแปลงอย่างมีระบบ251  ส่วนแดสเลอร์  (Dessler)  ได้กล่าวถึงความสําคญัของการวางแผน
ไว้ว่า  การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมองไปในอนาคต  และเห็นโอกาสท่ีจะแสวงหา
ประโยชน์หรือการกระทําต่าง ๆ ให้สําเร็จตามความมุ่งหมายได้  ทัง้ยงัทําให้มองเห็นปัญหา  อปุสรรค
และภยัคุกคามต่าง ๆ เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน  ตลอดจนการลดภาวะความเส่ียงต่าง ๆ ได้ด้วย252  

สอดคล้องกบั  สมชยั  ศรีสทุธิยากร  กล่าวไว้ว่า  การวางแผนเป็นหน้าท่ีอนัดบัแรกของผู้บริหาร  ซึง่มี
นกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีสําคญัของผู้บริหาร  เช่น  กลูิคและเออร์วิค (Gulick  and  

Urwick)  ได้กลา่วถึงหน้าท่ีบริหารไว้คือ  POSDCoRB  และฟาโยล์ (Fayol) กลา่วว่าการบริหารจะต้อง
ปฏิบติในสิ่งต่อไปนีคื้อ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การบงัคบับญัชา  การประสานงานและการ
ควบคุม253  ทํานองเดียวกัน  สนานจิตร  สุคนธทรัพย์  ได้กล่าวไว้ว่า  การวางแผนเป็นตวักําหนด
ทิศทางและความรู้สกึในเร่ืองของความมุ่งหมายสําหรับองค์การให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคนได้รู้  นอกจากนี ้
การวางแผนยงัเป็นกรอบสําหรับการตดัสนิในให้ผู้ปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี  จงึสามารถป้องกนัมิให้
การตดัสนิใจแบบแก้ปัญหาแตล่ะครัง้ไปเท่านัน้ด้วย254 

นอกจากนี ้สมพร  เมืองแป้น  ได้ศกึษาเร่ือง  ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบัการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ในสถานศกึษา  พบว่า   การบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศกึษาโดยรวมและรายขัน้ตอน
อยู่ในระดบัมาก  และการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาต ิ กรมสามญัศกึษาและสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนไมแ่ตกตา่ง
กนั สถานศกึษาต้องมีการบริหารเชิงกลยทุธ์ในด้านการวางแผน  การนําแผนสูก่ารปฏิบตั ิ และการ
                                                 

250 Harold Koontz  and Cyril O’Donnell, Principles  of  Management  (New  

York : McGraw-Hill Book Co., 1968), 90. 
251 R.J. Johnson, F. E. Kast and Cyril  Rosenzenweig,  The  Theory  and  

Management of System (New  York : McGraw-Hill Book Co., 1968), 25. 
 

252 Gary  Dessler,  Management  Fundamentals : Modern  Principles  and  

Practices  (Reston, Virginia : Rdston & Publishing  Company, 1982), 34 – 35. 
253 สมชยั  ศรีสทุธิยากร, ทฤษฎีองค์การ (มปท : มปป.),  อดัสําเนา.   
254 สนานจิตร  สคุนธทรัพย์,  แนวคดิเก่ียวกับการวางแผนบริหารการศึกษา  (มปท : 

มปป.),  อดัสําเนา.   
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ประเมินและการควบคมุท่ีสอดรับกบันโยบาย  แต่ทัง้นีใ้นการวางแผนกลยทุธ์นัน้จะต้องคํานึงถึง
การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและเป็นไปตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนด 255 สว่นพิมลพรรณ  ดษิุยามี  
ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง  การบริหารเชิงกลยทุธ์องผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ผลการวิจยัพบว่า การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย  ดงันี ้ การปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์ การจดัโครงสร้างและทรัพยากร  การจัด
บคุลากรและการอํานายการ  การวางแผนเชิงกลยทุธ์  การติดตามและประเมินผล  ส่วนมีปัญหา
และข้อเสนอแนะดงันี ้ สถานศกึษาไมมี่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนอยา่งจริงจงั  บคุลากร
ทุกผ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ  และมีภาระงานท่ี
ต้องปฏิบตัิมาก  ดงันัน้จึงควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง  ควรให้
ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์กบัทุกผ่าย  จดัประชมุ  ชีแ้จงและแต่งตัง้บุคลากรทุกฝ่าย
อย่างชัดเจน  จัดอํานวยความสะดวก  ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
กําหนดแผนงานเชิงกลยทุธ์  ตดิตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง256   

นอกจากนัน้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสนใจการพัฒนาตัวชีว้ัดสุขภาพ
องค์การอย่างแพร่หลาย โดยได้มีการพัฒนาเกณฑ์การชีว้ัดท่ีเน้นไปในด้านประสิทธิผลและ
ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  นกัวิชาการท่ีนําเสนอแนวคิดใหม่นีไ้ด้แก่ ทาร์เทอร์  ฮอย
และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy, and Kottkamp) ในผลงานเร่ือง “School climate and organizational 

commitment”  ซึ่งได้กําหนดมิติท่ีใช้สําหรับชีว้ดัสขุภาพองค์การไว้ 5 มิติประกอบด้วย  1) มิติ
ภาวะผู้ นําฉนัเพ่ือนร่วมงาน  2) มิตกิารสนบัสนนุทรัพยากร 3) มิตขิวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน 4) 
การติดต่อส่ือสาร และ 5) ความสามัคคี และพัฒนาเป็นเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “Organizational 

Health Inventory - OHI”257  อนัได้รับความนิยมนํามาใช้เป็นทัง้แนวคิดพืน้ฐานและเคร่ืองมือ
ตรวจวัดสุขภาพองค์การสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีผ่านขัน้ตอน

                                                 
255สมพร  เมืองแป้น,  “ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ใน

สถานศกึษา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2550), บทคดัยอ่.   

256พิมลพรรณ  ดษิุยามี,  “การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน”  

(รายงานค้นคว้าอิสระ  ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2550), บทคดัยอ่.   

257C. J. Tarter, Hoy  Wayne K. and  Kottkamp R. B. Open  School, Healthy  

School : Making  Schools  Work  (California ; Sage  Publications, 1991), 236. 
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เคร่ืองมือท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ในทางหลกัวิชาการ  นอกจากนี ้ พอดเกอร์สกี ้(Podgurski) ซึง่ได้
นําเสนอมิติชีว้ดัสุขภาพองค์การท่ีพฒันาจากแบบวดัสุขภาพองค์การ (OHI) ท่ีเสนอไว้โดยฮอย 
และเฟลด์แมน (Hoy and Feldman) และกรอบแนวคิดของพาร์สนั (Parsonian Perspective)  ไป
ทดลองใช้กบัโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศกึษาจํานวนรวม 78 แห่ง  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) พบวา่ ตวัแปรด้านสขุภาพองค์การท่ีใช้วดัลดลงเหลือ 
5 ด้าน เรียกว่า “OHI-E”  เป็นเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยองค์การเพ่ือนําไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผน พิจารณาในเร่ืองของการใช้เป็นเคร่ืองมือ (instrument) และ
กิจกรรมท่ีแสดงออก (expressive) และเม่ือทราบคะแนนจากการวัดแล้ว  จะสามารถบ่งชีไ้ด้ว่า 
องค์การหรือโรงเรียนนัน้ มีสุขภาพดี (healthy) หรือมีสุขภาพไม่ดี (unhealthy) องค์ประกอบ
สขุภาพองค์การทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) บูรณภาพของสถาบนั  2)  ภาวะผู้ นําฉันท์เพ่ือน
ร่วมงาน  3) ความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร  4) ความผกูพนัธ์ของบคุลากร  และ 5) การ
มุ่งเน้นวิชาการ258  นอกจากนีไ้ด้มีการนําแนวคิดของนกัวิชาการมาพฒันาองค์ประกอบสขุภาพ
องค์การของโรงเรียน  โดย  ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo)  ซึง่ได้ศกึษาพบว่า  องค์ประกอบของ
สขุภาพองค์การของโรงเรียน  ประกอบด้วย  6 มิติ  ดงันี ้ 1) เกียรติศกัดิ์ศรีของโรงเรียน  2)  ความ
เป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 3) อํานาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน  4) การ
สนบัสนนุทรัพยากร  5) การอยูร่่วมกนัของครู  และ 6) การมุง่เน้นวิชาการ259 

นอกจากนัน้สพุรรณี  สวุตัถี  ได้ทําการศกึษาองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดของมายส์ (Miles) ผลการวิจยัพบว่า  องค์ประกอบ
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย  มี 8 ด้าน  ดงันี ้1) ภาวะผู้ นําฉนัเพ่ือน
ร่วมงาน    2) ขวญัในการปฏิบตังิาน  3)  ความเป็นผู้ นําทางวิชาการ  4)  การกําหนดเป้าหมาย  5)  

การมุ่งเน้นวิชาการ   6) บรูณภาพของสถาบนั  7) การจดักินกรรมสนบัสนนุการเรียนการสอน  8)  การ
ติดต่อส่ือสาร260 และพชัรีวรรณ  กิจมี  ได้ศึกษาแบบจําลองท่ีสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุับสขุภาพองค์การ

                                                 
258T. P. Podgurski, “School  effectiveness  as  it  relates  to group  consensus  

and  organizational  health  of  elementary  schools”  Dissertation  Abstract  international  

52, 3 (1990) : 769A.  
259  Wayne K. Hoy and  J. D.  Sabo, Quality  middle  schools : Open and  healthy  

(Englewood Cliffs, NJ : Prentice -  Hall, 1997), 65. 
260 พรรณี สวุตัถี, “สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดษุฎี

บณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  ครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2537), 249 – 252.   
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โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  ภาคเหนือ  จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีตอ่สขุภาพองค์การมี 

7 ปัจจยั  ดงันี ้1) สภาพแวดล้อม 2) บรรยากาศองค์การ 3) โครงสร้างสร้างองค์การ  4) การดําเนินงาน
ขององค์การ  5) พฤตกิรรมการบริหาร  6) บคุลากร  และ 7) ประสทิธิผลขององค์การ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การสรุปได้ว่า  องค์ประกอบ
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประกอบด้านต่าง ๆ 14  ด้าน  ดงันี ้ 1) เป้าหมายและความเข้มแข็ง
ขององค์การ  2) การใช้อํานาจของผู้บริหาร 3)  การบริหารจดัการท่ีเน้นคน  4)  การบริหารจดัการท่ี
เน้นผลงาน  5)  การมุ่งเน้นงานวิชาการ  6) การจดัการภายในองค์การ  7)  การเจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลงภายในองค์การ  8)   การตดิตอ่ส่ือสารภายในองค์การ 9) การสนบัสนนุทรัพยากร  

10) ความสามคัคี ขวญัและกําลงัใจ  11) นวตักรรมในการทํางาน  12)  ความมีอิสระในการทํางาน  

13)  การปรับตวัในการทํางาน  และ 14) ความเหมาะสมในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
องค์การ  ซึ่งผู้ วิจยันําองค์ประกอบเหล่านีไ้ปเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิตอ่ไป 

นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพองค์การทัง้ภายใน
และตา่งประเทศเพ่ือเป็นแนวคดิในการวิจยัครัง้นี ้ ซึง่งานวิจยัดงักลา่วมี  ดงันี ้

วีรวรรณ  เกิดทอง  ได้ศึกษาการศึกษาสุขภาพองค์การของกลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลรัฐ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  พบว่า  1) การศกึษาสขุภาพองค์การของกลุม่งานการ
พยาบาล โรงพยาบาลรัฐ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ พบว่า คา่เฉล่ียสขุภาพองค์การของกลุม่งาน
การพยาบาล อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติด้านความยดึเหน่ียว
ภายในกลุม่ อยู่ในระดบัดี สว่นมิติอ่ืนๆ อยู่ในระดบัปานกลางโดยมิติด้านการใช้อํานาจอย่างเป็น
ธรรม  มิตด้ิานการมุง่เน้นเป้าหมาย   มิตด้ิานการตดิตอ่ส่ือสารอย่างเหมาะสม   มิติด้านขวญั   มิติ
ด้านการปรับตวั   มิตด้ิานความเป็นอิสระ   มิตด้ิานความสามารถในการแก้ปัญหา   มิตด้ิานการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและมิตด้ิานการนํานวตักรรมมาใช้261   งานวิจยัของวนิดา  แก้วรักษ์  
ได้ศึกษามิติสุขภาพองค์กรท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครปฐม  โดยใช้แนวคิดของพอดเกอร์สกี (Podgurski) พบว่า  

สขุภาพองค์กรของโรงเรียนประถมศกึษาโดยภาพรวมมีสขุภาพองค์กรสมบรูณ์อยู่ในระดบัสงู  โดย
เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้  ดงันี ้ มิติภาวะผู้ นําฉนัเพ่ือนร่วมงาน  มิติบรูณภาพของสถาบนั  

                                                 
261 วีรวรรณ  เกิดทอง,   “การศกึษาสขุภาพองค์การของกลุม่งานการพยาบาล 

โรงพยาบาลรัฐ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 125 - 126.   
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มิติความผูกพนัของครู  มิติการมุ่งเน้นวิชาการ  และมิติการจดัสรรทรัพยากร  และเม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์กรกับการปฏิบัติงานวิชาการ  โดยภาพรวมพบว่า  มี
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมากโดยเฉพาะด้านการมุ่งเน้นงานวิชาการ  การจดัสรรทรัพยากร  อยู่ใน
ระดบัมาก  ส่วนความผกูพนัของครู  บรูณภาพของสถาบนั  และภาวะผู้ นําฉันท์เพ่ือนรวมงานอยู่
ในระดับปานกลาง  ส่วนมิติสุขภาพองค์กรท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศกึษามี  2  มิติ  คือ  มิติมุ่งเน้นวิชาการ  และภาวะผู้ นําฉนัท์เพ่ือนร่วมงาน262   ส่วนวรรณ
ภา  ประทุมโทน พบว่า  จากการศึกษาสขุภาพองค์การ  7 มิติ  ได้แก่  ความเข้มแข็งของสถาบนั  
อิทธิพลของผู้ อํานวยการ  การบริหารเน้นคน  การบริหารเน้นงาน  การสนบัสนุนทรัพยากร  ขวญั
ในการปฏิบัติงาน  และการมุ่งเน้นด้านวิชาการ พบว่า  วิทยาลัยพยาบาลส่วนใหญ่มีสุขภาพ
องค์การสมบูรณ์บานกลางคิดเป็นร้อยละ  60  สําหรับสขุภาพองค์การสมบูรณ์มากและสขุภาพ
องค์การไมส่มบรูณ์  พบวา่เท่ากนัคดิเป็นร้อยละ  20  และบรรยากาศองค์การกบัสขุภาพองค์การมี
ความสมัพนัธ์ไปในทางบวก263  นอกจากนี ้ พชัรีวรรณ  กิจมี  ได้ศึกษาแบบจําลองท่ีสมัพนัธ์เชิง
สาเหตกุบัสขุภาพองค์การโรงเรียนอาชีวิศกึษาเอกชน  ภาคเหนือ  จากผลการวิจยัพบว่า 1)  ปัจจยั
เชิงสาเหตุท่ีมีต่อสุขภาพองค์การมี  7  ปัจจัย  ดังนี ้ สภาพแวดล้อม  บรรยากาศองค์การ  
โครงสร้างสร้างองค์การ  การดําเนินงานขององค์การ  พฤติกรรมการบริหาร  บุคลากร  และ
ประสิทธิผลขององค์การ  ซึง่ทกุปัจจยัอยู่ในระดบัมาก  2)  สขุภาพองค์การพบว่า  ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากมี  7  มิติ  ดงันี ้ ความเข้มแข็งขององค์การ  อิทธิพลของผู้ อํานวยการ  ภาวะผู้ นําด้าน
มิตรสมัพนัธ์  ภาวะผู้ นําด้านกิจสมัพนัธ์  การสนบัสนนุทรัพยากร  ขวญัในการปฏิบตัิงาน  และการ
มุ่งเน้นด้านวิชาการ  3)  ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในแบบจําลองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบั
สขุภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวเอกชน  ภาคเหนือ  พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัเป็นบวกทัง้หมด  

และปัจจัยท่ีสมัพนัธ์กับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวเอกชน  ภาคเหนือ  ประกอบด้วย  1)  

ปัจจยัสภาพแวดล้อมสง่ผลทางตรงตอ่ปัจจยัประสิทธิผลองค์การ  ปัจจยับรรยากาศองค์การสง่ผล
ทางตรงและทางอ้อมตอ่สขุภาพองค์การ  แตไ่ม่สง่ผลทางตรงตอ่ปัจจยัการดําเนินงานขององค์การ  

                                                 
262 วนิดา  แก้วรักษ์,   “มิตสิขุภาพองค์กรท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศกึษา  สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครปฐม”   (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2544), 142 - 143.   

263 วรรณภา  ประทมุโทน, “บรรยากาศองค์การและสขุภาพองค์การของวทิยาลยั
พยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545), บทคดัยอ่. 
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2)  ปัจจัยบรรยากาศองค์การส่งผลทางตรงต่อสุขภาพองค์การ  แต่ไม่ส่งผลทางตรงต่อปัจจัย
ประสิทธิผลองค์การและไม่ส่งผลทางอ้อมต่อสขุภาพองค์การ  3)  ปัจจยัโครงสร้างองค์การส่งผล
ทางตรงต่อปัจจยับรรยากาศองค์การและส่งผลทางอ้อมต่อสขุภาพองค์การ  แต่ไม่ส่งผลทางตรง
ต่อปัจจัยประสิทธิผลองค์การและสุขภาพองค์การ  นอกจากนีย้ังค้นพบข้อมูลใหม่ว่า  ปัจจัย
โครงสร้างองค์การสง่ผลทางตรงตอ่ปัจจยัการดําเนินงานขององค์การ  และสง่ผลทางอ้อมตอ่ปัจจยั
บรรยากาศองค์การและสุขภาพองค์การและปัจจัยโครงสร้างองค์การส่งผลทางตรงต่อปัจจัย
บคุลากร  และสง่ผลทางอ้อมตอ่ประสทิธิผลองค์การและสขุภาพองค์การ  4) ปัจจยัการดําเนินงาน
ขององค์การสง่ผลทางตรงต่อปัจจยับรรยากาศองค์การและสง่ผลทางอ้อมตอ่สขุภาพองค์การ  แต่
ไม่สง่ผลทางตรงตอ่ปัจจยัประสิทธิผลองค์การและสขุภาพองค์การ 5) ปัจจยัพฤติกรรมการบริหาร
ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยบุคลากรและส่งผลทางอ้อมต่อปัจจัยประสิทธิผลองค์การและสุขภาพ
องค์การ  ส่งผลทางตรงต่อปัจจยัประสิทธิผลองค์การ  แต่ไม่ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยบรรยากาศ
องค์การและสขุภาพองค์การ   นอกจากนีย้งัค้นพบข้อมลูใหมว่า่  ปัจจยัพฤติกรรมการบริหารสง่ผล
ทางตรงตอ่ปัจจยัการดําเนินงานขององค์การ  และสง่ผลทางอ้อมตอ่ปัจจยับรรยากาศองค์การและ
สุขภาพองค์การ  6)  ปัจจัยบุคลากรส่งผลทางตรงต่อปัจจัยประสิทธิผลองค์การและสุขภาพ
องค์การแต่ไม่ส่งผลทางอ้อมต่อสขุภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวเอกชน  ภาคเหนือ 7)  ปัจจัย
ประสทิธิผลองค์การไมส่ง่ผลทางตรงตอ่สขุภาพองค์การ264 

ไมเคิล (Michael) ได้ศกึษาเก่ียวกบัสขุภาพองค์การในโรงเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
รัฐวิสคอนซิน จุดมุ่งหมายของการวิจยัในเร่ืองนี ้เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ของ
สขุภาพองค์การกบัโครงสร้างขององค์การขนาดโรงเรียน ประเภทของครู และประสบการณ์ของครู 
โดยอาศยักรอบความคิดพืน้ฐานเร่ือง การเปล่ียนแปลงองค์การ สุขภาพองค์การ และรูปแบบ
องค์การของโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบวดัสขุภาพองค์การ (OHI) กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นครูในโรงเรียนของรัฐ 67 โรง แยกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มแรกเป็นครูในโรงเรียนท่ี
ทํางานร่วมกนัเป็นทีม อีกกลุม่หนึง่เป็นครูในโรงเรียนท่ีแยกกนัทํางานเป็นสว่นๆการวิเคราะห์ข้อมลู
ใช้การหาคา่สถิตด้ิวยการทดสอบคา่ที  (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง 
(two way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัสขุภาพองค์การของครูทัง้ 2 
กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั ขนาดโรงเรียนประเภทโรงเรียนตลอดจนประสบการณ์ของครู 

                                                 
264 พชัรีวรรณ  กิจมี, “แบบจําลองท่ีสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัสขุภาพองค์การโรงเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน  ภาคเหนือ”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับรูพา, 2549), 141 – 143. 
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พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ได้มีข้อเสนอแนะของงานวิจัยเร่ืองนีว้่า การปรับปรุงโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผล ผู้ บริหารโรงเรียนควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการจัดโครงการสร้างองค์การให้เหมาะสม นอกจากนีผู้้ วิจัยได้
เสนอแนะให้มีการศกึษาสขุภาพองค์การ โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสงัเกต สมัภาษณ์แบบ
เจาะลึกทางมานุษยวิทยา เก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารท่ีสมัพันธ์กับสุขภาพองค์การ เพ่ือการ
ประเมินสขุภาพองค์การอีกด้วย265 

ซว์ู (Sue) ได้ศกึษาเร่ืองอิทธิพลของสขุภาพองค์การในโรงเรียนประถมศกึษา 4 โรง ท่ีอยู่
ในโครงการวิจัยเพ่ือวัดประสิทธิผลโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการวิจัยเร่ืองนีต้้องการศึกษาว่า
ประสิทธิผลโรงเรียนได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียนท่ีมีระดับสุขภาพองค์การสูง เพ่ือศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน การกระจายความสําเร็จระหวา่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของกลุ่ม (SES) ความป่าเถ่ือนและอตัราการออกกลางคนัในโรงเรียนประถมศึกษา 8 โรง 
กรอบทฤษฏีของงานวิจยัเร่ืองนีใ้ช้การวิจยัประสิทธิผลโรงเรียน (ERS) และแนวคิดของ มายส์ 
เก่ียวกับสุขภาพองค์การ วิธีการดําเนินการวิจัยดําเนินการโดยเลือกโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการ
ทดลองวดัประสิทธิผลโรงเรียน (ERS) จํานวน 4 โรง เพ่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนอีก 4 โรง ท่ีถกู
ควบคุมโดยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการวัด
ประสิทธิผลโรงเรียน ใช้แบบทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ในระดับ 2 และระดบั 4 ของไอโอวา (Iowa) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถามวัดลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล และแบบทดสอบวัดสุขภาพองค์การ
วิเคราะห์ข้อมลูใช้ทดสอบด้วยคา่ที (t-test) เพ่ือดคูวามแตกตา่งระหว่างกลุม่จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
8 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนให้โรงเรียนมีประสิทธิผลนัน้อาจจะพฒันาจากมิติสุขภาพ
องค์การได้ แต่ไม่มัน่คงเสมอไป กลุ่มโรงเรียนในโครงการวิจัยประสิทธิผลโรงเรียน อาจมีความ
ต้องการให้ด้านวิชาการประสบผลสําเร็จมากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆโดยท่ีนักเรียนมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจทางสงัคมต่ํา266 

                                                 
265 T. J. Michael,  “Organizational  Health in  Wisconsin  Transitional  Schools,”  

Dissertation  Abstracts  International.  49, 1 (July 1988) : 49 - A.   
266 B.S. Sue,  “The  Influence  of  Organizational  Health  on  Four  Elementary  

Schools  Research  Program,”    Dissertation  Abstracts  International.  50, 2  (August 

1988) : 355 - A.   
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ลีออน  (Leon) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการวดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรบางตวักบัสขุภาพ
องค์การ โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือบรูณาการแนวคิดของสขุภาพองค์การกบัประสิทธิผลองค์การ ทัง้นี ้
ได้ตัง้ฐานคติเบือ้งต้นว่า มิติสุขภาพองค์การน่าจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตของระบบโรงเรียน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองนีคื้อผู้บริหาร ครู นกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา 31 โรง เคร่ืองมือท่ี
ใช้ ได้แก่ แบบวดัสขุภาพองค์การ (OHI) และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากการ
ทดสอบของหน่วยสอบมาตรฐานกลางของแคลฟิอร์เนีย การวิเคราะห์ข้อมลูใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (pearson product moment correlation coefficient) และการหาค่า
ความน่าจะเป็นของปัจจยัระหว่างมิติสขุภาพองค์การและตวัแปรบางตวัท่ีคดัสรรมา อาทิ เพศของ
ผู้บริหาร ประสบการณ์และการฝึกอบรมของครู โดยใช้เทคนิคสหสมัพันธ์พหูคูณวิธีสเตบไวส์ 

(stepwise) วิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัสรุปได้วา่267 

1.  มิตสิขุภาพองค์การ 5 ด้านใน 10 ด้าน มีความสมัพนัธ์กบัเพศของผู้บริหาร 

2.  ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและสขุภาพองค์การมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาระดบั 6-8 ท่ีมีผู้บริหารเป็นเพศ
ชายและโรงเรียนประถมศกึษาระดบั 1-5 ท่ีมีผู้บริหารเป็นเพศหญิง 

3.  สุขภาพองค์การและประสบการณ์การฝึกอบรมของครู มีความแปรปรวนร่วมกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

งานวิจยันีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรศกึษากบัจํานวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีอยู่ในพืน้ท่ีศกึษา
และควรศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ 
พฤติกรรมของผู้บริหาร ลกัษณะโปรแกรมโรงเรียน ความคาดหวงัของครู ตลอดจนความสมัพนัธ์
ระหวา่งครูในโรงเรียน เป็นต้น 

ไพรส์ (Price) ได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับสุขภาพองค์การ โดยจุดมุ่งหมายเพ่ือดูว่าระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละ
องค์ประกอบมีความสมัพนัธ์กบับรรยากาศโรงเรียนหรือไม ่ และเพ่ือวดัความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบั
การตดัสินใจสัง่การในโรงเรียนกับมิติสขุภาพองค์การเคร่ืองมือท่ีใช้วดัในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบวดัสขุภาพองค์การ (OHI) และแบบวดัระดบัการบริหารแบบมีสว่นร่วม (P.M.A.) กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นครูในโรงเรียนประถมศกึษา จํานวน 50 โรงเรียน ในมลรัฐอากนัซสั (Arkansas)  การวิเคราะห์

                                                 
267 M.D. Leon,  “A  Study  to  Measure  The  Relationship  of Selected  School  

Profile  Variables  To  The  Dimension’s  of  Organizational Health,”  Dissertation  

Abstracts  International.  49, 7 (January 1989) : 1879 - A.   
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ข้อมลูใช้การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์อย่างง่าย ด้วยเทคนิคเพียร์สนั(Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนท่ีมีโครงสร้างการตดัสินใจแบบมีสว่นร่วม มี
บรรยากาศและสขุภาพองค์การท่ีดีกว่าโรงเรียนท่ีไม่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมการวิจยัเร่ืองนีมี้
ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนทุกระดบั มีโครงสร้างภายในท่ีจัดระบบการทํางานมีส่วนร่วม และให้มี
ตวัแทนในแตล่ะระดบัขององค์การ268 

พอดเกอร์สกี  (Podgurski) ศกึษาเร่ืองประสิทธิผลโรงเรียนท่ีสมัพนัธ์กบัข้อตกลงของ
กลุ่มและสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา โดยการวิจัยครัง้นีเ้พ่ือพฒันามิติวดัสุขภาพ
องค์การให้เหมาะสมกบัโรงเรียนประถมศกึษา โดยการนําเอาแบบวดัสขุภาพองค์การ (OHI) ท่ี
พฒันาโดย ฮอยและเฟลด์แมน ไปทดลองใช้กับโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งมีสมมติฐานเบือ้งต้น
สอดคล้องกับนกัการศึกษาหลายๆ คนท่ีว่าโรงเรียนประถมศึกษามีโครงสร้าง ความซบัซ้อนและ
บรรยากาศตา่งกบัโรงเรียนมธัยมศกึษา วิธีการดําเนินการเร่ิมด้วยการศกึษานําร่อง จํานวน 2 ครัง้ 
โดยครัง้แรกนําข้อกระทงจํานวน 65 ข้อ ไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างครูในโรงเรียนประถมศกึษา จํานวน 
131 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบพบว่าข้อกระทงดงักล่าวมีค่า
ความเท่ียงตัง้แต่ 0.69-0.92 จํานวน 40 ข้อ ซึ่งปรากฏว่าข้อกระทงในมิติการมุ่งเน้นวิชาการ
(academic emphasis) มีจํานวนความเท่ียงต่ํา จึงได้มีการสร้างข้อกระทงเพิ่มอีก 7 ข้อ และเพิ่ม
ในมิติขวญั (morale) และมิติภาวะผู้ นํามุ่งคน (consideration) อีกอย่างละ 1 ข้อ รวมเป็น 9 ข้อ
จากนัน้จึงนําข้อกระทงทัง้หมด 49 ข้อ มาทําการศกึษานําร่อง อีกเป็นครัง้ท่ี 2 โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีทางการศกึษาจากโรงเรียนประถมศกึษา 41 โรง ซึง่เป็นตวัแทนระดบักลางในเขต
ชานเมืองและชนบทรอบเมืองจํานวน 598 คน หน่วยในการวิเคราะห์ครัง้นีเ้ป็นโรงเรียน ดงันัน้ เม่ือ
วิเคราะห์ข้อมลูด้านเทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบแล้วพบว่า มิติสขุภาพองค์การสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ลดลงเหลือ 6 ด้าน โดยได้รวมมิติภาวะผู้ นํามุ่งงานและมุ่งคนเข้าด้วยกันเป็นมิติ
ภาวะผู้ นําแบบบรูณาการ (integrated leadership) และเม่ือนํามาตรวจสอบคณุภาพโดยการหา
ค่าความเท่ียงแล้ว พบว่าจํานวนข้อกระทงของแต่ละมิติมีค่าความเท่ียงตัง้แต่การนํารายการวดั
สขุภาพองค์การมาทําการทดสอบเป็นครัง้สุดท้าย ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือ
ต้องการตรวจสอบความคงท่ีของมิติ (ตวัประกอบ) แตล่ะด้าน ประการท่ีสอง เพ่ือตรวจสอบ ความ
เท่ียงของข้อกระทงแตล่ะข้อ (subtest) และประการสดุท้าย เพ่ือจดัหากลุม่ตวัอย่างของโรงเรียนท่ี

                                                 
268 C. G. Price, “A Study  to  Determine  The  Relationship  Between  Elements  

of  Participative  Management  and  Organizational Health,”  Dissertation  Abstracts  

International.  49, 7 (January 1983) :  685 - A.   
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มีระดบัสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมพอท่ีจะเป็นตวัแทนของโรงเรียนทัว่ๆ ไปในมลรัฐได้ ทัง้นี ้
ได้อาศยักรอบความคดิของ พาร์สนั (Parsons) เพ่ือให้แนวคดิของสขุภาพองค์การ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ครูโรงเรียนประถมศกึษา 41 โรง เป็นกลุม่เดิมท่ีใช้
ศึกษานําร่องและเพิ่มอีก 37 โรง รวมทัง้หมด 78 โรง ครูส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 83 และมี
ประสบการณ์ในการทํางานเฉล่ีย 14-15 ปี อายเุฉล่ีย 42 ปี และสว่นใหญ่ร้อยละ 86 เป็นผู้ ท่ีได้รับ
จ้างมาทําการสอนท่ีโรงเรียน ซึง่โดยปกติแตล่ะคนจะรับผิดชอบนกัเรียน 20-28 คนตอ่ห้อง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบแล้ว พบว่ามิติสขุภาพองค์การท่ีกําหนดไว้เดิม 
6 ด้าน ลดลงเหลือ 5 ด้าน ข้อกระทงของแต่ละด้านมีความเท่ียงตัง้แต่ 0.87-0.95 ซึ่งทัง้หมด 37 
ข้อกระทง จะเห็นว่ามิติสขุภาพองค์การท่ีได้จากผลการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 1)บูรณภาพของสถาบนั
(institution integrity)   2) อิทธิพลในการจดัสรรทรัพยากร (resource influence)   3) ภาวะผู้ นํา
ฉนัเพ่ือนร่วมงาน (collegial  leadership) 4) ความผกูพนัของครู (teacher affiliation) 5) การ
มุ่งเน้นวิชาการ (academic emphasis) ผลจากการวิจยัครัง้นี ้ทําให้ได้เคร่ืองมือวดัสขุภาพ
องค์การสําหรับ โรงเรียนประถมศกึษา (OHI-E) นบัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีได้พฒันาขึน้ใหม่ ซึง่ยงัไม่มี
การนําไปขยายผลเพ่ือการศึกษาค้นคว้า นอกจากนีผ้ลการศึกษายงัชีใ้ห้เห็นว่า พฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีตอ่ครู เสมือนกลุม่สงัคมท่ีร่วมกนักําหนดและตดิตามงานด้วยกนั ทัง้นีผู้้บริหาร
ให้ความสนบัสนนุการทํางานของครู ดแูลเอาใจใสใ่นสวสัดกิารของครู อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
สําหรับวิธีการสร้างสมัพนัธภาพ อาจกระทําอย่างเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการได้ ซึง่มกัพบทัง้ 2 
ลกัษณะท่ีมีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิด จนบางครัง้ไม่อาจแยกจากกนัได้ แต่ลกัษณะอย่างไม่
เป็นทางการจะมีบทบาทในการทํางานมาก เช่น  ผู้บริหารใช้ความสามารถทางประมขุศลิป์โดยการ
ทําตวัเป็นตวัอย่าง ให้คําแนะนําตกัเตือนอย่างเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของ
มนุษย์ มีการเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของผู้ ใต้บังคับบัญชาพยายามใช้เทคนิคท่ีโน้มน้าวให้
จดุมุง่หมายของผู้ใต้บงัคบับญัชา269 

อยา่งไรก็ตาม  ฮอย   และคณะ (Hoy and other)   ได้ให้ข้อสงัเกตว่า เคร่ืองมือดงักลา่ว
มีความเช่ือถือได้เท่ากับเคร่ืองมือวัดบรรยากาศองค์การ โดยสามารถนําไปใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณเพ่ือหาคําตอบเชิงประจักษ์ได้กับตวัแปรอ่ืนๆอาทิ ชุมชนของโรงเรียน อาชีพครู การใช้
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อํานาจของผู้บริหาร พฤติกรรมการสอนของครู โครงสร้างองค์การ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครู
ในการตดัสนิใจ เป็นต้น ดงัตวัอยา่งของงานวิจยัท่ีมีการตัง้สมมตฐิานตา่งๆ กนั  

โดยสรุปผลจากการศึกษาวิจัยดงักล่าว เป็นท่ียอมรับว่า สุขภาพ เป็นตวัแปรอิสระท่ี
สามารถทํานายผลผลิตของโรงเรียนท่ีสําคัญๆอาทิ  1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (academic 

achievement)   2) ความยอมรับตนเองของนกัเรียน (self-esteem of  students)  3) ความห่างเหินและ
ความผกูพนัของนกัเรียน (student alienation and commitment)   4) ความป่าเถ่ือน (vandalism)   5) 

การลาออกของครู (teacher absenteeism)   6) ความพึงพอใจและความผกูพนัของครู (teacher 

satisfaction and commitment)   7) ฐานะของโรงเรียนในชมุชน (school status in the community)   

8) การตดิตอ่ส่ือสารแบบเปิดเผย (openness in communication)   9) ทรรศนะบวกของนกัเรียนท่ีมีตอ่
โรงเรียนและการศกึษา (positive student orientation to school and education) 

นอกจากนีก้ารวิจัยเร่ืองนีไ้ด้เสนอแนะให้มีการนําไปใช้ว่า OHI–E เป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถนําไปใช้เป็นกรอบการตรวจวินิจฉัยองค์การเพ่ือนําไปสู่การปฏิบตัิให้มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีแบบแผน โดยผู้ใช้จะรู้ได้วา่ มีอะไรเกิดขึน้ในโรงเรียน เพราะเป็นการดพูฤติกรรมการทํางาน
ท่ีเก่ียวข้องกัน สามารถดพูฤติกรรมการทํางานทัง้ 3 ระดบั ตัง้แต่ระดบัสถาบนั ระดบัการจดัการ 
และระดบัปฏิบตักิาร หรือดใูนแง่ของกิจกรรมท่ีแสดงออก และการใช้เคร่ืองมือ เป็นต้น จากการนํา
เคร่ืองมือดังกล่าวไปวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนทําให้ทราบคะแนนของสุขภาพโรงเรียนซึ่ง
แยกแยะได้ว่า โรงเรียนใดเป็นโรงเรียนท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์  (healthy  school)  หรือโรงเรียนท่ีมี
สขุภาพไมส่มบรูณ์ (unhealthy   school)  ข้อมลูเชิงประจกัษ์สามารถชีใ้ห้เห็นวา่  โรงเรียนต้องการ
ปรับปรุงในเร่ืองใด  ซึง่มองได้ 2 ด้าน  คือ  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัครู  และความสมัพนัธ์
ระหวา่งครูกบัผู้บริหาร  นอกจากนีเ้คร่ืองมือ OHI-E  ยงัสามารถนําไปใช้ในการพฒันากิจกรรมการ
ฝึกอบรมระหวา่งประจําการ (in-service  training) ให้กบัครูและผู้บริหาร  ผู้บริหารท่ีประสบผลสําเร็จ  
ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การเพ่ือวดัความสําเร็จของโรงเรียนและคิดหากลยุทธ์ท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนให้มีประสทิธิผล 

ฮอย   และคณะ (Hoy and other)   ได้ร่วมกนัทําวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองค์การ  สขุภาพองค์การและประสิทธิผลองค์การ  โดยมีจดุมุ่งหมาย
เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอํานาจของการทํานายประสทิธิผลโรงเรียน  ซึง่เน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนเป็นเกณฑ์ในการวดัประสิทธิผลโรงเรียน   และจดัเป็นตวัแปรตามในการวิจยัครัง้นี ้ กลุ่ม
ตวัอย่างได้แก่  ครูโรงเรียนมธัยม 58 โรง จํานวน 872  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมลูมี 4 

ชดุ คือ  แบบสอบถามวดับรรยากาศองค์การสําหรับนกัเรียนมธัยมศกึษา (Organization  Climate 
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Description Questionnaire Rutgers Secondary : OCDQ-RS)  แบบสอบถามวดัสขุภาพองค์การ  
(Organizational  Health  Inventory : OHI)   แบบสอบถามวดัความผกูพนัต่อองค์การ 
(Organizational Commitment Questionnaire : OCQ)  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน (High School Proficiency Test : HSPT)  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้เทคนิคการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร  ผลการวิจยัพบว่า  ตวัแปรสขุภาพ 3 ตวั  คือ  ความมัน่คงของสถาบนั   การจัดสรร
ทรัพยากร  และการมุ่งเน้นวิชาการ มีความสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคญัท่ี
ระดบั 0.01  ส่วนตวัแปรบรรยากาศองค์การมีเพียงตวัเดียวเท่านัน้ คือ  ความคบัข้องใจของครูท่ีมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และพบว่าตัวแปรสุขภาพทัง้หมด 7 มิติ  และตัวแปร
บรรยากาศองค์การ  4 มิติ  ท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ  นอกจากนัน้ตัวแปร
สถานภาพเศรษฐกิจและสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความผกูพนัตอ่องค์การ  
ผลการวิจยัเร่ืองนี ้ สรุปได้ว่า  แบบวดัสขุภาพองค์การ (OHI)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้ดีกว่า  แบบวดับรรยากาศองค์การ (OCDQ-RS)  โดยเฉพาะในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนนัน้  มิติของสขุภาพมีความสมัพนัธ์สงูมาก  และยงัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองค์การด้วย  นอกจากนีผ้ลงานวิจัยให้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่า  การพัฒนาเคร่ืองมือวัดบรรยากาศ
องค์การไม่ได้เกิดจากการชีนํ้าทางทฤษฎี  ในขณะท่ีการพฒันาเคร่ืองมือวดัสขุภาพองค์การเกิดจาก
ฐานทฤษฎีระบบสังคมของพาร์สัน  เพราะมิติต่างๆ ของสุขภาพองค์การได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือวัด
คณุลกัษณะและบทบาทสําคญัเพ่ือความอยู่รอดและความเติบโตขององค์การ  ดงันัน้  ตวัแปรทัง้หมด
ของสขุภาพองค์การ  เม่ือรวมกันแล้วสามารถอธิบายผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน   แม้ว่าตวัแปรด้าน
อิทธิพลของผู้ บริหารจะไม่มีผลโดยตรงแต่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้ดีกว่าตัวแปรวัด
บรรยากาศขององค์การ270 

ซึง่ตอ่มา ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo) ได้ศกึษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมธัยม
ต้น : การประเมินสุขภาพองค์การ  และผลสัมฤทธ์ิด้านการศึกษาของนักเรียน   เป็นการศึกษา
บรรยากาศของโรงเรียนในประเด็นของพลวตัทางสขุภาพ   และมีการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง
สขุภาพของโรงเรียนและผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนจากโรงเรียนมธัยมต้นจํานวน 68 โรง  โดยใช้เคร่ืองมือ 
OHI ในการวดับรรยากาศของโรงเรียน  สว่นใหญ่พบว่ามิติด้านสขุภาพของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ใน
ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน  มิติการบูรณาการโปรแกรมทางการศึกษา  ซึ่งเป็นมิติหนึ่งของ

                                                 
270Wayne  K. Hoy and other,  “Organizational  Climate, School  Health,  and  

Effectiveness : A Comparative  Analysis,”  Educational – Administration – Quarterly.  26, 

3 (August  1990) : 269 -379. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

120 

สขุภาพของโรงเรียนพบวา่  ไมใ่ช่เป็นสว่นหนึง่ของแบบแผนบรรยากาศองค์การ   ท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้   ในทางกลบักนัมีความเก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนทัง้หมด  ถึงแม้ว่าครู
จะต้องการและได้รับการสนับสนุนและปกป้องคุ้ มครองจากภายนอกอย่างมาก  แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ี
จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน  และทําให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนสงูขึน้  อย่างไรก็ตามลกัษณะหรือข้อมลู
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้ปกครอง  จะนําไปสู่ผลลพัธ์ของนกัเรียนในทางบวก  ซึง่ผลดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
ให้นกัวิจยัและผู้บริหารควรนํามาอภิปรายและหาข้อสรุปตอ่ไป271 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพองค์การ 

นอกจากนีย้ังมีปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อสุขภาพองค์การ หรือเป็นปัจจัยท่ีแสดงถึง
ประสทิธิภาพขององค์การ มีดงันี ้

1. ภาวะผู้ นํา ภาวะผู้ นํามีความสําคัญยิ่งในการกําหนดความก้าวหน้าหรือความ
ล้มเหลวในการพฒันาองค์การ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ นําเป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจภาพรวม กิจกรรม และ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตั ิจากการศกึษาคณุลกัษณะของผู้ นําท่ีประสบผลสําเร็จและผู้ นําท่ี
ไมป่ระสบผลสําเร็จ พบคณุลกัษณะท่ีสําคญัของภาวะผู้ นํา 6 ประการ ดงันี ้272  

 1.1 ลกัษณะทางกายภาพ (physical characteristics) เช่น อาย ุเป็นต้น 

1.2 ภมูิหลงัทางสงัคม (social background) เช่น ระดบัการศกึษา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสงัคม 

1.3 สติปัญญา ความรู้ความสามารถ (intelligence) เช่น ระดบัสติปัญญา ความรู้
ความสามารถในการตดัสนิใจ ประสบการณ์ในการทํางาน 

1.4 บคุลิกภาพ (personality) เช่น  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความกระฉบักระเฉง
วอ่งไวในการทํางาน 

1.5 ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน (task related characteristics) เช่น  ความรับผิดชอบ
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  มีวิสยัทศัน์ 

1.6 ลกัษณะต่างๆทางสงัคม (social characteristics) เช่น เป็นผู้ ท่ีต้องมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตา่งๆ มนษุย์สมัพนัธ์ กระตือรือร้น เป็นต้น 

                                                 
271Wayne  K. Hoy and  D.J. Sabo,  Quality  Middle  Schools : Open  and 

Healthy  (California : CorWin  Press, 1998), n. pag.  
272Raph M. Stogdill,  Handbook  of  Leadership : A  Survey of Theory  and  

Research   (New York : The Free Press, 1974), 74 – 75. 
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2.  ขนาดขององค์การ (size of organization) ขนาดขององค์การเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมี
ส่วนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติ ขนาดขององค์การ 
หมายถึง จํานวนบคุคลากรในสถานศกึษา โดยมีตวัชีว้ดั คือ จํานวนครูและบคุลากร จํานวนผู้ เรียน 
และจํานวนงบประมาณท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสว่นกลาง สว่นท้องถ่ิน แล้วสว่นอ่ืนๆ  นอกจากนี ้
สเตียร์ (Steers) ได้ทําการศกึษา  พบว่า องค์การท่ีมีโครงสร้างไม่ใหญ่มีจํานวนบคุลากรภายใน
องค์การไมม่ากนกัจะทําให้มีความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ273   ซึง่สอดคล้องกบั เรดและคณะ  
(Raid and other) ได้ทําการศกึษา  พบว่า องค์กรท่ีมีขนาดเล็กมีจํานวนบคุลากรภายในองค์การ
จํานวนน้อย มีความคล่องตวัในการปรับให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าองค์การท่ีมี
ขนาดใหญ่และสมาชิกจํานวนมาก274   นอกจากนัน้ความสมัพนัธ์ของบคุลากรภายในองค์การจะ
เป็นรูปแบบอรูปนัยหรือไม่เป็นทางการ (informal organization) สมาชิกในองค์การจะมี
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ส่ือสาร การสร้างความเข้าใจอนัดีในมวลสมาชิกขององค์การเป็นไปอย่าง
ทัว่ถึง มีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีความยืดหยุ่นในองค์การค่อนข้างสงู ซึ่งสมัพนัธภาพท่ีดีนัน้
จะสง่ผลตอ่ขวญัในการปฏิบตังิานสงู275  

3. สมรรถนะขององค์การ (organization competency) สมรรถนะขององค์การมี
ความสําคญัยิ่งในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพราะสมรรถนะขององค์การ คือความสามารถท่ีจะ
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จได้ และได้รับผลงานสงูสดุ มีลกัษณะเป็นพลงั (energy) ท่ีมีอยู่ใน
องค์การนัน้ๆ สมรรถนะขององค์การจึงขึน้อยู่กบัความสมบรูณ์ขององค์การ และองค์การนัน้ๆ อาจ
เพิ่มพูนสมรรถนะให้สูงขึน้ได้สิ่งท่ีจะช่วยให้มนุษย์มีสมรรถนะมากขึน้ ได้แก่ สติปัญญา ความ
เฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองทุ่นแรงให้กับสมาชิกในองค์การ 
องค์การท่ีมีสมรรถนะสงู สามารถทํางานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วได้ผลงานมาก เรียบร้อย ประหยดั 
และได้รับผลสําเร็จมากกว่าองค์การท่ีมีสมรรถนะต่ํา หรืออาจกล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานของ
องค์การใดมีผลปฏิบตัท่ีิดีถือได้วา่องค์การนัน้มีสมรรถนะ 

                                                 
273R.M.  Steers, Organizational  Effectiveness : A Behavior  View  (California : 

Goodyear  Publishing  Company, 1977),  67. 
274Raid and other.,  Towards  the  Effective  School : The  Problems  and  

some  Solutions  (Oxford : Basic  Blakewele, 1988),  29.  
275ประทวน  โคตรสาร,  มนุษย์สัมพนัธ์สาํหรับผู้บริหาร  (มหาสารคาม : สถาบนัราชภฎั

มหาสารคาม, 2535), 204 – 209. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

122 

4.  การสร้างบรรยากาศองค์การ องค์การตา่งๆ มีหน้าท่ีกลไกปกติ การจดัการ ได้แก่การ
วางแผน การจดัรูปงาน การสัง่การและการควบคมุ สําหรับหน้าท่ีของการสัง่การหรือการกําหนด
ทิศทางของงานถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของการผสมผสานการทํางานขัน้ปฏิบตัิ โดยเหตุท่ี
ทรัพยากรคนมีคณุค่าอย่างสงูถึงแม้ว่ามีแผนงานท่ีดีและการจดัการรัดกมุ จะไม่มีความหมายถ้า
หากคนในองค์การไมไ่ด้ทํางานด้วยความเตม็ใจและกระตือรือร้นหรือไมมี่บรรยากาศท่ีเหมาะสมใน
การสง่เสริมการทํางาน 

5.  การมีส่วนร่วมของประชาชน (participant factors) การมีส่วนร่วมเป็นความ
เก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ ซึง่ผลของการเก่ียวข้องดงักลา่วเป็นเหตุ
ให้การกระทําการให้บรรลจุุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้ กบัทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่ม
ดงักลา่วด้วย สรุปได้วา่ การมีสว่นร่วมถือเป็นหวัใจของการเสริมสร้างพลงัการทํางานร่วมกนั ซึง่จะ
นําไปสูค่วามสําเร็จในการปฏิบตังิานตา่งๆ ทฤษฏีการมีสว่นร่วมท่ีนกัวิชาการตา่งๆได้สร้างแล้วเป็น
ท่ียอมรับ ได้แก่ ทฤษฏีของโคเฮนและอฟัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff) ท่ีมีการแบง่การมีสว่นร่วม
ออกเป็น 4 แบบ คือ276 

  5.1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ ริเร่ิม ตดัสินใจ 
ดําเนินการตดัสนิใจ และการตดัสนิใจปฏิบตักิาร   

  5.2  การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ ประกอบด้วย การสนบัสนุนด้านทรัพยากร 
การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

  5.3  การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ 

  5.4  การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

นอกจากนีย้งัพบวา่มีปัจจยัท่ีมีผลตอ่สขุภาพองค์การ คือ ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ สภาพ
ท่ีตัง้ขององค์การมีสว่นเก่ียวข้องกบัสขุภาพองค์การในการทํางานโดยผลกระทบทางภมูิศาสตร์ของ
บคุคลมีผลตอ่การดํารงชีวิตของเขา277สภาพทางภมูิศาสตร์จะมีความแตกตา่งเก่ียวกบัจดุมุ่งหมาย

                                                 
276 Cohen and Uphoff,  อ้างถึงใน  ศภุชยั ศรีหล้า,  “ประสทิธิภาพขององค์การตอ่การ

พฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามนโยบายปฏิรูปการศกึษา”   (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2542), 75. 

277 A.W. Astin,  Preventing  Students  from  Dropping,  3nd  ed. (San Francisco : 

Jessey-Bass,1977),  117. 
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ในการดํารงชีวติ โครงสร้างทางคา่นิยม สภาพแวดล้อมของสถานท่ี278 นอกจากนี ้เปรมสรีุย์ เช่ือมทอง 

ได้ศกึษาพบวา่ ระดบัเศรษฐกิจของชมุชนและการเจริญของโรงเรียนท่ีตัง้อยู ่จะมีผลตอ่ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสภาพแวดล้อมตา่งๆ  ด้านภมูิศาสตร์เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและอตัราการเล่ือนชัน้ของนกัเรียน เช่น งานวิจยัต่างๆ ท่ีพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในภาคกลางสงูกว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในภาคอ่ืนๆ  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัต่ําท่ีสดุ   สว่นนกัเรียนในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่
ในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียน
ท่ีตัง้อยู่ในชนบทและต่างจงัหวดั และในอําเภอใกล้ๆ ตวัจงัหวดั นอกจากนีย้งัพบอีกว่า นกัเรียนท่ี
เรียนในโรงเรียนอยู่ในเขตพืน้ท่ียากจน จะมีความสามารถทางการเรียน และอตัราการเล่ือนชัน้ต่ํา
กวา่ในเขตพืน้ท่ีไมย่ากจน279 

เน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพองค์การ  เพ่ือให้มีความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึน้  ผู้ วิจัยขอนําเสนอผลงานวิจัยเก่ียวข้องกับสุขภาพองค์การ หลงัจากท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์
ผลงานวิจัยดังกล่าว เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาสรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย เป็น
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพองค์การในสถานศึกษาต่อไป  ทัง้นีเ้พ่ือให้สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีสุขภาพดีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานการเรียนการสอนของครู  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศกึษา ตลอดจนการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีคณุภาพเป็นไปตามเป้าหมายของ
ชาตท่ีิได้กําหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

278 R. Cope and  W. Hannah,  Revolving  College  Doors  (New York : John  

Wiley and Sons,1975),  23. 
279 เปรมสรีุย์ เช่ือมทอง,  “จิตลกัษณะของผู้บริหารและสภาวการณ์ของกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง

กบัประสทิธิภาพของโรงเรียน” (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  ประสานมิตร, 2536), 140 -141. 
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ลักษณะของสุขภาพองค์การ  

ลักษณะของสุขภาพองค์การที่ด ี

ในการบริหารจดัการองค์การให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้การเสนอกรอบแนวคิดในการ
ตรวจสอบคณุลกัษณะท่ีบง่บอกว่าองค์การนัน้ๆ มีคณุลกัษณะขององค์การสขุภาพดีเกิดขึน้  ซึง่
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าคณุลกัษณะขององค์การสขุภาพดีนัน้ได้ถกูแบง่ออกเป็นมิติตา่งๆ 

ตามการศึกษาของนกัวิจยัและนกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน ซึง่รวบรวมคณุลกัษณะขององค์การ
สขุภาพดีตามแนวคดิของนกัวิชาการได้ ดงันี ้ 

1. แนวคดิของ ฟอร์เยอร์ และเวลล์  (Foryer and Well)   

2. แนวคดิของ สตีเวน  กวัร์เนคเซีย  (Steven Guarnaccia) 

3. แนวคดิของ แบร่ี  พอสเนอร์ (Barry Z. Posner) 

4. แนวคดิของ เบคฮาร์ด (Beckhard) 

5.แนวคดิของ แกร่ี แรนเดล (Gerry Randell) 

6. แนวคดิของ ไลเดน็และคลงิแอล  (Julie A. Lyden and William E. Klingele) 

7. แนวคดิของ เวอร์สชอร์ (Curtis C. Verschoor) 

แนวคดิของ ฟอร์เยอร์ และเวลล์  (Foryer and Well)   

ฟอร์เยอร์ และเวลล์  (Foryer and Well) ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกบัรูปแบบขององค์การ 2 
ประเภทซึง่จําแนกตามคณุลกัษณะการมีสขุภาพดีหรือไม่ดีขององค์การ เรียกว่า องค์การสขุภาพ
สมบรูณ์และองค์การสขุภาพไมส่มบรูณ์ โดยคณุลกัษณะขององค์การสมบรูณ์สรุปได้   ดงันี ้280    

    1.  สมาชิกในองค์การ มีส่วนในการกําหนดวตัถปุระสงค์การปฏิบตัิงานขององค์การ 
และสามารถใช้ศกัยภาพของตนในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมทัง้มี
ความรู้สกึผกูพนัธ์และเป็นสว่นหนึง่ขององค์การ 

   2.  สมาชิกในองค์การร่วมรับผิดชอบตอ่ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้ ทําให้แก้ไขปัญหา
ได้ดีขึน้ โดยมีความเช่ือวา่ปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการร่วมแรงร่วมใจกนั 

   3.  สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาด้วยกนัอยา่งเป็นกนัเอง  ไม่มีการกีดกนัฐานะทางสงัคม
หรือหน้าท่ีรับผิดชอบ  ผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง มีการทํางานเป็นกลุม่ 

                                                 
280J. R. Foryer and  R.  Well, Managing with  People : A Manager’s Handbook 

of Organization Development  Methods  (Massachusetts : Addision-Wesley  Publishing 

Co., 1971), n. pag. 
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   4.  สมาชิกแสดงความรับผิดชอบต่อองค์การ ด้วยการให้ข้อมลูข่าวสาร ปริมาณงาน 
เวลา  ทกัษะความชํานาญในอาชีพ และหลกัการพฒันาการบริหาร ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการ
วินิจฉยัสัง่การ  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้านายลกูน้องเสมอต้นเสมอปลายทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  

   5.   มีการวางแผนการทํางานร่วมกนั และรับผิดชอบร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

   6.  มีการยอมรับนบัถือความคิดของผู้บริหารระดบัรองลงมา  องค์การรู้จกัเลือกใช้คน
เก่ง และนําความสามารถเหลา่นัน้มาผนกึกําลงั (synergy)  

   7.  การพิจารณาปัญหาใดใดคํานึงถึงสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลและความต้องการของ
บคุคล ซึง่มีสว่นเอือ้อํานวยให้เกิดผลสําเร็จของงาน  

   8.  นําหลกัการความร่วมมือมาใช้อย่างเสรี  ทกุคนร่วมแรงร่วมใจกนัทํางาน  ให้ความ
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  แม้จะมีการแขง่ขนักนับ้างระหวา่งบคุคล  

   9.  เม่ือเกิดวิกฤต ิทกุคนร่วมกนัแก้ไขสถานการณ์ปัญหา   
   10.เม่ือเกิดความขัดแย้ง สามารถนําความขัดแย้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตังิาน  
   11. มีการให้ข้อมลูขา่วสารย้อนกลบั  ให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั นําคําแนะนําจาก

ผู้ อ่ืนมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

   12. มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบตังิานของกลุม่ เพ่ือเรียนรู้ปัญหาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข  

   13. สมาชิกทํางานอยา่งมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

   14. สมาชิกในองค์การมองโลกในแง่ดี  มีเสรีภาพในการทํางานอยา่งเตม็ท่ี  
   15. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้ นํา มีความยืดหยุน่ตอ่การปรับตวัได้อยา่งรวดเร็วสอดรับ

กบัสถานการณ์ 

   16. สมาชิกมีความไว้เนือ้เช่ือใจกนั และแตล่ะคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองในทางท่ีถกูต้อง 

   17. ยอมรับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง วา่เป็นเง่ือนไขของการเจริญเตบิโต 

   18. สมาชิกในองค์การ ยดึมัน่หลกัการเรียนรู้จากการผิดพลาด 

   19. ร่วมกนัค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดประสทิธิภาพในการทํางาน 

   20. โครงสร้างองค์การ ระเบียบแบบแผน ระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบตัิ
ช่วยปกป้องให้องค์การเตบิโตได้ โดยไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเตบิโตของสมาชิก 

   21. สมาชิกในความสํานกึตอ่องค์การสว่นรวม  มีความคดิสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาองค์การ 

   22. องค์การมีลกัษณะพลวตั ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับสถานการณ์แวดล้อม 
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   23. สมาชิกในองค์การ ร่วมกนัเผชิญปัญหา ในสภาพการณ์ท่ีองค์การเกิดภาวะวิกฤต 

ดงันัน้ภาพรวมขององค์การท่ีมีสขุภาพสมบูรณ์   ต้องมีลกัษณะท่ีสมาชิกในองค์การมี
สว่นร่วมในการทํางาน  มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี คนทํางานมีขวญักําลงัใจ ผู้บริหารเปิดกว้าง
ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม คนทํางานทํางานอย่างมีความสุข  สามารถทํางานได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ  สมาชิกมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและมีผลผลติขององค์การสงู 

แนวคดิของสตเีวน  กัวร์เนคเซีย  (Steven Guarnaccia) 

สตีเวน  กวัร์เนคเซีย  (Steven Guarnaccia) ได้เขียนบทความในวารสาร Training and 

Development เก่ียวกบับริษัทท่ีมีสขุภาพดีนัน้จะประกอบไปด้วยมิติทัง้หมด 13 มิติ โดยอยู่บน
พืน้ฐานของแนวคิดท่ีว่าบริษัทท่ีมีสขุภาพดีนัน้ได้มาจากผลิตภาพ (Productivity) และการอยู่รอดของ
บริษัทนัน้ ๆ โดยอิงพืน้ฐานของความสามารถของบริษัทต่อการสนบัสนนุสขุภาพองค์การ ทัง้เร่ือง
ความสาํเร็จดงัท่ีตัง้เป้าหมายไว้ หรือการพฒันาบคุลากร  

กวัร์เนคเซีย  (Guarnaccia) ได้กล่าวถึงองค์การการกศุล MacArther ซึง่ได้ทําการ
รวบรวมข้อมลูของบริษัทท่ีได้ช่ือว่ามีสขุภาพองค์การท่ีดีในปี 1981 และได้พบความสมัพนัธ์ท่ี
เก่ียวข้องกนัของบคุลากรในองค์การนัน้ ๆ กบัการทํางานในองค์การ และจากการศกึษาวิจยันี ้
พบว่า รูปแบบเก่าไม่ได้ก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดย Guarnaccia ได้
สรุปลกัษณะขององค์การสขุภาพดีออกมาในรูปมิติทัง้หมด 13 มิติ ซึง่ถือเป็นคา่นิยมพืน้ฐานของ
บริษัทท่ีได้ช่ือว่าเป็นบริษัทท่ีมีสขุภาพองค์การท่ีดีได้ปฏิบตัิอยู่ขณะปีนัน้ ๆ เม่ือ ปี ค.ศ. 1991 โดย
ตวัอยา่งบริษัทเหลา่นัน้ได้แก่ ฟอร์ด โมโตโรลา และคอร์นนิง ซึง่บริษัทดงักลา่วได้มีการนําหลกัการ
นีไ้ปใช้ในการจดัการระบบการลงทนุ การบริหารจดัการทัว่ๆ ไป และการพฒันาบคุลากรจริง โดย
มิตแิละคณุลกัษณะตา่ง ๆ ได้แก่281 

1. มีการส่ือสารแบบเปิดเผย (open communications) องค์การต้องมีการเปิดเผย
ข้อมลูให้ทัว่ถึงทกุระดบั เช่น ข้อมลูของสถานการณ์ท่ีกําลงัเผชิญอยู่ การปฏิบตัิงาน การเลือก
ตดัสนิใจ และแผนงาน โดยบคุลากรในองค์การต้องให้ความสําคญักบัความลบัของข้อมลูนัน้ด้วย  

2. การมีสว่นร่วมของบคุลากร (employee involvement) องค์การสนบัสนนุให้เกิดการ
มีสว่นร่วม และความเป็นผู้ นําของบคุลากร ในการวางแผนงาน การตดัสินใจ การออกแบบการ
ทํางาน และการแก้ปัญหา โดยบคุลากรในองค์การต้องมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจ มีการ
ทํางานเป็นทีม และมีบทบาทในการเป็นผู้ นํา  

                                                 
281 Guarnaccia Guarn Steven,  “Healthy Companies,”  Training and 

Development  (March 1994) : 9 -11. 
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3. การเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (learning and renewal) องค์การต้องสนบัสนนุ
และให้โอกาสแก่บคุลากรในองค์การเพ่ือพฒันาความรู้และเพิ่มทกัษะ โดยบคุลากรในองค์การจะ
กลายเป็นบคุคลท่ีรักการเรียนรู้ไมรู้่จบ ขณะเดียวกนัต้องมีการแบง่ปันความรู้แก่เพ่ือนๆ ในองค์การ  

4. ความหลากหลายท่ีมีคณุคา่ (valued diversity) องค์การมีความนิยมชมชอบ และ
สนบัสนนุความหลากหลายของบคุลากรในองค์การ เพ่ือให้เป็นเหมือนแหล่งในการใช้การกระตุ้น
และเติมเต็มในองค์การ โดยการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั มีการเปิดกว้าง ไม่มีการแบง่แยก และมี
ความยตุิธรรม โดยบคุลากรในองค์การจะต้องแบ่งปันความสามารถและความเช่ียวชาญ จาก
ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลตอ่องค์การเช่นกนั และต้องเปิดกว้างเพ่ือยอมรับความสามารถของ
แตล่ะบคุคลและลดความเอนเอียงไปทิศทางใดทิศทางหนึง่  

5. ความเท่าเทียมกนัเป็นรากฐานท่ีสําคญัขององค์การ (institutional fairness) องค์การ
สนบัสนนุและป้องกนัความเป็นสว่นตวั ความเท่าเทียม ความเคารพในสิทธ์ิของบคุลากร โดยทาง
กลบักนับคุลากรต้องเคารพในนโยบาย การปฏิบตัิงานขององค์การ และรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง
คณุภาพของความสมัพนัธ์ในงาน  

6. การให้การยกย่องและให้รางวลัท่ีเท่าเทียมกัน (equitable rewards and 

recognition) องค์การมีการกระตุ้น และผลกัดนัให้บคุลากรเพิ่มคณุคา่ให้กบัองค์การ ซึง่จะทําให้
เกิดการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร มีการให้รางวลั การให้ผลประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่
ขึน้กบัสิง่ท่ีแตล่ะบคุลากรได้กระทําให้แก่องค์การ  

7. ให้ความมัน่คงด้านเศรษฐกิจพืน้ฐาน (common economic security) องค์การต้อง
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่องค์การเอง รวมทัง้บคุลากร สว่นมมุของบคุลากรเองต้องทราบดี
ว่าการท่ีองค์การจะมีความมัน่คงได้ ต้องมาจากความสําเร็จขององค์การในระยะยาว ดงันัน้
บคุลากรต้องมีความมุง่มัน่และความผกูพนัแก่องค์การ (organization commitment)  

8. เทคโนโลยีท่ีให้ความสําคญัแก่บคุลากร (people-centered technology) องค์การ
ต้องมองหาเคร่ืองมือ และใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดงานท่ีอนัตราย โดยการสร้างสรรค์การทํางานท่ี
ปลอดภยั เพ่ือเพิ่มความสามารถและความพงึพอใจของบคุลากร และบคุลากรเองต้องเรียนรู้และ
ปรับใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการสนบัสนุนนวตักรรมใหม่ในการทํางาน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนั  

9. บรรยากาศในท่ีทํางานท่ีส่งเสริมสขุภาพของบคุลากร (health-enhancing work 

environment) องค์การต้องให้ความสําคญัในการดแูลสขุภาพทัง้ด้านกายภาพ และด้านจิตใจของ
บคุลากรในองค์การ สนบัสนนุให้บคุลากรดแูลสขุภาพ และป้องกนัให้บคุลากรห่างไกลจากการ
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เจ็บป่วย ส่วนบคุลากรเองต้องให้ความสนใจในการดแูลสขุภาพของตวัเอง ให้องค์การรับทราบ
คา่ใช้จ่ายในการดแูลและรักษาการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการทํางาน นอกจากนีต้้องมีการมองหาและ
รักษาสภาวะสมดลุของงานและสขุภาพท่ีดี 

10. งานท่ีมีคณุคา่แก่ผู้ปฏิบตัิงาน (meaningful work) องค์การต้องเพิ่มคณุคา่ในงาน
ของบคุลากร เช่น สร้างความภมูิใจท่ีเกิดจากงาน ทําให้เห็นว่างานนัน้ ๆ มีความสําคญั โดยเพิ่ม
คณุภาพ ความถกูต้องแก่ผลิตภณัฑ์และบริการ ส่วนบคุลากรเองต้องพยายามไปให้ถึงระดบั
ความสําเร็จนัน้ โดยยดึหลกัจริยธรรม และความพงึพอใจของบคุลากร  

11. ความสมดลุของงาน ชีวิตสว่นตวั และครอบครัว (family and work life balance) 

องค์การต้องให้การสนับสนุนให้บุคลากรรักษาสมดุลระหว่างภาระงานและชีวิตส่วนตวั และ
บคุลากรเองต้องให้ความสําคญัในการรักษาสมดลุนัน้เช่นกนั  

12. ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน (community responsibility) องค์การต้องลงทนุ และให้
ความสําคญักบัชมุชนุ และสงัคม โดยบคุลากรเองแสดงความมีสว่นร่วมในการเป็นอาสาสมคัรใน
การช่วยเหลือและรับผิดชอบตอ่ชมุชน  

13. ปกป้องสิ่งแวดล้อม (environmental protection) องค์การต้องมีความตัง้ใจและ
จริงใจในการดแูลสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดลุแก่ระบบนิเวศ โดยบคุลากรในองค์การต้องมีส่วน
ร่วมอยา่งมุง่มัน่ในการให้ความร่วมมือกบัองค์การเช่นกนั  

แนวคดิของ แบร่ี  พอสเนอร์ (Barry Z. Posner) 

พอสเนอร์ (Posner) ได้สรุปคณุลกัษณะขององค์การสขุภาพดีจากประสบการณ์
ความสําเร็จของบางองค์การ โดยเฉพาะเม่ือองค์การนัน้ๆ กําลงัประสบกบัสภาวะวิกฤต ประกอบ
กบัการค้นพบทางพฤติกรรมศาสตร์จากงานวิจยัหลายชิน้ ซึง่พอสเนอร์ (Posner) ได้พบว่าสิ่งท่ี
ผู้บริหารควรทํา คือ การปรับปรุงขวญักําลงัใจ ให้การตอบรับ และเพิ่มการประสิทธิภาพในการจ้าง
งาน โดยมีสิ่งท่ีเป็นจดุสําคญั 8 ประการ  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาของความยุ่งยากในการกระตุ้นเพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจ ซึ่งเป็นหลกัการท่ีสําคญัในการคงความเป็นองค์การสขุภาพดี โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ท่ีสภาพเศรษฐกิจทรุดตวัและมีวิกฤตการณ์เกิดขึน้ ซึง่ประกอบด้วย282 

1. ให้บคุลากรในองค์การมีสว่นร่วม (get people involved) ในสภาวะท่ีวิกฤต องค์การ
ต้องลืมสิ่งท่ีองค์การเคยประสบความสําเร็จท่ีผ่านมา ต้องคอยดแูลทกุก้าวย่างอย่างใกล้ชิด มีความ
รับผิดชอบ และมีการตดัสินใจท่ีระแวดระวงั ซึง่จากงานวิจยัทางสงัคมศาสตร์ได้ชีแ้นะให้เห็นว่าการ

                                                 
282 Z. Posner Barry,  “Sustaining Healthy Organizations in Unhealthy Economic 

Times,”  Management Review. (March 1997) :11 - 17. 
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เปล่ียนแปลงต้องเร่ิมจากการให้บคุลากรในทกุระดบัขององค์การเข้ามามีสว่นร่วม ดงันัน้การมีสว่นร่วม
จึงมีความสําคญัในการโน้มน้าวใจและกระตุ้นบุคลากรท่ียงัคงอยู่ เพราะนอกจากบุคลากรเหล่านี ้
จะต้องทํางานให้ดีกว่าเดิมแล้ว บคุลากรเหลา่นีย้งัต้องทําการลดทอนแหลง่ทรัพยากร รวมทัง้บคุลากร
ในองค์การ นบัว่าเป็นสิ่งท่ียากท่ีจะประสบความสําเร็จเพ่ือให้บคุลากรท่ีอยู่เข้าใจและรู้ว่าเกิดอะไรขึน้
ในองค์การ แต่ในท่ีสดุแล้วผู้บริหารมกัจะค้นพบว่าสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถนบัเป็นตวัเลขได้อย่าง
บคุลากร มกัเป็นสนิทรัพย์ท่ีมีคา่ท่ีสดุเม่ือองค์การเผชิญกบัภาวะวิกฤตเช่นนี ้ 

2. ช่องทางการส่ือสารต้องชดัเจน (keep channel of communication clear) เพ่ือลด
ความกดดนั และความคลมุเครือของสถานการณ์ ผู้บริหารต้องให้ความสําคญักบัการส่ือสาร โดย
ต้องมีการส่ือสารแบบ 2 ทาง การส่ือสารต้องมีความชดัเจน ซึง่นอกจากจะช่วยในการลดข่าวลือ
ตา่งๆ ในองค์การแล้ว การส่ือสารยงัช่วยในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา จดุด้อยขององค์การได้ไป
พร้อมกนั  

3. มีการทํางานร่วมกนัของผู้ตดัสินใจและผู้ นําแผนงานไปปฏิบตัิ (hook together decision 

makers and implementers) การทํางานร่วมกนัของผู้ตดัสินใจและผู้ปฏิบตัิงานต้องมีความสอดคล้อง
กนั เพราะมีหลายครัง้ท่ีการตดัสนิใจจากห้องประชมุไมส่ามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริงในแง่ปฏิบตั ิ 

4. สร้างความรับผิดชอบและการรับทราบผลตอบกลบัภายในผู้ปฏิบตัิงาน (build in 

responsibility and feed back) มีผลการศกึษาหลายชิน้ได้ระบวุ่าความรับผิดชอบ และการได้รับ
ทราบผลตอบกลับมีผลต่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากร ความรับผิดชอบ 

(responsibility) คือ การวดัสิ่งท่ีมีคณุคา่ ซึง่เป็นสิ่งท่ีบคุลากรโดยทัว่ไปรู้สกึว่ามีคณุคา่เพ่ือให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ส่วนการตอบกลบั (feed back) นบัว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีบคุลากรทํางาน
ต้องการทราบเพ่ือจะเห็นผลของการของการพยายามในการทํางาน  

5. ทํางานร่วมกนัเป็นทีม (get to work on team building) การทํางานเป็นทีมช่วยในการ
ปรับปรุงความสามารถขององค์การท่ีจะอยูร่อดในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได้ 

6. ละทิง้พฤติกรรมเดิมท่ีไม่ดี (take a hard lock of old habits) การเกิดการมีสว่นร่วม 

การปรับปรุงเร่ืองการส่ือสาร การทํางานเป็นทีม ก่อให้เกิดการทบทวน และเกิดการคิดสิ่งใหม่ ๆ 

เสมอ องค์การต้องมีการทบทวน  ทิง้วิธีการทํางานเก่า ๆ ท่ีไมมี่ประโยชน์ และสง่ผลเสียตอ่องค์การ 

พร้อมกบัปรับปรุงการทํางานให้ดีขึน้  

7. หาทางเลือกใหม่ (explore less traditional alternatives) การสร้างทีมในการทํางาน
ทําให้มีความคิดในการปรับปรุงงานให้ดีขึน้  เกิดความคิดสร้างสรรค์และวิธีการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ การหาทางเลือกใหม่ทดแทนการทําอะไรท่ีเดิม ๆ ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น 
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ยกเลกิการเลกิจ้างงาน แตใ่ช้วิธีการอ่ืนทดแทน เช่น หมนุเวียนงานเพ่ือให้ทําหน้าท่ีใหม่ท่ีช่วยสร้าง
รายได้แก่องค์การ เป็นต้น  

8. ตรวจสอบขอบเขตขององค์การและทําให้เกิดการพึง่พาท่ีเข้มแข็ง (test organizational 

boundaries and strengthen interfaces) การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัขององค์การ คูค้่า และ
ลกูค้ามีความชัดเจนยิ่งขึน้ ดงันัน้การหมัน่ตรวจสอบความสมัพนัธ์และทําให้เข้มแข็งขึน้เป็น
สิง่จําเป็นท่ีต้องทํา นอกจากนีแ้ล้วการหาคูค้่าหรือมิตรทางธุรกิจใหมเ่ป็นสิ่งท่ีควรจะทําไปพร้อมกนั
ด้วย เพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือขา่ยองค์การกบัสิง่แวดล้อมรอบองค์การ  

แนวคดิของ เบคฮาร์ด (Beckhard) 

เบรกฮาร์ด  (Beckhard) ได้สรุปธรรมชาติตลอดจนหลกัเกณฑ์ขององค์การท่ีมีสขุภาพ
สมบรูณ์ สําหรับสิง่แวดล้อมท่ีวุน่วายและมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ซึง่สามารถวดัได้ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตโดยข้อบง่ชี ้ ดงันี ้283 

1. องค์การสขุภาพดี มีคําจํากดัความของตวัมนัเองคือ การท่ีระบบ และงานขององค์การ
เปล่ียนแปลงไปสู ่สิง่ท่ีดีและมีระบบบริการ ผู้ ถือหุ้นในองค์การ รวมทัง้เจ้าของและหวัหน้า ผู้ ทําการ
แทน ลกูค้าคนกลาง ผู้บริโภคสดุท้าย ในผลผลติ ส่ือ และกลุม่คนท่ีทํางานในองค์การ 

2. มีความตระหนกัอย่างสงูในระบบสําหรับการรับข้อมลูข่าวสารในสว่นท่ีเรามีปฏิสมัพนัธ์
ได้  (การคดิอยา่งมีพลวตั มีระบบ) 

3.  มีความตระหนกัในเป้าหมาย มีการจดัการถึงวิสยัทศัน์ในอนาคต 

4.  การปฏิบตั ิตามหน้าท่ี การทํางานอธิบายถึงโครงสร้างและกลไกในการทํางาน จะใช้ 

หลายๆ โครงสร้างองค์การหลายรูปแบบ เช่น เป็นรูปปิรามิด มีทีมแนวขนาน (เม่ือมีการจดัการกบั 

การเปล่ียนแปลง) 

5.  การทํางานเป็นทีมของผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นสว่นสําคญั มีทีมผู้บริหาร อยูส่งูสดุ มีทีม 

จดัการตามแผนกและหน้าท่ี และตามโครงการ มีกลุม่คณะในแตล่ะหน้าท่ี และมีการพฒันาทีม ทัง้ 

ความเช่ียวชาญและการบริการ 

6.  เอาใจใสใ่นการบริการลกูค้า ทัง้ภายในและนอกองค์การ อยา่งมีหลกัการ 

7.  มีการบริหารจดัการด้านข้อมลูขา่วสาร จํานวนข้อมลูขา่วสารท่ีมาก สามารถรับและ 

จดัการตอ่ไปได้ มีทางเข้าไปสูร่ะบบข้อมลูขา่วสารได้อยา่งกว้างขวาง มีการแลกเปล่ียนข้อมลูกนั 

ในแตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะหน้าท่ี และแตล่ะระดบัองค์การ 

                                                 
283 Richard  Beckhard,  The Organization of the Future  (New York : Jossey-

Bass, 1997), 325 – 328. 
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8.  มีการสนบัสนนุและอนญุาตให้ ผู้ รับบริการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็น 

9. มีการตดิตอ่ส่ือสารระบบเปิด 

10.  มีระบบการให้รางวลัท่ีสอดคล้องกบังานการจดัการและทีมการทํางาน มีการ
ประเมินรวมทัง้ การปฏิบตั ิและเป้าหมายในการปรับปรุงแก้ไข 

11.  เป็นองค์การท่ีมีการเรียนรู้ แยกแยะจดุการเรียนรู้ ในกระบวนการตดัสนิใจ 

12.  มีความชดัเจนในการยอมรับนวตักรรมและความคดิใหม ่และมีความทนทานสงูใน
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัของความคดิและสิง่ตา่ง ๆท่ีคลมุเครือ 

13. องค์การจะขจดัปัญหาความตงึเครียดระหวา่งงานและครอบครัว การทํางานท่ีบ้าน
มีการสนบัสนนุหากมีการจดัไว้ 

14.  มีระเบียบสงัคมท่ีแน่นอน มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสงัคม มีความร่วมมือกนัระหวา่ง 

องค์การ 

15.  มีการเอาใจใสท่ี่เพียงพอในการทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพมีคณุภาพ มี 

ความปลอดภยัในการปฏิบตักิาร และสามารถแยกแยะจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคตได้ดี 

แนวคดิของแกร่ี แรนเดล (Gerry Randell ) 

แกร่ี แรนเดล (Gerry Randell) ได้เสนอแนวคิดลกัษณะขององค์การสขุภาพดี (Healthy 

Organization) ประกอบไปด้วย284  

1.  การถ่ายทอดวตัถปุระสงค์ขององค์การแก่บุคลากรในองค์การเพ่ือให้ก้าวไปอย่าง
แข็งแรงและมัน่คง  

2.  บุคลากรในองค์การไม่อึดอดัท่ีจะส่งสญัญาณเม่ือพบว่ามีปัญหาเกิดขึน้ เพราะ
บคุลากรเหลา่นัน้จะคาดหวงัและมองในแง่ดีวา่พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหานัน้ได้  

3.  การแก้ปัญหาในองค์การเป็นสิง่ท่ีบคุลากรปฏิบตัิกนัอย่างจริงจงั เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้
บคุลากรสามารถเผชิญกบัปัญหาได้อยา่งดีเย่ียม  

4.  มีการทํางานเป็นทีมอยา่งเห็นได้ชดั  

5.  มีความเคารพในการตดัสนิใจของบคุลากรระดบัลา่งขององค์การ  

6.  บคุลากรในองค์การมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่และช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  

 

                                                 
284 Randell  Gerry, “Organizational  Sickness and  Treatment,”  Management 

Decision.  36, 1 (1998) :14 - 18. 
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แนวคดิของไลเดน็และคลิงแอล (Lyden และ Klingele)  

ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) กลา่วว่าองค์การท่ีมีสขุภาพดี มกัจะเป็น
องค์การท่ีบุคลากรในองค์การนัน้ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  การตรวจสอบ
สขุภาพขององค์การว่าองค์การนัน้เป็นองค์การสขุภาพดีสามารถดไูด้จากมิติทัง้ 11 มิติ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนั โดยไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ทําการศกึษาวิจยัเพ่ือตรวจสอบ
สขุภาพของสถาบนัการศึกษาชัน้สงู ซึ่งจากการศึกษานีพ้บว่าสามารถนําแนวคิดดงักล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินสขุภาพองค์การได้ โดยดตูามมิติทัง้ 11 มิติ โดยแต่ละมิติจะมี
คณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้285  

1. มิตด้ิานการส่ือสาร (communication) การส่ือสารในองค์การต้องมีเพียงพอโดยมีการ
ส่ือสารทัว่ถึงทกุระดบัขององค์การ การส่ือสารต้องเป็นแบบสองทางและเป็นไปในแนวทางท่ีดี ท่ี
สําคญัการส่ือสารแบบเผชิญหน้าและการส่ือสารแบบเขียนก็ยงัคงมีความสําคญั 

2. มิตด้ิานการมีสว่นร่วม (participation and involvement) องค์การท่ีมีสขุภาพดีมกัจะ
สนบัสนนุให้บคุลากรในองค์การทกุระดบัมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และบคุลากรในองค์การจะมี
ความรู้สกึของความเป็นเจ้าของเม่ือบคุลากรเหลา่นัน้ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรุงการทํางาน 

โดยองค์การต้องมีความเปิดเผย และในทางกลบักนับคุลากรในองค์การต้องมีความจริงใจตอ่องค์การ  

3. มิตด้ิานการภกัดีและความผกูพนั (loyalty and commitment) บรรยากาศท่ีจริงใจ 

และไว้วางใจซึง่กนัและกนัของบคุลากรในองค์การมกัจะเกิดขึน้เสมอในองค์การสขุภาพดี 

นอกจากนีบ้คุลากรในองค์การมกัจะบอกเลา่แก่บคุลากรอ่ืนวา่ตนเองมีความภาคภมูิใจในการเป็น
สว่นหนึง่ขององค์การนี ้ รอวนัท่ีจะไปทํางาน และเห็นวา่องค์การท่ีตนทํางานอยูเ่ป็นสถานท่ีท่ีนา่ไป
ทํางานมากท่ีสดุ และไมเ่ก่ียงในการเข้าร่วมประชมุท่ีเก่ียวข้องกบังาน  

4. มิตด้ิานขวญักําลงัใจ (morale)  สําหรับองค์การสขุภาพดี เร่ืองความเพียงพอของขวญั
กําใจบคุลากรเป็นสิง่สําคญั ถ้าองค์การนัน้มีขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากรท่ีเพียงพอ จะสามารถสงัเกต
ได้จากการมีบรรยากาศการทํางานท่ีเป็นมิตร บคุลากรในองค์การชอบซึง่กนัและกนั รวมทัง้ชอบงานท่ี
ทํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ซึง่จะเห็นทัง้ในภาพสว่นบคุคล และภาพโดยรวมขององค์การ    

5. มิตด้ิานช่ือเสียงองค์การ (institutional reputation) องค์การท่ีมีสขุภาพดีมกัจะมีการ
รับรู้ด้านช่ือเสียงในด้านบวก ทัง้บคุลากรทัว่ไปและผู้บริหารจะแสดงและแบง่ปันการมีสว่นร่วมใน
การปรับปรุงความสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอก เช่น ชมุชน สถาบนัของรัฐบาล เป็นต้น  

                                                 
285 A. Lyden Julie and E. Klingele  William,  “Supervising Organizational 

Health,” Supervision. 61, 2  (2000) : 3 – 6. 
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6. มิติด้านจริยธรรม (ethics) โดยทัว่ไปองค์การสขุภาพดีมกัมีบรรยากาศการทํางานท่ี
ประกอบด้วยจริยธรรม โดยสว่นหนึ่งได้มาจากการท่ีองค์การมีหลกัจริยธรรม (code of ethics) ซึง่
บคุลากรในองค์การเห็นคณุคา่ และให้ความสําคญักบัหลกัจริยธรรมขององค์การท่ีได้มีการพฒันาขึน้  

7. มิติด้านการยกย่องกบัผลปฏิบตัิงาน (performance recognition) ในองค์การ
สขุภาพดี บคุลากรในองค์การมกัได้รับการสนบัสนนุให้ใช้และเพิ่มศกัยภาพของแตล่ะบคุลากรได้
อย่างเต็มท่ี นอกจากนีค้วามรู้สกึว่าตนเองมีคณุคา่และได้รับการยอมรับในความสําเร็จท่ีได้ทําเป็น
สิง่ท่ีควรทําให้เกิดขึน้ในองค์การ 

8. มิตด้ิานการทํางานให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย (goal alignment) ในองค์การสขุภาพดี
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้มกัสําเร็จเสมอ นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย บทบาทบคุคล และ
บทบาทของทีมต้องชดัเจน และบคุลากรในองค์การต้องสามารถมีสว่นร่วมในการตัง้เป้าหมายด้วย    

9. มิติด้านความเป็นผู้ นํา (leadership) บทบาทผู้ นํามีความสําคญัต่อการมีองค์การ
สขุภาพดี โดยภาพการรับรู้ของผู้ นําในองค์การ คือ ผู้บริหารระดบักลาง หรือสงู ซึง่มีบทบาทในการ
รักษาผลประโยชน์ขององค์การ โดยใช้แนวทางการทํางานท่ีเป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงาน ลกูน้อง และ
ผู้บงัคบับญัชา  

10. มิติด้านการพฒันา (development) ความหลากหลายของบคุลากรในองค์การมี
ประโยชน์และจําเป็นต่อตลาดโลกปัจจุบนั ดงันัน้การพฒันาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจําเป็น การ
สนบัสนนุให้มีการฝึกอบรม รวมทัง้การวางแผนอยา่งเป็นทางการเป็นสิง่ท่ีควรทํา  

11. มิติด้านการใช้ทรัพยากร (resource utilization) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยการแบง่ปันการใช้ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมจากบคุลากรในองค์การ 

แนวคดิของ เวอร์สชอร์ (Curtis C. Verschoor) 

เวอร์สชอร์ (Verschoor)  ได้เขียนบทความเร่ือง อปุนิสยัทางจริยธรรม 8 ประการของ
องค์การท่ีมีสขุภาพดี (healthy organization) โดย เวอร์สชอร์  (Verschoor) กลา่วว่าบคุลากรสว่น
ใหญ่มกัจะทราบดีว่าการมีหลกัจริยธรรมท่ีดีในองค์การนัน้เป็นสิ่งท่ีดีต่อองค์การหรือต่อธุรกิจของ
พวกเขาเอง แตใ่นบางครัง้การท่ีจะนําหลกัจริยธรรมเหลา่นีม้าใช้ในองค์การ ในชีวิตประจําวนักลบั
เป็นเร่ืองท่ียากยิ่ง 

อปุนิสยัท่ีจะกล่าวต่อไปนีจ้ะเป็นลกัษณะจริยธรรมขององค์การท่ีมีสขุภาพดี ซึ่งเป็นข้อ
สนันิษฐานว่าหากองค์การนัน้ ๆ มีหลกัจริยธรรมเหล่านีจ้ะทํามีการตัง้เป้าหมายร่วมกนัและมีแรง
บนัดาลใจท่ีจะทําให้บรรลเุป้าหมาย ซึง่หลกัจริยธรรมนีจ้ะทําให้ผู้บริหารสามารถท่ีจะนําหลกัการนีม้า
ใช้ในการพฒันาการทํางาน พฒันาธรุกิจของเขาให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลท่ีดี  
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หลกัจริยธรรม 8 ประการสําหรับองค์การสขุภาพดี ประกอบด้วย286 

1. การเปิดกว้างและถ่อมตวัของผู้บริหารระดบัสงูต่อบุคลากรระดบัล่างในองค์การ 

(openness and humility from top to bottom of the organization) การเห็นแก่ตวัจะทําให้เกิด
การปิดกัน้การเรียนรู้และการพฒันาองค์การ ซึง่จะทําให้เกิดจดุอ่อนขึน้ในองค์การ สว่นจดุแข็งของ
องค์การจะเกิดขึน้ได้จากการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น และพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึง่จะ
ทําให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาขึน้ในองค์การ เช่น ผู้จดัการฝ่ายการเงินเป็นตําแหน่งสําคญัท่ีจะ
สามารถประยุกต์ใช้หลักการข้อนีโ้ดยการเป็นท่ีปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาส่งขึน้มา แทนท่ีจะทําหน้าท่ีเพียงแค่ส่งต่อรายงานทางการเงินไปยงัผู้บริหาร
ระดบัสงูเท่านัน้  

2. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการแสดงส่วนบุคคล (an environment of 

accountability and personal responsibility) ทีมงานท่ีประสบความสําเร็จมกัจะไม่ยดึถือหรือ
รับผิดชอบเฉพาะงานของตวัเองเท่านัน้ แต่จะช่วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้ทีมประสบ
ความสําเร็จด้วย เช่น ผู้จดัการฝ่ายการเงินไม่ควรท่ีจะมามุ่งเน้นท่ีจะแก้ตวัจากคําตอ่ว่าจากผู้ อ่ืน
เท่านัน้ หากแตค่วรจะมุง่เน้นท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือไมใ่ห้เกิดการตอ่วา่มากกวา่  

3. ความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดการยอมรับความเส่ียงในขอบเขตท่ีเหมาะสม (freedom 

for risk taking within appropriate limits) การยอมรับความเส่ียงจะทําให้เกิดการพฒันาขึน้ใน
องค์การ เพียงแตจ่ะต้องมีขอบเขตในการยอมรับท่ีเหมาะสม ไม่สดุโตง่จนเกินไปและไม่ประเมิน
ความเส่ียงนัน้ ๆ เร็วเกินไปจนมองข้ามบางสิ่งซึง่สําคญั เช่น ผู้จดัการฝ่ายการเงินขององค์การซึง่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองการเงินและการลงทนุของบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการท่ี
จะเข้ามาร่วมประเมินความเส่ียงในกระบวนการบริหารและจดัการความเส่ียงนี ้ 

4. ข้อผกูมดัหรือเป้าหมายท่ีจะ“ทําสิง่ตา่งๆอยา่งถกูต้องเท่านัน้” (a fierce commitment 

to “do it right”) การทําสิง่ธรรมดาทัว่ไปเป็นสิ่งท่ีง่าย แตก่ารทําสิ่งท่ีดีท่ีสดุจําเป็นต้องทํางานอย่าง
หนกั ซึ่งการท่ีจะทําให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุดนีจ้ะต้องได้รับแรงบนัดาลใจทัง้จากภายในและภายนอก
องค์การ เช่น องค์การทางการเงินจําเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะก้าวไปสู่
องค์การท่ีดีท่ีสดุ 

                                                 
286 C. Verschoor Curtis, Healthy Organization  [Online], accessed 10 January 

2010.  Available  from  http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did 
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5. ยินดีท่ีจะอดทนและเรียนรู้จากความผิดพลาด (a willingness to tolerate and learn 

from mistakes) การยอมรับท่ีจะเรียนรู้จากสิ่งท่ีผิดพลาดในอดีตสามารถท่ีจะทําให้องค์การ
เปล่ียนแปลงจากสิง่ท่ีเป็นลบไปเป็นสิง่ท่ีเป็นบวก  

6.  ความคงเส้นคงวาและการยึดมั่นในสิ่ง ท่ีพูดหรือสัจวาจาโดยไม่มีข้อยกเว้น 

(Unquestioned integrity and consistency) การไม่คงเส้นคงวาและการไม่ยดึมัน่ในสิ่งท่ีพดูหรือ
สจัวาจา จะทําให้เกิดการบอ่นทําลายความเช่ือมัน่ของบริษัท ซึง่องค์การจําเป็นต้องมีสิ่งเหลา่นีใ้น
การทําให้เกิดการพฒันาในองค์การ รวมทัง้ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ในองค์การอีกด้วย  

7. การให้ความร่วมมือ มีการบรูณาการ และการมีแนวคิดแบบภาพรวม (a pursuit of 

collaboration, integration and holistic thinking) การมีแนวคิดท่ีแคบหรือถกูปิดกัน้จะทําให้
องค์การไมพ่ฒันา แตก่ารทํางานร่วมกนัและมีแนวคดิท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั จะทําให้เกิดการ
ทํางานเป็นทีมและมุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกนั  

8. ความกล้าหาญและยืนหยดัท่ีจะเผชิญกบัอปุสรรค (courage and persistence in 

the face of difficulty) องค์การท่ีมีสขุภาพดีจะต้องกล้าท่ีจะเผชิญหน้ากบัการแข่งขนัหรืออปุสรรค
ได้  เช่น ในการทํากระบวนการในการคิดงบทางการเงิน ผู้จดัการฝ่ายการเงินจําเป็นต้องทําให้
มัน่ใจวา่ผลท่ีเกิดขึน้นัน้มีความสมเหตสุมผลท่ีจะทําให้องค์การสามารถแขง่ขนัได้ 

จะเห็นได้ว่าการสร้างความไว้วางใจ และการให้ความเคารพซึง่กนัและกนั โดยการให้
ความสําคญักับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ ผ่านการส่ือสารท่ีชดัเจนขึน้ การมีความ
รับผิดชอบ และการสร้างทีมงาน จะช่วยสร้างให้เกิดองค์การท่ีมีสขุภาพดี แข็งแรง ท่ามกลางสภาวะท่ี
วิกฤต สิ่งท่ีท้าทายในสถานการณ์เช่นนี ้ คือ การจดัการให้องค์การยงัสามารถอยู่รอดได้อย่างมัน่คง 

และยัง่ยืนได้ในอนาคต ท่ีสําคญัผู้บริหารต้องสามารถบริหารการใช้ทรัพยากรบคุคลอย่างคุ้มค่า โดย
การใสใ่จดแูลสขุภาพทัง่ทางกาย จิตใจ และสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุ พฒันาขีดความสามารถของ
บคุลากร และให้อํานาจในการตดัสินใจในงาน หรือสิ่งท่ีมีผลตอ่องค์การ ซึง่ทรัพยากรบคุคลนีเ้องจะ
เป็นปัจจยัผลกัดนัทําให้องค์การเตบิโตอยา่งแข็งแรง มัน่คง และยัง่ยืนตอ่ไป  

นอกจากนัน้กอบัว  ทัศนศักดิ์  ได้ศึกษาองค์การสุขภาพดี  โดยศึกษาจากแนวคิด
นกัวิชาการหลายท่านโดยผลจากการศึกษาพบว่า  เม่ือพิจารณาคณุลกัษณะของแต่ละมิติ และ
มมุมองในด้านตา่งๆ สามารถแบง่คณุลกัษณะขององค์การสขุภาพดีตามมิตใิหญ่ ๆ 3 มิต ิดงันี ้287  

 

                                                 
287 กอบวั  ทศันศกัดิ,์  “องค์การสขุภาพดี”  (สารนิพนธ์  สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากร

มนษุย์และองค์การ บณัฑิตวิทยาลยั  สถาบนับณัฑิตพนับริหารศาสตร์, 2550), 26. 
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มิตด้ิานบคุลากรในองค์การ  ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีบง่บอกถึงการเป็นองค์การสขุภาพดี  ดงันี ้

1.  การมีสว่นร่วมของคนในองค์การตัง้แตร่ะดบัผู้บริหารถึงระดบัปฏิบตักิาร 

2.  การมีความภกัดีและผกูพนัของบคุลากรตอ่องค์การ 

3.  การให้ความสําคญัและการยกยอ่งตอ่บคุลากรในองค์การ 

4.  การให้ความสําคญัตอ่ความหลากหลายของบคุคล 

5.  ความรับผิดชอบตอ่งานและบทบาทของบคุลากรในองค์การ 

6.  บคุลากรมีขวญักําลงัใจท่ีดี 

7.  บคุลากรมีสขุภาพจิต สขุภาพกายแข็งแรง 

8.  บคุลากรมีความสมดลุด้านชีวิตครอบครัวและการทํางาน 

9.  บคุลากรมีการปฏิบตัติามเป้าหมายขององค์การ 

10.  บคุลากรได้รับการฝึกอบรมและพฒันา 

11.  ผู้ นําให้ความสําคญักบับคุลากร 

12.  มีการยกยอ่งผลการปฏิบตังิานของบคุลากร 

13.  ทํางานเป็นทีม 

14.  มีความเคารพและเช่ือใจซึง่กนัและกนั 

มิตด้ิานองค์การ  ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีบง่บอกถึงการเป็นองค์การสขุภาพดี  ดงันี ้

1.   มีโครงสร้างการทํางานท่ีชดัเจน 

2.   มีระบบการส่ือสารท่ีชดัเจนและทัว่ทัง้องค์การ 

3.  มีช่ือเสียงดี 

4.  มีความมัน่คงด้านการเงินและเศรษฐกิจ 

5.   มีระบบการให้รางวลัท่ียตุธิรรมและชดัเจน 

6.   มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานท่ีดี 

7.   เป็นองค์การท่ีมีหลกัการทํางานท่ีมีจริยธรรม 

8.  มีองค์การแห่งการเรียนรู้ 

9.   เป็นองค์การท่ีมีวิสยัทศัน์ 

10.   ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม 

11.  มีระบบการสอนงาน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

137 

มิตด้ิานสิง่แวดล้อม ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีบง่บอกถึงการเป็นองค์การสขุภาพดี  ดงันี ้

1.   ให้ความสําคญักบัลกูค้า 

2.   มีการสร้างพนัธมิตร 

ลักษณะของสุขภาพองค์การที่ไม่ด ี

จากเอกสารการวิจยัในอดีตฟอร์เยอร์ และเวลล์  (Foryer and Well) ได้ให้ทรรศนะ
เก่ียวกับรูปแบบขององค์การสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลกัษณะขององค์การไม่สมบูรณ์แต่ละ
ประเภทสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้288      

1.  การอทิุศตนตอ่องค์การของสมาชิกมีน้อย ยกเว้นบคุคลท่ีอยูใ่นระดบัสงู 

2.  ผู้ ทํางานปิดบงัซอ่นเร้นปัญหา ไม่ไว้เนือ้เช่ือใจกนั พดูแตเ่ร่ืองราวความยุ่งยากตา่ง ๆ 
ในท่ีทํางาน  

3. ความสมัพนัธ์ร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกในองค์การเป็นไปอย่างผิวเผิน 
ไมแ่ลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาร่วมกนั  

4.  บคุคลท่ีทํางานในระดบัสงู มุง่แตว่ินิจฉยัสัง่การโดยอํานาจของตนเองทางเดียว  โดย
ท่ีมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ  ในขณะท่ีคนทํางานด้านการตัดสินใจของผู้บริหารท่ีไม่ตรงตาม
เป้าหมาย  

5. ผู้บริหารรู้สกึโดดเด่ียวในความพยายามทํางานตา่ง ๆ เพ่ือให้ดําเนินไปได้ด้วยดี การ
ทํางานตามกระบวนการ ระเบียบหรือวิธีการปฏิบตัติามนโยบายไมไ่ด้รับการตอบสนอง 

6.  การใช้ดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาในองค์การไม่ได้รับการยอมรับนบัถือหรือมีก็เพียง
ในวงแคบ ๆ 

7.  ความต้องการส่วนบคุคลและความรู้สกึต่างๆ ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัญหาท่ีมี
ความสําคญั    

8.  ผู้ ทํางานเกิดความริษยากนั เก่ียงกนัรับผิดชอบงานท่ีต้องกระทําร่วมกนั  ขาดการให้
ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  

9.  ทกุคนถอนตวัออกเม่ือองค์การเกิดวิกฤต 

10.  มีการถกเถียงกนัอยูเ่สมอ มีความขดัแย้งระหวา่งกนัแตถ่กูเก็บไว้ในใจ  ไมมี่จดุจบ 

11.  สร้างการเรียนรู้ได้อยา่งยากลําบาก ขาดการประสานการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  

                                                 
288 J. R. Foryer and R. Well,   Managing with  People : A Manager’s Handbook 

of Organization Development  Methods  (Massachusetts : Addision - Wesley  Publishing 

Co., 1971), n. pag. 
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12.  ขาดการให้และใช้ข้อมลูขา่วสารระหวา่งกนั 

13.  สมาชิกในองค์การมีความสมัพนัธ์แบบไมจ่ริงใจตอ่กนัดา่ทอกนัทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  
14.  ผู้ ทํางานเกิดความรู้สกึถกูจํากดัในการทํางานของตนเอง 

15.  ผู้บริหารเคร่งครัดในกรอบประเพณี  ไมย่อมรับความคดิคนอ่ืน  
16.  ผู้บริหารลงมาควบคมุแม้ในเร่ืองเลก็น้อย ไมเ่ปิดโอกาสให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ 

17.  การยอมรับในความเส่ียงตอ่การทํางานต่ํา 

18.  ทําความผิดครัง้เดียวถกูไลอ่อก 

19.  การปฏิบตังิานไมไ่ด้รับการยกยอ่ง แม้วา่จะทํางานดี  
20.  สมาชิกไมรู้่นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายขององค์การ  
21.  องค์การมีระเบียบเคร่งครัด  ขาดการปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม 

22.  การปฏิบตังิานตามแบบแผนใหมไ่มไ่ด้แพร่หลายในองค์การ  มีการหวงวิชากนั 

23.  ผู้ ทํางานต้องกลํา้กลืนความไม่สมหวงัเอาไว้ ไม่รู้สกึว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบใน
ความอยูร่อดขององค์การ 

นอกจากการเสนอแนวคิดของคณุลกัษณะองค์การสขุภาพดีแล้ว ยงัมีการเสนอแนวคิด
เพ่ือบอกคุณลกัษณะท่ีบ่งชีว้่าองค์การกําลงัเผชิญกับปัญหาสขุภาพ ยกตวัอย่างคณุลกัษณะ
องค์การท่ีสขุภาพไม่แข็งแรง (unhealthy organization) โดย แรนเดล (Randell) ซึง่กลา่วว่า
องค์การท่ีมีสขุภาพไมแ่ข็งแรงมกัจะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้289  

1. บคุลากรไม่ทุ่มเท ไม่อยากมีสว่นร่วมกบัองค์การอย่างจริงจงั ยกเว้น กลุม่ผู้บริหาร
ระดบัสงู (top  management) เท่านัน้  

2. เม่ือบคุลากรในองค์การพบสิ่งผิดปกติ บคุลากรเหลา่นัน้จะอยู่น่ิง ไม่มีการอาสาท่ีจะ
จดัการกบัปัญหา มีการซอ่นเร้นปัญหาเม่ือมีการทําผิดเกิดขึน้ นอกจากนีบ้คุลากรจะพดูถึงเฉพาะ
ปัญหาขององค์การและความยุง่ยากขององค์การเวลาท่ีอยูบ้่าน หรือแม้แตใ่นสํานกังานเอง  

3. ผู้บริหารระดบัสงูมกัท่ีจะควบคมุการตดัสินใจให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ ซึง่จะทําให้
เกิดปรากฏการณ์แบบคอขอดขวด (bottle-neck) และบคุลากรมกัจะบน่ถึงการตดัสินใจนัน้ ๆ ของ
ผู้บริหารเสมอ  

4. ผู้บริหารจะรู้สกึโดดเด่ียวเม่ือต้องการผลกัดนัให้งานนัน้สําเร็จ เพราะไม่มีใครให้ความ
ร่วมมืออยา่งจริงจงั  

                                                 
289 Randell  Gerry, “Organizational  Sickness and  Treatment,”  Management 

Decision.  36, 1 (1998) : 16 - 17. 
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5. ไม่มีความเคารพในการตดัสินใจของบคุลากรระดบัล่างขององค์การนอกเหนือการ
ตดัสนิใจท่ีอยูใ่นขอบเขตงานของบคุลากรเหลา่นัน้  

6. บคุลากรในองค์การมกัอิจฉาริษยา ไมช่่วยเหลือกนั  

7. ผู้บริหารสงูสดุ (CEO) มกัแสดงบทบาทและประพฤติตนเป็นผู้ นําสงูสดุ โดยมกัจะ
สัง่งานตามท่ีตนเห็นชอบโดยไมส่นใจสิง่ท่ีกระทบตอ่บคุลากรท่ีเหลือขององค์การเลย  

ขณะเดียวกนั ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของ
องค์การท่ีมีสขุภาพไม่แข็งแรงเช่นกนั โดย ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ให้สงัเกต
จากอาการหลายอาการท่ีบ่งบอกว่าองค์การกําลงัอยู่ในสภาวะท่ีสขุภาพเร่ิมย่ําแย่ ซึ่งอาการ
เหลา่นัน้  ได้แก่290  

1. การลดลงของผลกําไร  

2. การลดลงของผลติภาพ  

3. การเพิ่มขึน้ของการขาดงาน  

4. มีปัจจยัขดัขวางในการส่ือสาร  

5.  การตดัสนิใจทัง้หมดอยูท่ี่ผู้บริหารระดบัสงู  

6.  ขาดการผกูพนักบัการทํางานขององค์การ  

7. มีระดบัแรงจงูใจ และขวญักําลงัใจท่ีตกต่ําลง  

8. บคุลากรไมส่นใจช่ือเสียงขององค์การ  

9. มีพฤตกิรรมท่ีผิดจริยธรรมมากขึน้  

10. ไมมี่การตัง้เป้าหมาย  

11. ไมมี่การดแูล และการสอนงาน  

12. ขาดโปรแกรมการอบรม และพฒันาบคุลากร  

13. ขาดความเช่ือมัน่ระหวา่งบคุลากร เป็นต้น  

จากคณุลกัษณะดงักลา่วท่ีได้บง่ชีค้ณุลกัษณะขององค์การท่ีมีสขุภาพไม่แข็งแรง จะเห็น
ว่าสิ่งท่ี แรนเดล (Randell) ระบนุัน้จะเก่ียวข้องกบัปฏิสมัพนัธ์ของบคุลากรในองค์การท่ีไม่สมดลุ 

โดยเฉพาะปฏิสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าและลกูน้อง ซึง่หวัหน้าไม่มีการสร้างความมีสว่นร่วม ไม่มี
ความไว้วางใจ และไม่ให้อํานาจในการตดัสินใจแก่ลกูน้อง ดงันัน้จึงก่อให้เกิดผลตา่ง ๆ ตามมาดงั
คณุลกัษณะท่ี แรนเดล (Randell)  ระบ ุซึง่ประเด็นเร่ืองท่ีผู้บริหารกมุการตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียวก็

                                                 
290 A. Lyden Julie and E. Klingele  William, “Supervising Organizational Health,” 

Supervision. 61, 2  (2000) : 3 – 6. 
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ตรงกบัสิ่งท่ี ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้กลา่วถึงเช่นกนั แสดงว่าสิ่งสําคญัท่ีมี
ผลตอ่สขุภาพขององค์การนัน้ คือ การสร้างสมดลุของปฏิสมัพนัธ์ของคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมในการทํางาน การให้ความไว้วางใจ การให้อํานาจในการตดัสินใจใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้กลา่วถึง เช่น 

การเพิ่มขึน้ของการขาดงาน การมีปัจจยัขดัขวางในการส่ือสาร การขาดการผกูพนักบัการทํางาน
ขององค์การ บุคลากรมีระดบัแรงจงูใจและขวญักําลงัใจท่ีตกต่ําลง บคุลากรมีพฤติกรรมท่ีผิด
จริยธรรมมากขึน้ บคุลากรไม่สนใจช่ือเสียงขององค์การ ขาดการตัง้เป้าหมาย และการขาดความ
เช่ือมั่นระหว่างบุคลากร ล้วนเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่สมดุลของผู้บริหารและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเช่นกนั ซึง่สิ่งตา่งๆ เหลา่นีเ้องจะสง่ผลให้เกิดการลดลงของกําไร และการลดลง
ของผลิตภาพขององค์การตามมา และคณุลกัษณะอีกสองประการท่ี ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden 

and Klingele) กลา่วถึง คือ การขาดการดแูล การสอนงาน และการขาดโปรแกรมการอบรมพฒันา
บุคลากรเป็นเหตผุลทางอ้อมท่ีก่อให้เกิดการลดลงของกําไร และการลดลงของผลิตภาพของ
องค์การได้เช่นกนั  

เพ่ือให้เกิดสขุภาพท่ีแข็งแรงแก่องค์การ จึงได้มีการเสนอ กรอบแนวคิด และรูปแบบตา่ง ๆ 

เพ่ือใช้เป็นหลกัในการตรวจ และวินิจฉยัวา่องค์การมีสขุภาพท่ีดี แข็งแรงแล้วหรือไม่ ซึง่ได้มีนกัวิจยั
ท่ีปรึกษา และผู้ ชํานาญการหลายท่านท่ีนําเสนอรูปแบบ และกรอบแนวคิดในการประเมินสขุภาพ
องค์การ เพ่ือเป็นการตรวจสอบสขุภาพก่อนท่ีองค์การจะป่วยหนกั 

นอกจากนีไ้บลและแมดาวส์ (Blair and Meadows) ได้กล่าวไว้ว่าการท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงองค์การนัน้สิ่งท่ีต้องศึกษา คือ เร่ืองของสขุภาพองค์การ องค์การท่ีควรมีการ
เปล่ียนแปลงคือองค์การท่ีมีสขุภาพไม่สมบรูณ์ ซึง่ลกัษณะขององค์การท่ีมีสขุภาพไม่สมบรูณ์นัน้ 

ประเมินได้จาก291 

 

 

 

 

 

                                                 
291 G. Blair and  S. Meadows,  A Real-Life Guide to Organizational Change 

(Aldershot : Gower, 1996), 13 – 14. 
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1. โครงสร้างองค์การ 

 1.1  โครงสร้างด้านอํานาจมีผลมากกวา่คําสัง่ในการอนมุตั ิ

 1.2  ผู้บริหารผลกัดนัอํานาจลงสูเ่บือ้งลา่งแตก่ารถ่ายโอนอํานาจและกระจายอํานาจ
ไมต่รงความเป็นจริง 

1.3  การดําเนินงานมีหลายขัน้ตอน ก่อให้เกิดความผิดพลาด 

1.4  วตัถปุระสงค์ขององค์การไมช่ดัเจน 

1.5  บทบาทและความรับผิดชอบไมช่ดัเจนและมีความคาบเก่ียวกนั 

1.6  บคุลากรในองค์การกึ่งหนึง่ไมมี่ความคดิสร้างสรรค์ในงานท่ีรับผิดชอบ 

1.7  การปฏิบตังิานทัง้ภายในและนอกองค์การมีความขดัแย้งเพิ่มขึน้ 

2.  การออกแบบและกระบวนการทํางาน 

  2.1  บคุลากรในองค์การถกูครอบงําจากองค์การในการดําเนินงาน กฎระเบียบและ
ธรรมเนียมประเพณีเก่า 

2.2  งานเอกสารมีมาก 

2.3  มีการพบปะกนัตลอดไมมี่ท่ีสิน้สดุ แตข่าดการตดิตามงาน 

3. ทรรศนะคตขิองผู้บริหาร 

3.1  ผู้บริหารไมมี่การพฒันาบคุลากรเน่ืองจากกลวัวา่บคุลากรมีความคดิมากกวา่ตน 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูอยูใ่นตําแหนง่นาน 

3.3  ข้อเสนอแนะในการทํางานจะต้องรอการตดัสนิใจวา่ถกูต้องจากผู้บริหาร 

3.4  ความคดิใหม่ๆ หรือพรสวรรค์จะหยดุลงจากกระบวนการบริหาร 

4.  แรงจงูใจและการรวมพลงัของบคุลากร 

4.1  การเข้าสูตํ่าแหนง่ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และไมมี่กระบวนการ 

4.2  บคุลากรรู้สกึวา่ตนเองไมมี่คณุคา่ 

4.3  แรงงานในการทํางานยงัคงท่ีแม้จะมีบคุลากรบางสว่นออกไป 

4.4  มีขา่วลือมากมายในองค์การ 

4.5  การลาออกของผู้บริหารทําให้บคุลากรดีใจ 

4.6  การมีบคุลากรใหมอ่ยูใ่นจินตนาการ 

5. กลยทุธ์การตอบแทนในการปฏิบตังิาน 

5.1  วตัถปุระสงค์องค์การไมมี่การอธิบายเม่ือองค์การดําเนินงานไมบ่รรลผุล 

5.2  ระบบการประเมินไมมี่ผลตอ่การดําเนินงาน 
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5.3 ผู้ใต้บงัคบับญัชาไมมี่ข้อมลูสะท้อนกลบัหรือตอบกลบัเพียงเลก็น้อยในการ
ดําเนินงานขององค์การ 

5.4  การทดแทนไมส่ง่ผลกลบัในการปฏิบตังิานจริง 

5.5  ระบบการสง่เสริมไมไ่ด้ตอบแทนบคุคลท่ีเหมาะสม 

ดังนัน้สรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพองค์การได้มีมานานทําให้มีการ
พฒันาและนําไปปรับใช้ให้เข้ากบัองค์การของตน  ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาแนวคิดทฤษฏีเพ่ือนํามาใช้
ในการศึกษา โดยการสร้างเคร่ืองมือวัดสุขภาพองค์การให้เข้ากับบริบทขององค์การของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

รูปแบบองค์การที่มีสุขภาพด ี

ในการประเมินวา่องค์การเหลา่นัน้มีสขุภาพดีจะต้องมีเกณฑ์เพ่ือเป็นกรอบในการคิดค้น
มีเกณฑ์สขุภาพท่ีดีและแข็งแรงหรือไม่  ดงันัน้จึงได้มีการเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบในการ
ตรวจสอบสขุภาพองค์การหลายรูปแบบ โดยแตล่ะแบบจะมององค์การออกเป็นมิติต่าง ๆ เพ่ือ
กําหนดคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงสภาวะท่ีก่อให้เกิดองค์การสุขภาพดี โดยมีแนวคิดท่ีกําหนด
ออกมาเป็นรูปแบบหลาย ๆ รูปแบบซึง่รายละเอียดของแตล่ะรูปแบบมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รูปแบบแสดงปัจจยัและแนวคิดท่ีก่อให้เกิดการทํางานแบบสขุภาพดีเพ่ือให้เกิดผล
การปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพสงู (The Factors and Ideas Contributing to the Healthy 

Working Approach to High Performance) ของฟลานแกนและพอล อองรี (Flanagan and 

Henry) 

2. รูปแบบมิติด้านตา่ง ๆ ของสขุภาพองค์การ ของมาร์เซล บริสสนัและคณะ (Marcel 

Brisson and other) 

3. รูปแบบท่ีใช้ศึกษาตวัแปรและความสมัพนัธ์ของสขุภาพองค์การ โดยใช้กรอบ
ความคิดจากบทบาทความมีสติรู้ผิดชอบตอ่งาน (Conscientiousness) ของ มิลเลอร์ และคณะ 

(Miller and other) 

4. รูปแบบแบบช่วยการเรียนรู้เร่ืองสขุภาพองค์การ (A heuristic Model of 

Organizational Health) ของฮาร์ดและคอททนั (Hart and Cotton)  

5. โครงสร้างของการมีสขุภาพท่ีดีของอาชีพ (The structure of occupational 

wellbeing) ของฮาร์ดและคเูปอร์ (Hart and Cooper) 

6. รูปแบบการวิจยัสขุภาพองค์การ(Organizational Health Research Model) ของ
ฮาร์ดและคเูปอร์ (Hart and Cooper) 
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7. รูปแบบแสดงมิติและความสมัพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์การสขุภาพดี ของเลิฟและนดัคาร์นี 

(Lövey and Nadkarni) 

8.  รูปแบบขององค์การสขุภาพดี โดยให้ความสําคญัท่ีบคุลากร (People Model) ของ 

ไอริส เวลเนส (Iris Wellness) 

9. รูปแบบของการสร้างสถานท่ีทํางานให้มีสขุภาพดีโดย National Quality Institute: 

NQI ประเทศแคนาดา 

รูปแบบแสดงปัจจัยและแนวคิดที่ ก่อให้เกิดการทํางานให้มีสุขภาพดีเพื่อให้

เกิดผลการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพสูง (The Factors and Ideas Contributing to the 

Healthy Working Approach to High Performance) ของฟลานแกนและพอล อองรี (Hugh D. 

Flanagan and Paul Henry) 

ฟลานแกนและอองรี (Flanagan and  Henry) เป็นสองนกัวิจยัจากประเทศองักฤษ ได้
ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่ “การทํางานแบบสขุภาพดี (healthy working)” 

โดยกล่าวว่านอกจากจะให้ความสําคญักับสุขภาพของบุคลากรในองค์การแล้ว สิ่งท่ีต้องให้
ความสําคญัเพิ่มเติม คือ การสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีดี มีการออกแบบงานท่ีดีพร้อมกบัการ
ฝึกอบรมบคุลากร มีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเอือ้และสนบัสนนุให้บคุลากรในองค์การเกิดสิ่งตา่ง ๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้292 

1. การสร้างผลติภาพแก่องค์การให้มากท่ีสดุ  

2. การประสบความสําเร็จตามมาตรฐานท่ีตัง้ไว้อย่างมีคณุภาพและประสบความสําเร็จ
ตามผลการปฏิบตังิานท่ีตัง้ไว้  

3. การคงไว้ซึง่สขุภาพร่างกายท่ีดีของบคุลากร โดยการฟืน้ฟสูขุภาพร่างกายและความ
แข็งแรง เพ่ือหลีกเล่ียงความเจ็บป่วยท่ีจะเกิดขึน้  

4. การร่วมมือการทํางานเป็นอย่างดีกบัเพ่ือนร่วมงาน และมีโอกาสในการประยกุต์ใช้
ทกัษะ และการพฒันาท่ีเพิ่มขึน้  

5. การให้การยกยอ่งแก่บคุลากรท่ีสร้างผลงานท่ีดีในองค์การ  

ซึง่ในการสร้าง “การทํางานแบบสขุภาพดี (healthy working)“ มีปัจจยัหลายอย่างมา
เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้ 

                                                 
292 H.D. Flanagan, and P. Henry,  “Discussion of the Approach and a Report on 

a Survey of NHS Organizations,”  Health Manpower Management. 20, 2 (2003) : 22 - 23. 
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1. ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) เช่น เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

การทํางานท่ีถกูหลกัทางกายภาพท่ีดี ความปลอดภยัในการทํางาน และการไหลของงาน  

2. สขุภาพสว่นบคุคล (individual health) เช่น สขุภาพด้านจิตใจ ด้านกาย ด้านอารมณ์ 

และด้านเป้าหมายของชีวิต  

3. ระบบการบริหารจดัการผลการปฏิบตัิงาน (performance management systems) 

ซึง่แบง่ออกเป็นวตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ด้านบคุคล ทีม หน่วยทางธุรกิจ และองค์การ  

4. องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เน้นการสร้างความตระหนกัต่อ
สิง่แวดล้อมรอบตวัท่ีเปล่ียนแปลง การสนบัสนนุการกล้าเส่ียง และเพิ่มอตัราการเรียนรู้  

5. การวางแผนและวางกลยทุธ์ของธุรกิจ (Business Strategy and Planning) ซึง่
ประกอบด้วย การมีวิสยัทศัน์เพ่ือให้ทราบทิศทางท่ีต้องการไป การดแูลต้นทนุและรายได้ การ
แข่งขนัด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การเพิ่มคณุภาพและการพฒันาธุรกิจ การเติบโตและแทรกซมึ
ด้านการตลาด  

6. การวางแผนกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์ (human resource strategy) เช่น การ
ยืดหยุ่นของบคุลากร การออกแบบงาน การออกแบบหน้าท่ี การส่ือสาร การพฒันาทกัษะระยะสัน้
และทกัษะระยะยาว การมีคา่นิยมและปรัชญาองค์การ การให้รางวลั การสง่เสริมซึง่กนัและกนัของ
เป้าหมายสว่นตวัและงานสดุท้ายคือการฝึกอบรม  พฒันาบคุลากร  

ซึง่ปัจจยัท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะพุง่เป้าไปยงัเป้าหมายหลกั คือ การมีผลการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสทิธิภาพสงู (high performance) ซึง่ปัจจยัท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะมีผลตอ่การเพิ่มการคงอยูข่อง
บคุลากร การลดการขาดงาน การมีผลปฏิบตัิงานท่ีดีขึน้ และบคุลากรในองค์การมีความมุ่งมัน่ใน
การทํางานกบัองค์การ โดยมีความสมัพนัธ์ และการเช่ือมโยงของแตล่ะปัจจยั แผนภมูิท่ี 2 
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แผนภมูิท่ี 2  แสดงปัจจยัท่ีแนวคดิท่ีก่อให้เกิดการทํางานให้มีสขุภาพดีเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบตังิาน
ท่ีมีประสทิธิภาพสงู  

 

ฟลานแกนและอองรี (Flanagan and  Henry) ยงักลา่วเพิ่มเติมว่า องค์การท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานและความเช่ือท่ีผิด (unhealthful organizational practices and beliefs) จะเผชิญกบั 

3 เร่ืองหลกัสําคญัของโรคท่ีก่อตวัขึน้ (key burdens of disease) ได้แก่  

1. ความหายนะ (mortality) ขององค์การท่ีเกิดจากการลาออกของบคุลากรในองค์การท่ี
ทําร้ายระบบงานและผลการปฏิบตังิานในองค์การ  

2. ความไม่ตัง้ใจหรือทุ่มเท (morbidity) ของบคุลากรในองค์การ เป็นอาการท่ีเกิดจาก
การท่ีบุคลากรท่ีเหลือในองค์การไม่มีความตัง้ใจ หรือไม่มีความสามารถในการสร้างผลการ
ปฏิบตังิานให้ประสบความสําเร็จตามท่ีองค์การต้องการ  

3. คา่ใช้จ่าย (cost) ปัญหาท่ีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้จากการการหาบคุลากรมาทดแทนหรือต้อง
ใช้ไปกบัการแก้ไขปัญหาท่ีบคุลากรกระทําไว้ในกลุม่ข้อ 1 และข้อ 2 ตามลําดบั  

การทาํงานแบบสุขภาพดี 
ความทรงจาํท่ีดี การดูแลรักษา 

 

 
 

ผลการปฏิบติั ความร่วมมือ 

 

หลกั 
“มีผลการปฏิบัตงิานสูง” 

การวางแผนดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์

ระบบการบริหารจดัการ

 

การวางแผนและ 
วางกลยทุธ ์องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

เพิ่มอตัราการ 
เรียนรู้ 

การสนบัสนุนกลา้เส่ียง

i k l ki  
สร้างความตระหนกั

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมายและ

ผลลพัธ์ 

หน่วยธุรกิจ 

องคก์าร 

สุขภาพส่วนบุคคล 

เป้าหมายชีวติ

 

อารมณ์ 

กายภาพ 

จิตใจ 

เป้าหมายและ

ผลลพัธ์ 

ส่วนบุคคล 

ทีม 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

หลกักายภาพ ปลอดภยั 

การไหลของงาน 

การยดืหยุน่ของบุคลากร 

การออกแบบงาน 

การออกหนา้ท่ี 

การพฒันาทกัษะ 
ระยะสั้น 

การพฒันาทกัษะ 
ระยะยาว 

 
ค่านิยมและปรัชญา 

ขององคก์าร 

การใหร้างวลั 

การส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั

และเป้าหมายส่วนบุคคล 

การฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากร 

วสิยัทศัน์/ทิศทาง 

รายจ่าย/รายได ้
การแข่งขนั 
และบริการ 

การเพิ่มคุณภาพและ
พฒันาผลผลิต 

การเติบโตและแทรก
ซึมดา้นการตลาด 
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รูปแบบมิตด้ิานต่าง ๆ ของสุขภาพองค์การของมาร์เซล บริสสันและคณะ (Marcel 

Brisson et al.) 

จากการศกึษาของบริสสนัและคณะ (Marcel Brisson et al.) จากสถาบนั  The Public 

Service Commission of Canada   ซึง่ทําการศกึษาโดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบักลาง และผู้
ชํานาญเฉพาะทางด้านทรัพยากรบคุคล ทัง้หมด 65 บคุลากรจาก 20 ส่วนงาน เพ่ือศกึษา
สว่นประกอบของการมีสขุภาพดีหรือความเป็นอยู่ท่ีดีของบคุลากรในองค์การ พบว่า สามารถสรุป
ออกมาเป็นสว่นประกอบตา่ง ๆ ของสขุภาพองค์การ  ดงัแผนภมูิท่ี 3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมูิท่ี 3  แสดงมิตด้ิานตา่ง ๆ ของสขุภาพองค์การ 

 

จากรูปแบบข้างต้นสุขภาพท่ีดีองค์การประกอบไปด้วยปัจจัยหลายมิติ ซึ่ง
ประกอบด้วย293  

1.  มิตด้ิานภาวะผู้ นํา (leadership) เป็นมิตท่ีิผู้ เข้าร่วมงานวิจยักลา่วถึงมากท่ีสดุ เช่ือว่า
ภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ปัจจยัหลกัท่ีทําให้เกิดสขุภาพท่ีดีแก่องค์การใด ไม่ว่าจะเป็น
                                                 

293 M. Brisson and et al., Elements of Organizational Health  [Online], 

accessed 12 January 2010. Available  from http://www.psc-cfp.gc.ca/audit-

verif/reports/1997/ orghealthe.htm 

การปรับตัว 

ภาวะ

ผู้นํา 

วสัิย 

ทัศน์ 

ความสามารถ

และสมรรถนะ 
การส่ือสาร 

ยกย่อง

ชมเชย 

รูปมติต่ิางๆ ของ

สุขภาพองค์การ 

 

ความผูกพันธ์ต่อ 

องค์การ 

การทาํงาน

เป็นทีม 
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องค์การใด ๆ ก็ตาม การปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์การมีผลตอ่บคุลากรท่ีทํางานในองค์การ
และน่ีเองท่ีภาวะผู้ นําสามารถตรวจวดัได้ โดยดไูด้จากความสามารถของผู้ นําในการสร้างความ
มัน่คงต่อการผูกพนัและแรงจูงใจของบุคลากร และการพฒันาทกัษะของบุคลากร ผู้ นําท่ีมี
ประสิทธิภาพต้องมีการคิดอย่างมีกลยทุธ์และส่ือสารคา่นิยมขององค์การได้อย่างน่าเช่ือถือ ผู้ นํา
เหล่านีต้้องสร้างบรรยากาศในการเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกนั และกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท่ีกล่าวมาทัง้หมด คือคณุลกัษณะของผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพในองค์การ
สขุภาพดี  

2. มิติด้านวิสยัทศัน์ (vision) ผู้ นําระดบัสงูจะต้องมีการมองหาวิสยัทศัน์เพ่ือช่วยให้
มองเห็นองค์การในอนาคตว่าจะอยู่ท่ีตําแหน่งใด วิสยัทศัน์จะต้องไม่ซบัซ้อนและสอดคล้องกบั
ความเป็นจริง ณ ท่ีท่ีองค์การอยู ่โดยคํานงึถึงสิง่แวดล้อมทางสงัคม ความต้องการของลกูค้า และผู้
ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียทางธุรกิจ นอกจากนีย้งัต้องอยู่บนคา่นิยมพืน้ฐานขององค์การ เม่ือไม่นานนีมี้
การศึกษาพบว่าองค์การท่ีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่จะผูกพันกับวัฒนธรรมองค์การ 

(Corporate Culture) เสมอในการปฏิบตังิานใด ๆ  

3. มิติด้านความผกูพนัของบคุลากรต่อองค์การ (employee commitment) เป็นสิ่งท่ี
องค์การต้องทําให้เกิดขึน้กบับุคลากรในองค์การ เน่ืองจากความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและ
ความภมูิใจในงานท่ีทําในองค์การจะส่งผลให้เกิดการเข้าใจพนัธกิจ และเป้าหมายขององค์การ 

นอกจากนีเ้ม่ือมีความรู้สกึการเป็นเจ้าของเกิดขึน้ จะมีผลทําให้บคุลากรในองค์การในทกุระดบัมี
ความผกูพนั ความเข้าใจ ไว้วางใจ และเคารพซึง่กนัและกนั เกิดการทําให้เกิดการทํางานเป็นทีม 

ซึง่ผลกัดนัให้องค์การนัน้ประสบความสําเร็จ 

4. มิติด้านความไว้วางใจ (trust) องค์กรใดท่ีมีความให้ความไว้วางใจแก่บคุลากรใน
ระดบัสงูจะมีสว่นช่วยในการเพิ่มขวญักําลงัใจของบคุลากร ก่อให้เกิดการสร้างนวตักรรม การกล้า
ท่ีจะเส่ียงและช่วยให้องค์การเองมีการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความไว้วางใจนัน้ถกูสร้างจากวฒันธรรมองค์การ และทําให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล โดย
อยูบ่นพืน้ฐานของความซื่อสตัย์ ก่อให้เกิดความสามารถท่ีเป็นมืออาชีพ ความไม่คดโกง และการมี
ความใสใ่จตอ่ผู้ อ่ืน จากการสมัภาษณ์พบว่ามีความท้าทายหลายอย่างในการสร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดในองค์การ ทัง้ผู้บริหารและผู้ ใต้บงัคบับญัชาต้องแสดงให้เห็นความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

แตก็่พบวา่ความไว้วางใจท่ีช่วยกนัสร้างนัน้อยูไ่ด้ไมน่าน  

5. มิติด้านการให้ความเคารพ (respect) การเคารพซึง่กนัและกนัในองค์การช่วยในการ
สร้างความไว้วางใจได้ ความเคารพอย่างจริงใจจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ ใต้บงัคบับญัชาเคารพใน
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วิสยัทศัน์ซึ่งกนัและกนั ถึงแม้ว่าบคุลากรสองกลุ่มนีจ้ะไม่ลงรอยกนั ความเคารพซึง่กนัและกนั
บางครัง้ไม่ได้สมัพนัธ์กบัโครงสร้างอย่างเป็นทางการขององค์การ การเคารพ คือ การสะท้อน
ทศันคตแิละการเลือกคําพดู ความเคารพยงัสมัพนัธ์กบังานทกุอยา่งท่ีเป็นงานท่ีทําทกุ ๆ วนั  

6. มิติด้านการให้รางวลัและการให้การยกย่องช่ืนชม (rewards and recognition)  

บคุลากรในองค์การทกุระดบัมกัชอบท่ีจะได้รับการสรรเสริญ คําขอบคณุ และความช่ืนชมทัง้แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้องทําให้บคุลากรท่ีได้รับรู้สกึว่าตนมีคณุคา่ และจะ
สง่ผลให้องค์การมีสขุภาพท่ีดีขึน้ องค์การต้องพยายามหานวตักรรมสําหรับวิธีในการให้รางวลั เพ่ือ
สร้างแรงจงูใจให้เกิดกบับคุลากรในองค์การ  

7. มิติด้านการส่ือสาร (communication) ถ้าไม่มีการส่ือสาร องค์การจะไม่สามารถท่ีจะ
อยู่ได้ การส่ือสารท่ีดีต้องชดัเจน ตรงเวลา และสมบรูณ์ แน่นอนการส่ือสารต้องปรากฏอยู่ในทกุ
ระดบัของบคุลากรในองค์การ และต้องมีการแบ่งปันข้อมลูจากบนลงล่าง เป็นต้น ถ้าเกิดการ
ส่ือสารท่ีผิดพลาด บุคลากรท่ีทําให้เกิดข้อผิดพลาดต้องกล้ายอมรับผิดชอบต่อการส่ือสารท่ี
ผิดพลาดไป ถ้ามีการยอมรับผิดลกัษณะดงันี ้ อาจจะบอกได้ว่าองค์การนัน้มีแนวโน้มว่าจะเป็น
องค์การสขุภาพท่ีดี นอกจากนีบ้คุลากรในองค์การต้องรู้สกึปลอดโปร่ง และสบายใจท่ีจะปรึกษาใน
ข้อผิดพลาดตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

8. มิติด้านการพฒันาความสามารถและทกัษะ(competence and skills development) 

เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ การให้ความสําคญักบัการพฒันาความสามารถ
และทกัษะเป็นสิ่งท่ีองค์การท่ีต้องการมีสขุภาพองค์การท่ีดีต้องดําเนินการต่อไป เพ่ือให้องค์การ
เข้มแข็ง ผู้บริหารและองค์การต้องมีการพฒันาความสามารถและทกัษะของบุคลากรรุ่นใหม่ 
เพ่ือให้มีป้องกนัการไม่ให้งานท่ีบุคลากรคนใดคนหนึ่งมากเกินไป และป้องกนัการขาดช่วงของ
แรงงาน หรือทกัษะท่ีองค์การต้องการ  

9. มิติด้านการทํางานเป็นทีม (teamwork) การทํางานเป็นทีมก่อให้เกิดความสําเร็จของ
องค์การ และทําให้บคุลากรในองค์การรู้สึกว่าสิ่งท่ีเค้าเหล่านัน้ได้มีส่วนร่วมในการลงมือทําและ
ตดัสนิใจมีประโยชน์ตอ่ความสําเร็จท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ  

10. มิติด้านความสามารถในการปรับตวั (ability to adapt) องค์การต้องมีการทบทวน 

และเตรียมพร้อมเสมอสําหรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้การบริหารจัดการองค์การให้มีสุขภาพดี 

องค์การท่ีมีสขุภาพดีต้องให้อิสระแก่บุคลากรในองค์การในการทํางาน การตดัสินใจ และการ
ปรับปรุงงาน ซึง่เป็นงานท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีไมแ่น่นอน  
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รูปแบบที่ใช้ศึกษาตวัแปรและความสัมพันธ์ของสุขภาพองค์การ โดยใช้กรอบ

ความคดิจากบทบาทความมีสตรู้ิผิดชอบต่องาน (Conscientiousness) ของ มิลเลอร์ และ

คณะ (Miller  and other) 

มิลเลอร์และคณะ (Miller and other) จากรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้
ทําการศกึษาวิจยัเร่ืองของสขุภาพองค์การและบคุลิกภาพ โดยใช้กรอบความคิดจากบทบาทความ
มีสติรู้ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ของบคุลากรท่ีส่งมอบให้แก่องค์การ โดยศกึษาจาก
ปัจจยัตา่งๆ คือ ความเครียดในงาน (occupational stress)  ผลการปฏิบตัิงาน (work performance)  

และบรรยากาศในการทํางาน (work climate)  สามารถพฒันากรอบแนวคดิในการศกึษาได้จาก294   

1. สิง่แวดล้อมในการทํางาน (organizational climate) ประเมินจากความรับรู้ของภาระ
งาน (Workload) และความชดัเจนของบทบาทงาน (role clarity) 

2. ความเป็นอยู่ของบุคลากร (well-being) ในองค์การประเมินจากความเครียด 

(Psychological distress) และความพงึพอใจในงาน (job satisfaction) 

3. พฤติกรรมท่ีสําคญัตอ่ความสําเร็จขององค์การถกูประเมินจากผลการปฏิบตัิงานตาม
บริบทขององค์การ (contextual performance) 

โดยได้สรุปกรอบแนวคดิการศกึษาเป็นรูปแบบ แผนภมูิท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294 Renee.L. Miller, “Personality and organizational health: the role of 

conscientiousness,”  Work and Stress 13, 1 (March 1999) : 7-19. 
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แผนภมูิท่ี 4  แสดงรูปแบบท่ีใช้ศกึษาตวัแปรและความสมัพนัธ์ของสขุภาพองค์การโดยใช้กรอบ
ความคดิจากบทบาทความมีสตรู้ิผิดชอบตอ่งาน  

 

ความมีสติรู้ผิดชอบตอ่งาน (conscientiousness) นี ้ ทําการศกึษาวิจยัโดยการใช้การ
รายงานด้วยตนเอง (self-report) จากกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นลกูจ้างชาวออสเตรเลีย 104 คน  

จากผลการวิจยัพบว่าความมีสติรู้ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) สง่ผลโดยตรงต่อ
ผลการปฏิบติังานตามบริบทขององค์การ (contextual performance) แตไ่ม่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
ท่ีดีของบคุลากร (well-being) หรือการรับรู้ของสิ่งแวดล้อมในการทํางาน (work climate) นอกจากนี ้
ความมีสติรู้ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ยงัมีผลในการลดผลกระทบของความชดัเจนของ

ส่ิงแวดล้อม 

ในการทาํงาน 

พฤตกิรรมที่ส่งผลต่อ

ความสาํเร็จ 
ความเป็นอยู่ของ

บุคลากร 
 
 
 

ประเมินความเครียด 

ภาระงาน 

ความมีสติรู้ผิดชอบตอ่
 B 

 
C 
 

A 
 

ความพงึพอใจในงาน 

ความชดัเจนของบทบาท 

ประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามบริบท 

สิง่ควบคมุการประเมิน 
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บทบาทการทํางาน (role clarity) ทัง้ในแง่ของความอดกลัน้ต่ออาชีพการงาน (occupation distress) 

และความพงึพอใจของงาน (job satisfaction)  

สําหรับข้อเสนอแนะจากการศกึษานีก้ลา่วว่า  โดยทัว่ไปสขุภาพขององค์การมกัถกูตรวจสอบ
ด้วยตวัแปรของบคุคลและสิ่งแวดล้อมเป็นหลกัความมีสติรู้ผิดชอบตอ่งาน  (conscientiousness) นัน้ได้
ถกูนํามาเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมตามบริบทขององค์การ (contextual behaviors) ท่ีสนบัสนนุความสําเร็จ
ทัง้หมดขององค์การ แต่ไม่ใช้ดชันีชีว้ดัโดยตรงของความเป็นอยู่ท่ีดี (well-being) ของบคุลากรใน
องค์การ เช่น ความอดกลัน้ต่ออาชีพการงาน (occupation distress) และความพงึพอใจในงาน (job 

satisfaction)  

อย่างไรก็ตามความมีสติรู้ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) ยงัมีผลในการลด
ผลกระทบของความชดัเจนของบทบาทการทํางาน (role clarity) ทัง้ในแง่ของความอดกลัน้ต่อ
อาชีพการงาน (occupation distress) และความพงึพอใจในงาน (job satisfaction)  ดงันัน้จะเห็น
ได้ว่า ความมีสติรู้ผิดชอบต่องาน (conscientiousness) เป็นดชันีชีว้ดัตวัหนึ่งท่ีควรนํามาใช้ใน
การศกึษาเร่ืองสขุภาพองค์การในการศกึษาเก่ียวกบัสขุภาพองค์การครัง้ตอ่ไป  

 

รูปแบบช่วยการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพองค์การ (A heuristic Model of Organizational  

Health) ของฮาร์ดและคอททนั (Hart and Cotton)  

ฮาร์ดและคอททนั (Peter M. Hart and Peter Cotton)  ได้ทําการทบทวนงานวิจยัเร่ือง
สขุภาพขององค์การโดยเลือกทบทวนผลงานวิจยัท่ีศกึษาเร่ือง สขุภาพของอาชีพท่ีดีและผลการ
ปฏิบตัิงาน (occupational well being and performance) ในการทบทวนงานวิจยัครัง้นีไ้ด้มีการ
กลา่วถึงกรอบแนวคดิของสขุภาพองค์การของฮาร์ดและคเูปอร์  (Hart and Cooper) ซึง่ได้กลา่วไว้
ว่า กรอบการทํางานของสขุภาพองค์การ คือ การศกึษาแง่มมุทฤษฎีทางเลือกต่อผู้สร้างความ
กดดนัแบบดัง้เดิม (traditional stressors) และแนวทางของความเครียด (strain approach) ซึง่ใช้
เป็นแนวทางในการทําวิจยัเร่ืองความเครียดในอาชีพ โดยเร่ิมจากการพิจารณาว่าสขุภาพองค์การ
เป็นระบบท่ีมีอยู่ท่ามกลางระบบของตวัแปรหลายตวัท่ีมีลักษณะการปฏิสมัพันธ์แบบพลวัฒน์ 

(dynamic interactions) ตวัอย่างตวัแปรเหลา่นัน้ ได้แก่ ความหลากหลายของบคุลากรและปัจจยั
ตา่งๆท่ีพบในองค์การ ซึง่มีการเช่ือมโยงระหว่างบคุลากรกบัสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัของบคุลากร
เหลา่นัน้ด้วย โดยสว่นประกอบหลกัของกรอบแนวคดิดงักลา่วเป็นแผนภมูิท่ี 5 
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แผนภมูิท่ี 5  แสดงรูปแบบช่วยการเรียนรู้เร่ืองสขุภาพองค์การ  
 

รูปแบบแบบช่วยการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพองค์การ มีการแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหลกัของกรอบแนวคิด คือ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นอยู่ท่ีดีของบคุลากร (employee 

well-being)นัน้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละคน (individual 

characteristics) ในองค์การกบัคณุลกัษณะขององค์การ (organizational characteristics) ซึง่จะ
สง่ผลตอ่การปฏิบติังานขององค์การ (organizational performance) ในท่ีสดุ  

แตอ่ย่างไรก็ตามการบริหารจดัการในองค์การนัน้จะขึน้กบับริบทท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ปัจจยั
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบหลกั (core elements) นัน้ประกอบไปด้วย นโยบายของรัฐบาล 

(government policy) ลกูค้า (clients/customers) ผู้ ถือหุ้น (shareholders) และชมุชน 

ชมุชน 

ลกูค้า นโยบายของรัฐบาล 

ผู้ ถือหุ้น  

คณุลกัษณะของ
บคุลากรแตล่ะคน 

คณุลกัษณะของ
องค์การ 

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เป็นอยู่ท่ีดีของบคุลากร 

การปฏิบติังานของ
องค์การ 
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(communities) ดงันัน้การนําองค์ประกอบหลกัของกรอบแนวคิดนีไ้ปประยุกต์ใช้ต้องมีการ
พิจารณา และวิเคราะห์บริบทรอบข้างขององค์การด้วย295 

รูปแบบของโครงสร้างของการมีสุขภาพที่ดขีองอาชีพ (The Structure of Occupational 

Wellbeing) ของฮาร์ดและคูเปอร์ (Hart and Cooper) 

ฮาร์ดและคเูปอร์  (Hart and Cooper) ได้นํางานของ ฮาร์ดและคอททนั (Hart and 

Cotton) ท่ีได้กลา่วถึงว่าการมีสขุภาพท่ีดีของอาชีพนัน้ประกอบไปด้วย สว่นประกอบทางอารมณ์
ความรู้สกึ (emotional components) และสว่นประกอบทางการรับรู้ (cognitive components) ซึง่
สว่นประกอบทางอารมณ์ความรู้สกึ (emotional components) นัน้จะแสดงออกมาเป็นผลกระทบ
ทางบวกและลบ ขณะท่ีสว่นประกอบทางรับรู้(cognitive components) นัน้จะแสดงออกมาในรูป
ความพงึพอใจของงาน (job satisfaction) และสะท้อนสิง่ท่ีบคุลากรตดัสนิระดบัความพงึพอใจของ
บคุลากรท่ีมีต่องาน โดยแสดงความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของการมีสขุภาพท่ีดีของอาชีพ296 ดงั
แผนภมูิท่ี 6 

 

 
ดงัแผนภมูิท่ี 6 แสดงโครงสร้างของการมีสขุภาพท่ีดีของอาชีพ 

                                                 
295Peter M. Hart and Peter Cotton., “Occupational Wellbeing and Performance : 

A Review of Organizational Health Research,”  Australian Psychologist. 38, 2 (July 2003) 

: 118 -127. 
 

296 Ibit. 

ความรู้สกึยากลําบาก ขวญักําลงัใจ 

ความพงึพอใจ 

ของงาน 

ความรู้สกึยากลําบาก ขวญักําลงัใจ 
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จากรูปตามแนวทางการศกึษาของสขุภาพองค์การ โดยอิงตามมิติของการมีสขุภาพท่ีดีใน
อาชีพ (occupational well-being) ความพงึพอใจในงาน (job satisfaction) จะสะท้อนถึงสิ่งท่ีบคุลากร
ตดัสินระดบัความพงึพอใจของบคุลากรท่ีมีต่องานนัน้ ๆ ซึง่เกิดจากการวดัระหว่างประสบการณ์การ
จ้างงานในด้านบวก และด้านลบของแตล่ะคน ดงันัน้ความพงึพอใจของงาน (job satisfaction) สามารถ
เช่ือมโยงกบัดชันีชีว้ดัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการทําให้เกิดความพงึพอใจของงาน โดยแบง่เป็นมิติทางด้าน
ลบ (- negative relationship) และมิติทางด้านบวก (+ positive relationship) โดยมิติทางด้านลบ (- 

negative relationship) จะรวมถึงประสบการณ์ท่ีเกิดจากความกดดนั (pressure) ความวิตกกงัวล 

(anxiety) ความโกรธ (anger) ความรู้สกึผิด (guilt) และความเศร้าเสียใจ (sadness) และสําหรับมิติ
ทางด้านบวก (+ positive relationship) จะเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ท่ีสร้างความพงึพอใจ (pleasure) 

ซึง่จะเห็นได้จากของการมีพลงั (energy) ในการทํางานของบคุลากร การกระตือรือร้น (enthusiasm)ใน
การทํางาน และความภาคภมูิใจ (proud) ท่ีเกิดกบังาน  

สําหรับมิตด้ิานการรับรู้ (cognitive dimension) ของการเป็นอยูข่องแตล่ะคนในองค์การ
จะมีอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกบัผลลพัธ์ทางการตดัสนิใจขององค์การอยา่งมาก เช่น การตดัสินใจในการ
ลาออก เป็นต้น ขณะท่ีสว่นประกอบด้านอารมณ์ (emotional components) จะมีผลอย่างมากกบั
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทางอารมณ์ เช่น พฤติกรรมการถดถอยขององค์การ (organizational 

withdrawal) พฤติกรรมการลวนลาม  (harassment) พฤติกรรมแบบหนุหนัพลนัแลน่ (impulsive 

behavior)  

สําหรับปัจจยัทางด้านอารมณ์ เช่น ความรู้สกึยากลําบาก (distress) และขวญักําลงัใจ 

(morale) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองการเป็นอยู่ท่ีดีของบคุลากร (employee wellbeing) ผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้เฉพาะบคุคลบางท่ีอาจจะเป็นผลมาจากระดบัของความยากลําบาก (distress level) หรือ
เป็นผลมาจากระดบัของขวญักําลงัใจ (morale level) ท่ีได้รับ ซึง่บางทีอาจจะมาจากระดบัของ
ความยากลําบากหรือขวญักําลงัใจท่ีได้รับ 

จอร์จ (Gorge) ได้ทําการศึกษาในปี 1989 และ 1996 พบว่า การขาดงาน 

(absenteeism) เป็นผลกระทบมาจากการท่ีมีมิตทิางด้านบวกต่ํา คือ การมีขวญักําลงัใจ (morale) 

ในระดบัต่ํา มากกว่าจะเป็นผลมาจากมิติทางด้านลบ ซึง่เก่ียวข้องกบัระดบัความยากลําบาก 

(distress) ท่ีได้รับ297  

                                                 
297 Gorge,  cited in  M. Hart  Peter and Cotton Peter,  “Occupational Wellbeing 

and Performance : A Review of Organizational Health Research,”  Australian 

Psychologist.. 38, 2 (July  2003) :130. 
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นอกจากระดบัของความยากลําบาก (distress level) และระดบัของขวญักําลงัใจ  (morale 

level) ของความเป็นอยู่ท่ีดีของอาชีพท่ีจะมีผลระดบับคุคล (individual level) แล้ว ทัง้ 2 ปัจจยันี ้
ยงัมีผลตอ่ระดบักลุม่บคุคล (group level) ด้วย มีการศกึษาบางการศกึษาในปี 2003 ของฮาร์ด
และฟิสเชอร์  (Hart and Fisher) ได้แสดงให้เห็นว่าระดบัของความยากลําบาก (Distress level) และ
ระดบัของขวญักําลงัใจ (morale level)  ของระดบับคุคล และระดบักลุม่จะสง่ผลตอ่ผลลพัธ์ตอ่ความ
เป็นอยูท่ี่ดี (wellbeing) และผลการปฏิบตังิาน (performance) ท่ีแตกตา่งกนั298 

รูปแบบการวจิัยสุขภาพองค์การ(Organizational Health Research Model) ของ

ฮาร์ดและคอททนั (Hart and Cotton)  

ฮาร์ดและคอททนั (Hart and Cotton) ได้ศกึษารูปแบบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การ  ซึง่
สามารถสรุปรูปแบบในการวิจยัเร่ืองสขุภาพองค์การ (organizational health research model) โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกรอบแนวคิดท่ีพฒันามาจากความสมัพนัธ์ทางการรับรู้ (cognitive relational) 

และความสมดลุพลวฒัน์ (dynamic equilibrium) ทฤษฎีความเครียด (theories of stress) และเร่ือง
คณุภาพชีวิต (quality of life) รวมถึงวรรณกรรมเร่ืองการเป็นอยู่ท่ีดีแบบจิตวิสยั (subjective well-

being literature) นอกจากนีย้ังได้มีการสอดแทรกลกัษณะของแต่ละบุคคล (individual 

characteristics) และลกัษณะขององค์การ (organizational characteristics) ซึง่เป็นสว่นสําคญัในการ
ตรวจสอบเร่ืองความกดดนั (stress) 299  

ในรูปแบบนีย้ังได้สอดแทรกเร่ืองของบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์ 

(emotionality) และการเอาใจใสต่อ่สิ่งภายนอก (extraversion) เช่น การสนใจผู้คน สงัคม รวมทัง้กลยทุธ์
แบบมุ่งประเด็นด้านอารมณ์ (emotion-focused) และแบบมุ่งประเด็นด้านปัญหา (problem-focused) 

ซึง่เก่ียวข้องกบัดชันีชีว้ดัด้านการเป็นอยู่ท่ีดีเชิงจิตวิทยา (psychological well-being ) สําหรับการศกึษา
ผลทางด้านอาชีพ (occupational) และชุมชน (community) ในส่วนของลักษณะองค์การ 
(organizational characteristics) การวิจยัได้แสดงถึงบรรยากาศขององค์การ (organizational climate) 

ลกัษณะด้านบวกของบคุลากรในองค์การ (employee’s positive) เช่น แรงจงูใจ การฮึกเหิม และลกัษณะ
ทางด้านลบของบคุลากร (employee’s negative) เช่น การวิวาท ความกดดนั ความเครียด และความ

                                                 
298 Armstrong Hart and Fisher, “Occupational Wellbeing and Performance : A Review 

of Organizational Health Research,”  Australian Psychologist. 38, 2 (July 2003) : 118 -127. 
299 M. Hart  Peter and Cotton Peter,  “Occupational Wellbeing and Performance 

: A Review of Organizational Health Research.”,  AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST. 38, 2 

(July  2003) :121-130. 
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ยากลําบาก ซึง่ได้รับมาจากประสบการณ์การทํางาน พร้อมกบัดชันีชีว้ดัตา่ง ๆ ซึง่บง่บอกถึงการเป็นอยู่
ท่ีดีของอาชีพ (occupational well-being) ดงัแผนภมูิท่ี 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ :  +      หมายถึงความสมัพนัธ์เชิงบวก 

 –  หมายถึงความสมัพนัธ์เชิงลบ  
                            

------  หมายถึง ความสมัพนัธ์ในระดบัต่ํา  

แผนภมูิท่ี 7  รูปแบบการวิจยัสขุภาพองค์การ (Organizational Health Research Model)  
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ฮาร์ดและคอททนั (Hart and Cotton) ได้นําไปใช้ในการตรวจสขุภาพองค์การ   โดย
ประสบความสําเร็จในการประยกุต์ใช้กบัองค์การหลากหลายองค์การท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกนั  จะ
เห็นได้วา่กรอบแนวคดิของสขุภาพองค์การทําให้ได้รับความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีหลากหลายด้าน
บคุคลและองค์การท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั และมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ระดบับคุคลและระดบัองค์การท่ี
เฉพาะเจาะจง นอกจากยงัมีหลกัฐานสนบัสนนุว่ารูปแบบนีไ้ด้สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองคณุภาพ
ชีวิต (quality of life) ของเฮดดี ้ (Heady) ในปี 1989 และแวร์ร่ิง (Wearing) ในปี 1992  และยงั
สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองความเครียดท่ีสมัพนัธ์กบัการรับรู้ (cognitive relationship stress) ของ
เดอร์ลองกิส และคณะ (De Longis et al.) ในปี 1988  

รูปแบบนีส้ามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัหลากหลายอาชีพ เพ่ือทํานายการเป็นอยู่ท่ีดีของ
บคุลากร และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ โดยมีการสรุปประเด็นสําคญั เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้
ในทางปฏิบตั ิดงันี ้300  

1. ไม่มีความสมัพนัธ์กนัของระดบัความยากลําบาก (distress level) และระดบัขวญั
กําลงัใจ (morale level) ของแตล่ะบคุคล (individual level) นัน่ คือ การท่ีทราบระดบัความ
ยากลําบากไมส่ามารถให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัระดบัขวญักําลงัใจของระดบับคุคล เป็นต้น  

2. ระดบัความยากลําบาก (distress level) และระดบัขวญักําลงัใจ (morale level) ของ
แตล่ะบคุคล ให้กลุม่ของตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั  

3. เน่ืองจากตวัชีว้ดัท่ีไม่เก่ียวข้องกนัของระดบัความยากลําบาก (distress level) และ
ระดบัขวญักําลงัใจ (morale level) ดงันัน้ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีแตกตา่งกนัในการแก้ปัญหาของระดบั
ขวญักําลงัใจท่ีต่ํา และระดบัความยากลําบากท่ีสงูของบคุลากร  

4. บุคลิกลกัษณะ (personality) เป็นตวัชีว้ดัท่ีดีท่ีสดุของระดบัความยากลําบาก 

(distress level) ท่ีได้รับของแตล่ะบคุคล  

5. บรรยากาศขององค์การ (organizational climate) เป็นตวัชีว้ดัท่ีดีท่ีสดุของระดบั
ขวญักําลงัใจ (morale level) เฉพาะบคุคล  

6. บรรยากาศขององค์การ (organizational climate) เป็นตวัชีว้ดัท่ีดีท่ีสดุของระดบั
ความยากลําบาก (distress level) เม่ือมีบคุลิกลกัษณะ (personality) เข้ามามีสว่นร่วม ซึง่
ผู้บริหารต้องเข้ามามีสว่นร่วมและควบคมุ  

7. ประสบการณ์ขององค์การ (organizational experiences) เช่น รูปแบบของภาวะ
ผู้ นํา กระบวนการการประเมินผลงาน หรือการได้รับการยกย่อง ความชดัเจนของบทบาทหน้าท่ี 

                                                 
300 lbit.,  125 – 127. 
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รูปแบบการตดัสินใจ และการทํางานให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย มกัจะเป็นตวัก่อความเครียดของ
บคุลากรมากกวา่ประสบการณ์ของการปฏิบตังิาน (operational experiences)  

8. พฤติกรรมการถดถอยของบคุลากร (employee withdrawal behaviors) ซึง่รวมถึง
การเรียกร้องผลตอบแทน มีการลาป่วย ซึง่เหลา่นีมี้ผลมาจากการมีระดบัขวญักําลงัใจท่ีต่ํา (low 

morale level)มากว่าการมีระดบัความยากลําบากสงู (high distress level) เช่น การหมดกําลงัใน
การทํางาน การไมมี่ความกระตือรือร้น การหมดซึง่ความภาคภมูิใจ  

9. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเร่ืองพฤติกรรมการถดถอยของบคุลากร (rmployee 

withdrawal behaviors) ควรเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเพิ่มระดบัขวญักําลงัใจ (morale level) 

มากกว่า การลดระดบัความยากลําบาก (distress level) ท่ีบคุลากรได้รับ ซึง่จะทําให้การ
แก้ปัญหานัน้มีประสทิธิภาพมากกวา่  

10. เคร่ืองมือท่ีใช้ลดเร่ืองพฤติกรรมการถดถอยของบคุลากร (employee withdrawal 

behaviors) ท่ีมุ่งไปเร่ืองการลดสิ่งท่ีกดดนั (stressors) ในท่ีทํางานมกัจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
การท่ีมุ่งประเด็นไปยงัการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของภาวะผู้ นําในระดบัองค์การ และการบริหาร
จดัการบคุลากร เช่น บรรยากาศขององค์การ ดงันัน้สิง่สําคญัในการสนบัสนนุให้เกิดบรรยากาศท่ีดี
ขององค์การควรช่วยให้บคุลากรบริหารจดัการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้มากกว่าท่ีจะพยายาม
เปล่ียนความต้องการปฏิบตังิานของบคุลากร  

11. เคร่ืองมือการบริหารจดัการความเครียดแบบดัง้เดิมท่ีเน้นการสอนให้บคุลากรสนใจ
เร่ืองของทักษะเป็นหลักดูเหมือนจะมีค่าเล็กน้อยเม่ือมองในมุมขององค์การ โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ของระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีของบคุลากรและการลดพฤตกิรรมท่ีถดถอยของบคุลากร  

12. ไม่มีเคร่ืองมือใดท่ีใช้ในกระบวนการคดัเลือกและคดัสรรบคุคลเข้ามาในองค์การท่ี
สามารถจะบ่งบอกได้ถึงความสามารถทางด้านอารมณ์ท่ีดี แต่รูปแบบนีส้ามารถท่ีจะนําไป
ประยกุต์ใช้กบักลุม่บคุลากรท่ีมีระดบัอารมณ์อยู่ในช่วงมาตรฐานสงูกว่ากลุม่บคุลากรทัว่ไป ดงันัน้
ในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง ยกตวัอย่างเช่น องค์การท่ีบคุลากรได้รับแรงกดดนัอย่างสงู รูปแบบนีก็้
สามารถใช้เป็นตวัคดักรองได้  

13. สําหรับบุคลากรบางประเภทท่ีมีรูปแบบบุคลิกเกินมาตรฐานของบุคลากรทัว่ไป
จะต้องใช้เคร่ืองมือแบบ clinical approach ซึง่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้คําปรึกษาหรือ
การให้ความช่วยเหลือโดยทัว่ไปแก่บคุลากรในองค์การ  

14. สําหรับโปรแกรมในการสนบัสนนุบคุลากร เช่น การให้คําปรึกษา โปรแกรมในการ
สอบถามรายละเอียด มกัจะได้ผลท่ีดีกบัการสนบัสนนุทางด้านขวญักําลงัใจ  
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15. โปรแกรมท่ีมุ่งเน้นในการปรับปรุงคณุภาพของการฝึกปฏิบตัิทางภาวะผู้ นําและการ
ปรับปรุงบรรยากาศองค์การมกัจะส่งผลกระทบท่ีดีต่อการลดคา่ตอบแทนของบคุลากรในระดบัสงู
มากกวา่การใช้วิธีการบริหารจดัการเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัแบบเก่า  

รูปแบบแสดงมิต ิ และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดองค์การสุขภาพดี โดยเลิฟและ

นัดคาร์นี (Imre Lövey and Manohar S. Nadkarni) 

เลิฟและนดัคาร์นี (Lövey and Nadkarni) ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ Joyful Organization 

เก่ียวกบัมมุมองขององค์การสขุภาพดีนัน้ ต้องมองเป็นภาพรวม เน่ืองจากองค์การนัน้ประกอบไป
ด้วยส่วนงานต่าง ๆ หลายส่วนซึง่มีผลต่อสขุภาพขององค์การ เลิฟและนดัคาร์นี (Lövey and 

Nadkarni) ได้ให้คําจํากดัความขององค์การสขุภาพดีไว้ ดงันี ้301 

1. เป็นองค์การท่ีสร้างความพงึพอใจแก่ความต้องการของลกูค้า โดยการให้สิง่ท่ีมีคณุคา่ 

และดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า โดยการรักษาและยงัคงได้รับผลตอบแทนเป็นรายได้จากสิ่งท่ีมอบให้ลกูค้า
นัน้อยา่งตอ่เน่ือง  

2. เป็นองค์การท่ีสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์การ โดยการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน โดยการพฒันาและสร้างให้เกิดมีสว่นร่วมของบคุลากรในองค์การ และ
นัน่เองจะทําให้บุคลากรในองค์การเติมเต็มวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง พร้อมกบัการ
ทํางานเพ่ือบรรลเุป้าหมายขององค์การในขณะเดียวกนั  

3. เป็นองค์การท่ีสร้างความพงึพอใจทางเศรษฐกิจการเงินให้แก่องค์การ โดยการบริหาร
จดัการการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบัเป้าหมายอยา่งมีประสทิธิผล  

4. เป็นองค์การท่ีสร้างความสมดลุทัง้ 3 ประการข้างต้นท่ีกลา่วมา คือ ความพงึพอใจ
ลกูค้า บคุลากรในองค์การ และเศรษฐกิจขององค์การ โดยการพฒันาโครงสร้างและวฒันธรรมเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการตดัสนิใจได้ขณะเดียวกนั  

5. เป็นองค์การท่ีมีการเติบโตและพฒันาตลอดเวลา เพ่ือเพิ่มความสามารถในการ
จดัการเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซ้อนได้  

6. เป็นองค์การท่ีสามารถอยูร่่วมกบัสิง่แวดล้อมได้อยา่งกลมกลืน  

ทัง้นีส้ามารถแสดงความสมัพนัธ์ได้เป็นรูปแบบในแผนภาพท่ี 8 

 

 

                                                 
301 I. Lövey and M. S. Nadkarni, The Joyful Organization  (India : Sage 

Publications, 2003), 38 – 40. 
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แผนภมูิท่ี 8  แสดงมิตแิละความสมัพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์การสขุภาพดี  

 

นอกจากนี ้ เลฟิและนดัคาร์นี (Lövey and Nadkarni) ยงัได้กลา่วเพิม่เตมิวา่สขุภาพท่ีดี 

คือ การแก้ไขปัญหาก่อนท่ีจะกลายเป็นปัญหาแบบฉบัพลนั เพราะถ้าปัญหาท่ีเกิดขึน้แบบฉบัพลนั
ไมไ่ด้รับการแก้ไขจะกลายเป็นโรคท่ีองค์การต้องเผชิญในเวลาตอ่มา อยา่งไรก็ตามถ้าองค์การเกิด
โรคขึน้แล้ว ควรจะมีวธีิการสงัเกตอาการ (symptoms)ได้ โดยดจูากพฤตกิรรมหรือผลท่ีเกิดขึน้วา่
สอดคล้องกบัปัญหาท่ีองค์การกําลงัเผชิญอยูห่รือไม ่ 

อาการหลาย ๆ อาการ ก่อให้เกิดกลุม่อาการ (syndrome) และกลายเป็นโรค (disease) 

ได้ในเวลาตอ่มา การวินิจฉยัอาการขององค์การสามารถทําได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือระบ ุ

แก้ไขและรักษาอาการท่ีเกิดขึน้ขององค์การ ท่ีสําคญั คือ ต้องสามารถระบสุาเหตขุองปัญหาได้ตรง

รูปแบบมิต ิและความสัมพันธ์ที่

ก่อให้เกิดองค์การสุขภาพด ี

สร้างความพงึพอใจแก่ความ
ต้องการของลกูค้า 

สร้างความพงึพอใจ
ทางเศรษฐกิจ
การเงินให้แก่

องค์การ 

เตบิโต 

และ 

พฒันา 

สร้างความพงึ
พอใจแก่บคุลากร

ในองค์การ 
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จดุ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาหรือรักษาโรคท่ีองค์การเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ เลฟิและนดัคาร์นี (Lövey 

and Nadkarni) กลา่ววา่สาเหตขุองปัญหาในองค์การแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ต้นเหตทุางพนัธุกรรม (genetic origin) สาเหตขุองปัญหาท่ีเรียกวา่ พนัธกุรรม นัน้
หมายความวา่สาเหตขุองปัญหานัน้มาจากคณุลกัษณะ บคุลกิ และระบบความเช่ือของบคุลากรท่ี
เป็นผู้ ก่อตัง้ หรือมีอิทธิพลตอ่การก่อตัง้องค์การ ซึง่มีผลตอ่โครงสร้างและวฒันธรรมขององค์การ  

2. ต้นเหตท่ีุมีมาแตกํ่าเนิด (birth-related origin) เช่น ความเสียหาย การได้รับการ
กระทบกระเทือน อาจจะเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความยากลําบากระหว่างช่วงเวลาในการก่อตัง้ ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบยาวนานตอ่เน่ือง เช่น การท่ีผู้ ก่อตัง้มีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไม่
เพียงพอในช่วงแรกของการก่อตัง้อาจจะมีผลกระทบยาวนานส่งผลต่อวฒันธรรม และโครงสร้าง
ขององค์การ  

3. ต้นเหตจุากสิง่แวดล้อม (environmental origin) ปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลกระทบตอ่
ความเป็นไปขององค์การทัง้โครงสร้าง และวฒันธรรมองค์การ ก็คือ สิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบๆ เช่น 

สงัคม บรรทดัฐาน วฒันธรรม สภาพตลาด และกฎหมาย เป็นต้น  

ความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพ (health) และความเบิกบานใจ (joyful) มีความสมัพนัธ์
เก่ียวข้องกนั เลิฟและนดัคาร์นี (Lövey and Nadkarni) ได้กลา่วว่าสขุภาพท่ีดีขององค์การ เป็น
สภาวะท่ีเกิดขึน้ก่อนการเกิดความเบกิบานใจขององค์การ การท่ีองค์การต้องเผชิญกบัปัญหาความ
เจ็บป่วยหรือพกัฟืน้จากความเจ็บป่วย บคุลากรในองค์การนัน้มกัจะเผชิญกบัความเหน่ือยล้า และ
พยายามท่ีจะกลบัมาให้อยู่ในสภาพท่ีทํางานให้ได้ดีมากท่ีสุด แต่บางครัง้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่
สามารถกลบัไปทํางานได้เหมือนเดิม หรือแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีกําลงัเผชิญไม่ได้เลย และแน่นอนสิ่ง
ตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะกระทบตอ่ผลการปฏิบตัิงานขององค์การโดยรวม สว่นองค์การท่ีให้ความสนใจใน
การดแูลมิติทัง้ 3 มิติในระดบัสงู และประกอบกบัการมีบุคลากรท่ีมีความเช่ือในวิสยัทศัน์ มี
เป้าหมายท่ีชดัเจน จําเป็นมากท่ีองค์การต้องสนบัสนนุให้เกิดความสนกุสนานเบิกบานใจในการ
ทํางานมากกว่าปกติเพราะบุคลากรท่ีบ้าพลงัเหล่านีจ้ะให้ความสนใจและอุทิศตนในการทํางาน 

ในทางกลบักันสิ่งท่ีเกิดลกัษณะนีจ้ะทําให้บุคลากรเหล่าน่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึน้ไป
ด้วย ดงันัน้การท่ีได้รู้สกึดีกบัความสําเร็จ และการรู้สึกสนุกสนานเบิกบานกบังานควรเป็นสิ่งท่ี
บคุลากรเหล่านีค้วรจะได้ประสบทกุวนั แต่สิ่งท่ีสําคญั คือ ผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมและ
บริหารจดัการองค์การเพ่ือให้เกิดสขุภาพท่ีดี โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความรอบคอบเพ่ือให้เกิดความ
สมดลุในทกุมิต ิ 
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รูปแบบขององค์การสุขภาพด ีโดยให้ความสาํคัญที่บุคลากร (People Model) 

ของ เวลเนส (Wellness) 

เวลเนส (Wellness)   เป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์การ ได้กลา่วว่า องค์การ
สขุภาพดีเร่ิมจากการท่ีบคุลากรในองค์การมีสขุภาพดีก่อน โดยท่ีทํางาน คือ ท่ีเร่ิมต้นของการ
สนับสนุนสขุภาพท่ีดีของบุคลากรในองค์การ ซึ่งทําได้โดยการใช้เคร่ืองมือทางเลือกท่ีช่วยให้
สขุภาพดียิ่งขึน้ และการสนบัสนุนทําให้สขุภาพหรือความเป็นอยู่ของบุคลากรดีขึน้จะกลายเป็น
เคร่ืองมือท่ีทําให้เป้าหมายทางธุรกิจสําเร็จ และทําให้ผู้บคุลากรในองค์การอยู่ได้อย่างเพลิดเพลิน
และมีพลงัในการทํางาน ความเป็นอยู่ท่ีดีในภาพรวมของบคุลากร หรือบคุลากรในองค์การเป็นท่ี
พืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีทําให้องค์การประสบความสําเร็จ302 ซึง่สรุปรูปแบบขององค์การสขุภาพดี โดยมี
บคุลากรเป็นพืน้ฐานแผนภมูิท่ี 9 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมูิท่ี 9  แสดงรูปแบบขององค์การสขุภาพดี โดยให้ความสําคญัท่ีบคุลากร (People Model)  

                                                 
302 Wellness  Iris,  Healthy  Organization – People Model  [Online], accessed 

12 January 2010.  Available  from  http://www. iriswellness.com 

             รูปแบบขององค์การสุขภาพด ี

               ที่ให้ความสาํคัญที่บุคลากร 

การลดการขาดงาน การสนบัสนนุ
สขุภาพของคน 

 

เพิ่มความพงึพอใจ 

ลดต้นทนุของการ
รักษาสขุภาพและ
สวสัดิการ 

ให้ผลการปฏิบตังิานขององค์การดีขึน้ทัง้ของผลกําไร  

และเพิ่มผลติภาพขององค์การ 
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จากรูปอธิบายได้วา่การท่ีองค์การจะกลายเป็นองค์การสขุภาพดี ต้องให้ความสําคญักบั
บคุลากรในองค์การ โดยเร่ิมการสนบัสนนุสขุภาพของบคุลากรในองค์การก่อน ซึง่จะก่อให้เกิดการ
ลดการขาดงาน ลดต้นทนุของการรักษาสขุภาพและสวสัดิการ ทําให้บคุลากรอยู่กบัองค์การนาน
ขึน้ เพิ่มความพงึพอใจของบคุลากร ซึง่สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีทํ้าให้ผลการปฏิบตังิานขององค์การดีขึน้ทัง้
ของผลกําไรและเพิ่มผลติภาพขององค์การ  

รูปแบบขององค์การสุขภาพดขีอง National Quality Institute :  NQI ประเทศ

แคนาดา  

จากบทความเร่ือง “สร้างความแตกตา่งในท่ีทํางานของท่าน (Make a difference in 

your workplace)” ปี 2006 ของ National Quality Institute (NQL) ประเทศแคนาดา  ซึง่เป็น
องค์การอิสระไม่หวงัผลกําไร (non-profit organization: NGO) ได้กล่าวถึงองค์การสขุภาพดีว่า
เป็นองค์การท่ีมีผลการปฏิบตังิานท่ีมีประสทิธิภาพสงู (High performance) ซึง่มกัจะมีผู้ตดัสนิใจท่ี
มีอาวโุสเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจในระยะแรกเร่ิม และบคุคลเหลา่นีเ้องท่ีมกัเป็นบคุลากรท่ี
มีอิทธิพลและมีบทบาทตอ่การเปล่ียนแปลงหรือสิ่งท่ีองค์การกําลงัจะทํา ผู้บริหารนีม้กัต้องการให้
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลายเป็นสถานท่ีท่ีบุคลากรเข้าใจถึงวิสยัทศัน์ ท่ีท่ีบุคลากร
เคารพและรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั ซึง่มีความสมดลุของชีวิตสว่นตวัและงาน สิ่งแวดล้อม
แบบนีเ้องท่ีบุคลากรในองค์การสามารถได้รับแรงบนัดาลใจในการเกิดความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆ  การเพิ่มผลติภาพ และสดุท้ายคือผลกําไรท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ303  ซึง่สามารถ
สรุปรูปแบบของการสร้างสถานท่ีทํางานให้มีสขุภาพดี โดยประกอบด้วยมิต ิ4 มิต ิแผนภมูิท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303National Quality Institute,  Make a difference in your workplace  [Online], 

accessed 12 January 2010.  Available  from  http://www.healthyworkplaceweek.ca/2006/ 
theme.php 
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แผนภมูิท่ี 10  แสดงรูปแบบของการสร้างสถานท่ีทํางานให้มีสขุภาพดี  

 

รูปแบบนีไ้ด้อธิบายว่าเป้าหมายตรงกลางของรูปแบบจะประกอบไปด้วยสุขภาพของ
บคุลากรในองค์การ (employee health) และสขุภาพขององค์การ (organizational health) ซึง่
รวมถึงความสําเร็จขององค์การ โดยมีแรงขบั 4 ด้านเพ่ือช่วยผลกัดนัให้เป้าหมายตรงกลางรูปแบบ
ประสบผลสําเร็จ โดยแรงขบั 4 ด้านนัน้ประกอบไปด้วย 1) ภาวะผู้ นําท่ีแข็งแรง (health 

leadership) 2) การวางแผน (planning) 3) การให้ความสําคญักบับคุลากร (people focus) และ 

4) ผลลพัธ์ท่ีเข้มแข็ง (outcomes)  

สขุภาพของบคุลากร (employee health) ในความหมายของ National Quality 

Institute ประเทศแคนาดา จะรวมถึงความสามารถของแต่ละบคุคลท่ีสามารถควบคมุร่างกาย 

(physical) อารมณ์ (emotional) จิตใจ (mental) สงัคม (social) และจิตวิญญาณ (spiritual) ของ
พวกเขาได้ดี ซึ่งองค์การสามารถช่วยได้โดยการใช้รูปแบบของภาวะผู้ นํา (leadership style) 

วิธีการส่ือสาร (communication method) โครงสร้างของงาน (work structure) ระบบการมอบ
รางวลั (reward system) รูปแบบการตดัสินใจ (decision making style) และวฒันธรรม (culture) 

มาเป็นตวัสนบัสนนุ ซึง่หน้าท่ีทัง้หมดขององค์การนี ้ มีผลอย่างมีนยัสําคญัตอ่ความเป็นอยู่ท่ีดีของ
บคุลากรในองค์การ  

สขุภาพองค์การ 

  - ผลติภาพ 

  - ประสทิธิผล 

  - ขวญักําลงัใจ 

  - ความผกูพนั 

  - การสร้างสรรค์ 

  - นวตักรรม 
สขุภาพของบคุลากร 

  - ร่างกาย 

  - อารมณ์ 

  - จิตวิญญาณ 

  - จิตใจ 

  - สงัคม 

 
ภาวะผู้ นําท่ี

แข็งแรง 

 การให้
ความสําคญั 

 

  

การวางแผน 
  

ผลลพัธ์ท่ี
เข้มแข็ง 

 

สุขภาพองค์การ 
 

สขุภาพของบคุลากร 
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สาหรับสขุภาพขององค์การ (organizational health) คําว่า องค์การสขุภาพดี คือ องค์การ
ท่ีมีผลิตภาพ (productivity) ในการทํางาน มีประสิทธิผล (effectiveness) ในการทํางาน และมีขวญั
กําลงัใจ (morale) ท่ีดี บคุลากรมีความผกูพนักบัองค์การในระดบัสงู (employee commitment) และ
สดุท้ายสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะส่งผลดีต่อองค์การ คือ องค์การจะมีผลประกอบการท่ีดี (high 

performance) ขณะท่ีความเป็นอยู่ท่ีดีของบคุลากรในองค์การ รวมทัง้วฒันธรรม ภาวะผู้ นํา การ
สือ่สาร การออกแบบงาน และรูปแบบการตดัสนิใจก็มีผลตอ่สขุภาพขององค์การเช่นเดียวกนั  

โดยสรุปแนวคิดของ National Quality Institute ประเทศแคนาดา พบว่าสขุภาพของ
บุคลากรและสขุภาพขององค์การเองจะมีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดสขุภาพดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ของภาวะผู้ นํา (leadership style) วิธีการส่ือสาร (communication method) โครงสร้างของงาน
(Work Structure) ระบบการมอบรางวลั (reward system) รูปแบบการตดัสินใจ (decision 

making style) และวฒันธรรม (culture) ท่ีองค์การนัน้ๆ เป็นอยู ่ ซึง่เม่ือสขุภาพและความเป็นอยู่
ของบุคลากรดีแล้วจะส่งผลต่อเน่ืองให้สขุภาพองค์การดีตามไปด้วยนัน่ คือ องค์การเองจะ
กลายเป็นองค์การท่ีมีผลิตภาพ และประสิทธิภาพในการทํางานสงู สง่ผลให้องค์การเป็นองค์การท่ี
ผลประกอบการท่ีดีตามมาในท่ีสดุ จากผลการประกอบการท่ีดี และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัจจยัให้เกิด
สขุภาพท่ีดีแก่บคุลากรและองค์การ สิ่งเหลา่นีจ้ะทําให้ขวญักําลงัใจของบคุลากรดีขึน้และบคุลากร
ในองค์การมีความผูกพนักบัองค์การสงู ส่งผลให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

เกิดผลประกอบการท่ีดี และมีการพฒันาองค์การอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  

จากรูปแบบทัง้หมดสามารถสรุปมิติและกรอบแนวคิดในการพิจารณาของงานวิจยัและ
บทความท่ีเสนอกรอบแนวคิดในการตรวจสอบสุขภาพองค์การ เพ่ือประเมินดูว่าองค์การมี
คณุลกัษณะท่ีเข้าขา่ยการเป็นองค์การสขุภาพดีหรือหากประเมินแล้วพบวา่องค์การมีสขุภาพท่ีได้ดี  
สามารถหาแนวทางในการพฒันาองค์การได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

 

แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การ 

การพฒันาองค์การเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การให้ทันสมยั  มีระบบภายใน
องค์การท่ีมีความสามารถเปล่ียนแปลงปรับตวัได้อยา่งคลอ่งตวั เหมาะกบัทกุสภาวการณ์  โดยเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน  ท่ีอาจเป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้นเก่ียวกับเทคนิคและ
กลวิธีในการปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้ เน้นกิจกรรมสง่เสริมทศันคต ิ ในลกัษณะของความร่วมมือร่วม
ใจในการทํางาน  โดยการเพิ่มพูนสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การให้มีความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มสงูขึน้  หรือมีการปฏิบตัิงานเป็นทีม ซึง่จะส่งผลตอ่การบริหารงานอย่างมีส่วน
ร่วม  และปฏิบตังิานโดยใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ  ซึง่แนวทางการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

166 

บริหารจดัการสมยัใหม่เน้นการพฒันาองค์การ  โดยให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
วิธีการทํางานท่ีเป็นคณะทํางาน ช่วยกนัทํา ช่วยกนัคิด ความสําเร็จของงานคือความสําเร็จของทีม
และองค์การ   นอกจากนีก้ารส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  ควรมีการวาง
แนวทางในการปฏิบตัิงานให้กับบุคลากรทุกระดบัโดยการยึดถือเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องค์การเป็นสําคัญ เพ่ือลดอุปสรรค  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคลทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การ304 

ขัน้ตอนการพฒันาองค์การ  ในการพฒันาองค์การนัน้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การให้ดีกว่าเดิมในกระบวนการของการพฒันาองค์การมี
ขัน้ตอนการพฒันา ดงันี ้ การรวบรวมข้อมลู (data collecting)  การตรวจวินิจฉยั  (diagnosis)  

การใสส่ิง่สอดแทรก (intervention)  และการประเมินผล (evaluation)305  

ในการพฒันาองค์การจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์การก่อน  เพ่ือให้รู้ว่าปัญหาของ
องค์การคืออะไร  สาเหตอุยู่ท่ีไหน  โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากวิธีการต่างๆ  อาจเป็นวิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวิธี ได้แก่ 1) การสงัเกตการณ์  (direct observation)  2) การ
สมัภาษณ์ทีละคนหรือกลุม่ (individual or group interview) 3) การใช้แบบสอบถามหรือเคร่ืองมือ
สํารวจอ่ืนๆ  การเลือกใช้วิธีการใดแล้วแต่ความเหมาะสมขององค์การ  วิธีท่ีสะดวกแล้วใช้กนัมาก
ท่ีสดุ คือ ใช้แบบสอบถาม   

องค์ประกอบของความสาํเร็จในการพัฒนาองค์การ 

สําหรับแนวทางการพฒันาองค์การเร่ืองสขุภาพองค์การนัน้  ควรเป็นแนวทางท่ีผู้บริหาร
และผู้ปฏิบตัิงานในองค์การต้องยอมรับ มีความเป็นไปได้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั  
และท่ีสําคญัควรเป็นแนวทางท่ีมาจากการมีส่วนร่วมในการนําเสนอความคิดเห็นของบคุลากรใน
องค์การโดยเฉพาะผู้บริหารองค์การ  เพราะถือวา่เป็นบคุคลสําคญัท่ีจะใช้พฤตกิรรมการบริหาร  จึง
เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาสุขภาพองค์การท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นของทีมผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                                                 
304 วิภา  เพ็งเสง่ียม,  การพัฒนาองค์การ  แนวคดิและการประยุกต์ใช้ในวทิยาลัย

พยาบาล  (มปท., 2541),  6.   
305 เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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สําหรับองค์ประกอบท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพขององค์การ  ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการปฏิบัติงานมีหลายปัจจัย  ซึ่งปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
องค์การ  มีดงันี ้306 

1. จํานวนหน่วยงานท่ีเข้าร่างนโยบาย  การมีจํานวนหน่วยงานมากทําให้การประสาน
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันยากลําบาก  ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นพ้องต้องกันด้านเป้าหมาย
นโยบายแตจ่ะมีความขดัแย้งกนัด้านวิธีการท่ีจะบรรลเุป้าหมาย 

2. ความชดัเจนของโครงการ ได้แก่ ความชดัเจนของเป้าหมาย  กลยทุธ์ และแนวปฏิบตัิ
ตา่งๆ หากปัจจยัด้านนีมี้ความคลมุเครือ  จะกลายเป็นเง่ือนไขให้กลุม่ผลประโยชน์มีโอกาสกระทํา
การให้การดําเนินการตอบสนองวตัถปุระสงค์ของพวกตน 

3.  ผู้ปฏิบตัิงานคนสําคญัมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกบัความสําเร็จของโครงการ เพราะ
บุคคลสําคัญเป็นผู้ ท่ีเข้าใจภาพรวม และกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจน ท่ีพยายาม
ผลักดันและสนับสนุนโครงการทุกวิถีทาง จํานวนผู้ ปฏิบัติงานคนสําคัญ คือ ปัจจัยส่งผลต่อ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ 

4. ความชดัเจนของหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม  ผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืน จํานวนประเดน็และสิง่ท่ีต้องตดัสนิใจ 

จากการศกึษาแนวทางการนําโยบายไปปฏิบตัิ หรือการปฏิบตัิงานขององค์การต่างๆ ท่ี
ประสบผลสําเร็จมี  6  ตวัแบบ ดงันี ้307 

1. ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตผุล (rational model)  เป็นตวัแบบท่ีมีความเช่ือว่า นโยบาย 
แผนงาน และโครงการท่ีประสบผลสําเร็จ จะต้องมีการกําหนดวตัถปุระสงค์และภารกิจชดัเจน  มี
การมอบหมายงาน  การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบตังิาน  มีระบบการวดัและประเมินผล  และมี
มาตรการให้คณุให้โทษ 

2. ตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process) ตวัแบบนีเ้ช่ือว่า
อํานาจขององค์การไม่ได้อยู่ท่ีตําแหน่งทางรูปนัย ได้แก่ หัวหน้า หรือผู้บงัคับบญัชา  แต่อํานาจจะ

                                                 
306 วรรณภา  ประทมุโทน, “บรรยากาศองค์การและสขุภาพองค์การของวทิยาลยั

พยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ”  (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545), 104. 

307 ศภุชยั  ศรีหล้า,  ประสทิธิภาพองค์การตอ่การพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน
ตามนโยบายปฏิรูปการศกึษา”   (วทิยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2542), 48 – 50. 
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กระจายทัง้องค์การข้าราชการระดบัลา่ง  สามารถใช้วิจารณญาณในการตดัสนิใจ  โดยท่ีผู้บงัคบับญัชา
ไมอ่าจควบคมุได้  โครงการนีจ้ะสําเร็จหรือไมจ่งึขึน้อยูก่บัข้าราชการระดบันีเ้ป็นสําคญั  

3.  ตวัแบบทางด้านการจดัการ (management model)  ตวัแบบนีใ้ห้ความสนใจไปท่ี
สมรรถนะขององค์การ  เพราะเช่ือว่าความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ  ย่อมขึน้อยู่กับ
องค์การท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งแต่ละองค์การมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัแตกต่างกนั  ดงันัน้ โครงการท่ีประสบความสําเร็จได้จึง
จําเป็นต้องอาศยัโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม  บุคลากรท่ีอยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้  
ความสามารถ  ทัง้ทางด้านการบริหาร หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดี  ทัง้ทางด้านวสัดุอุปกรณ์  
สถานท่ี  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และงบประมาณ 

4.  ตวัแบบทางการเมือง (political model)  ตวัแบบนีเ้น้นว่าการสร้างความสมานฉนัท์  
การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งท่ียากจะเกิดขึน้ได้ในความเป็นจริง  ความขัดแย้งจะเป็นปรากฏการณ์
ธรรมดาท่ีเกิดขึน้ได้โดยทั่วไป ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเกิดขึน้จาก
ความสามารถของผู้ เลน่ หรือบคุคลท่ีเป็นตวัแทนขององค์การ 

5. ตวัแบบทัว่ไป (general model) เป็นตวัแบบการศกึษาการนํานโยบายไปปฏิบตัิ  ท่ี
รวมเอาตวัแปรบางสว่นจากตวัแบบอ่ืนๆ เข้าไว้  ตวัแบบนีใ้ห้ความสําคญัแก่ปัจจยัหลกั 3 ประการ 
คือ กระบวนการส่ือข้อความ  ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิ  และความ
ร่วมมือสนบัสนนุจากผู้ปฏิบตั ิ

6. ตวัแบบพฒันาองค์กร (organization development model) ตวัแบบนีมุ้่งสนองตอบ
ต่อความต้องการทางจิตวิทยาและสังคมของมนุษย์ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมทํางานเป็นทีมท่ีมี
ประสทิธิภาพ  การนํานโยบายมาปฏิบตัใิห้บงัเกิดความสําเร็จ จึงน่าจะเป็นเร่ืองของการจงูใจ  การ
ใช้ภาวะผู้ นําท่ีเหมาะสม  การสร้างความผกูพนั โดยวิธีการให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกวา่การมุง่ใช้การควบคมุ เป็นต้น 

 โดยสรุป แนวทางการพฒันาองค์การท่ีประสบความสําเร็จ ผู้บริหารควรตระหนักว่าการเกิด
แนวคิดในการเปล่ียนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพใหม่ท่ีน่าพอใจมาก   เพราะทําให้เกิด
แรงจูงใจต่อนักบริหารในการสรรหาให้ได้มาซึ่งกระบวนการท่ีสามารถแก้ปัญหา  และควบคุมการ
เปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การ  ซึง่แนวทางการพฒันาองค์การใดๆ ตาม ควรเป็น
แนวทางท่ีองค์การนัน้ยอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติกับองค์การนัน้ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจบุนั  และแนวทางท่ีองค์การยอมรับควรเป็นแนวทางท่ีมาจากการมีสว่นร่วมในการเสนอ
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แนวคิดเห็นของบุคลากรในองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารองค์การ เพราะถือว่าเป็นบุคคลสําคญัท่ีจะใช้
พฤตกิรรมการบริหาร 

จากการศึกษาจะพบว่างานวิจัยเก่ียวกับสุขภาพองค์การ  ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของ
ต่างประเทศ  ท่ีในระยะแรกเป็นการศกึษาโดยใช้แนวคิดของ มายส์ (Miles) เป็นกรอบแนวคิดของการ
วิจยั  ระยะต่อมาได้แนวคิดของ ฮอยและคนอ่ืนๆ (Hoy and other) ได้ศึกษาสขุภาพองค์การใน
สถาบนัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  โดยได้ศกึษาบนแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎี
ระบบสังคม  ส่วนงานวิจัยในประเทศเท่าท่ีศึกษาค้นคว้ามาพบว่ามีเพียง 3 เร่ืองท่ีเป็นการศึกษา
ค้นคว้าในระดบัดษุฎีบณัฑิต  ดงันัน้  ผู้วิจยัจึงได้ทําการวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพองค์การเพ่ือ
นําไปสู่การศกึษาสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาและพฒันาเป็นเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ซึง่เป็นข้อค้นพบท่ีได้จะไปพฒันาองค์การทางด้านการศกึษาตอ่ไป
ในอนาคต 

 

แนวคดิเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

 

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  

2545 มาตรา 4  ได้ให้ความหมายของสถานศกึษาและผู้บริหารสถานศกึษาไว้  ดงันี ้ “สถานศกึษา  
หมายความว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศนูย์การเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั  
หน่วยงานการศกึษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน  ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีหรือมีวตัถปุระสงค์
ในการจดัการศกึษา”   “ผู้บริหารสถานศกึษา  หมายความว่า   บคุลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ
บริหารสถานศกึษาแตล่ะแห่ง  ทัง้ของรัฐและเอกชน”     ซึง่ทัง้สองสว่นมีสว่นสําคญัท่ีทําให้เกิดการ
บริหารสถานศกึษาขึน้  กู๊ด (Good)308 ได้กลา่วถึงการบริหารสถานศกึษาไว้ว่า  เป็นกิจกรรมตา่ง ๆ 
ท่ีกลุม่คนทัง้ในและนอกสถานศกึษา  ร่วมมือกนัดําเนินการเพ่ือพฒันาเดก็เยาวชน ประชาชน  หรือ
สมาชิกของสงัคมในทกุด้าน  เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ธีรวฒุิ ประทมุ
นพรัตน์309  ได้กลา่วถึงการบริหารสถานศกึษาไว้ว่า  หมายถึงกิจกรรมท่ีผู้บริหารระดบัสถานศกึษา

                                                 
308 V. Good  Carter,  Dictionary  of Education,  2nd ed.  (New  York : McGraw - 

Hill Book company, 1959), 13.   
 

309ธีรวฒิุ  ประทมุนพรัตน์,  การบริหารการศึกษา  (สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา,  2529),  81.  
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ปฏิบตัร่ิวมกนักบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องคือ    จดัประสบการณ์เรียนรู้และพฒันาด้านตา่ง ๆ ให้เกิดกบัผู้ เรียน  
ตามความมุ่งหมายของหลกัสตูร  โดยมีทรัพยากรในการบริหารคือ  คน เงิน  วสัด ุ อปุกรณ์และ
การจดัการท่ีเหมาะสม ทํานองเดียวกัน มนตรี  พรผล310  กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษา   เป็น
กระบวนการในการดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ เก่ียวข้อง    โดยใช้ทรัพยากรให้
เกิดผลประโยชน์เหมาะสมกบัสถานศกึษา    ทัง้มีจดุมุง่หมายเพ่ือบริการทางการศกึษาแก่คนทกุคน
ให้มีความรู้ความสามารถ   ทกัษะพืน้ฐานในการดํารงชีวิต  และมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

ในการบริหารสถานศกึษาตามแนวพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์  ท่ีจะให้มีการบริหารการศกึษาในรูปแบบกระจาย
อํานาจ  ซึง่ได้ระบไุว้ในมาตรา  39  ว่า  “ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษา  
ทัง้ด้านวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบคุคล  และการบริหารทัว่ไป    ไปยงัคณะกรรมการและ
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  และสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง”311 

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 กําหนดให้กระทรวงศกึษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารงานในด้านตา่งๆ ไปยงัสถานศกึษาโดยตรง312 ผู้บริหารสถานศกึษาจึงมี
อํานาจหน้าท่ีบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 4 งาน คือ 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานบคุคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ 4) การบริหารงานทัว่ไป  ซึง่
มีรายละเอียด  ดงันี ้313 

 

 

 

 

                                                 
310 มนตรี   พรผล,  “ศกึษากระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สงักัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
กระบี่”  (งานนิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ, 2546), 9. 

311 กระทรวงศกึษาธิการ, “พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พทุธศกัราช  2542,”  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภา, 2542), 27.   
312 เร่ืองเดียวกนั,  30. 
313 กระทรวงศกึษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิตบุิคคล  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สนิค้าและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 32 – 73. 
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การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาตามท่ีพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจให้สถานศกึษามาก
ท่ีสดุเพ่ือความอิสระคล่องตวั  สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา  ชุมชนและท้องถ่ิน  
และการมีสว่นร่วมจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  สามารถเกือ้หนนุการพฒันาคณุภาพนกัเรียน  ชมุชน  
ท้องถ่ิน  ได้อยา่งมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ  ขอบขา่ยภารกิจการบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3. การวดัผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 

5. การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

6. การพฒันาแหลง่เรียนรู้   
7. การนิเทศการศกึษา 

8. การแนะแนวการศกึษา 

9. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

10. การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน  
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืน 

12. การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล  ครอบครัว องค์กร  หนว่ยงาน
และสถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

 

การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมี
ความคลอ่งตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยดึหลกัการบริหารมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิและการบริหารงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงาน  ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถานศกึษา  รวมทัง้จดัหารายได้จาก
บริการมาใช้ในการบริหารจดัการเพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา  สง่ผลตอ่คณุภาพท่ีดีตอ่ผู้ เรียน 

ขอบขา่ยภารกิจการบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 

1. การจดัทําและเสนอของบประมาณ 

2. การจดัสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ  ตดิตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา 
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5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบญัชี 

7. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์ 

 

การบริหารงานบุคลากร 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับการพฒันา มีความรู้  ความสามารถ  มีขวญักําลงัใจ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนเป็นสําคญั 

ขอบขา่ยภารกิจการบริหารงานบคุคล  ประกอบด้วย 

1. การวางแผนอตัรากําลงัและการกําหนดตําแหนง่ 

2. การสรรหาและการบรรจแุตง่ตัง้ 

3. การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ 

4. วินยัและการรักษาวินยั 

5. การออกจากราชการ 

 

การบริหารงานทั่วไป 

การบริหารงานทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลผุลตามมาตรฐาน  คณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยมีบทบาทหลกัใน
การประสานสง่เสริมสนบัสนนุและการอํานวยการ ความสะดวกตา่ง ๆ  ในการให้บริการการศกึษา
ทกุรูปแบบ  มุ่งพฒันาสถานศกึษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม    สง่เสริมในการ
บริหารและจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ตามหลกัการบริหารงานมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็น
หลกัโดยเน้นความโปร่งใส   ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  
ชมุชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การจดัการศกึษามีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ขอบขา่ยภารกิจการบริหารทัว่ไป  ประกอบด้วย 

1. การดําเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. การพฒันาระบบและเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศ 
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4. การประสานและพฒันาเครือขา่ยการศกึษา 

5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 

6. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

7. การสง่เสริมสนบัสนนุด้านวชิาการ  งบประมาณ  บคุลากร  และบริหารทัว่ไป 

8. การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

9. การจดัทําสํามะโนผู้ เรียน 

10. การรับนกัเรียน 

11. การสง่เสริมและประสานงานการจดัการศกึษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อธัยาศยั 

12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 

13. การสง่เสริมกิจการนกัเรียน 

14. การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา 

15. การสง่เสริมสนบัสนนุและประสานงานการจดัการศกึษาของบคุคล  ชมุชน  องค์กร  
หนว่ยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

16. งานประสานราชการกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและหน่วยงานอ่ืน  
17. การจดัระบบการควบคมุภายในหนว่ยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 

19. งานท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในงานอ่ืน 

สรุปได้ว่าแนวทางท่ีใช้ในการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัได้แบ่งกรอบงานเป็น  4  

ด้าน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบคุลากร  และงานบริหารทัว่ไป   โดยมีขอบข่ายงาน
เป็นไปตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด  ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศกึษาในครัง้นีเ้พ่ือ
ไปสู่สิ่งท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง  ให้คนไทยมีคุณภาพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ภายใต้การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสทิธิภาพและภายใต้การจดัการท่ีมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย 

หวัใจสําคญัในการจดัการศกึษา ถือเป็นกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกบัหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนเพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เป็นเร่ืองท่ี
สถานศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศกึษาต้องรับผิดชอบโดยตรง ดงันัน้ ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะเก่ียวกบัหลกัสตูร เพ่ือนําการพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรียนการ
สอนไปสูผ่ลสําเร็จตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ปัจจยัสูค่วามสําเร็จของหลกัสตูรสถานศกึษาอยู่ท่ี
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การบริหารงานอย่างเป็นระบบ และการท่ีงานท่ีมีคณุภาพนัน้สามารถตรวจสอบได้จากโรงเรียนมี
ขอบขา่ยการบริหารงานท่ีชดัเจน ผู้บริหารโรงเรียนเกิดแนวคดิในการพฒันางาน ซึง่ต้องตระหนกัถึง
ร่วมมือพฒันางานในโรงเรียนอย่างจริงจงั ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ314 

นอกจากนีไ้ด้มีนักวิชาการได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา  ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์315

 พบว่า เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวกบั
งานบุคลากร และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลขององค์การร่วมกนัใช้ความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ในการสรรหา การคดัเลือกและบรรจบุคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมให้เข้าปฏิบตัิงาน
ในองค์การ พร้อมทัง้ดําเนินการธํารงรักษา และพฒันาให้บคุคลขององค์การมีคณุภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลกัประกนัให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นการร่วมงานกบัองค์การ
ให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุในอนาคต  โกนี (Goni) ทําการศกึษาเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของครูใหญ่โรงเรียนมธัยมศกึษากบัประสิทธิผลโรงเรียนในรัฐกาดนู่า 

ไนจีเรียศกึษาจากโรงเรียน  จํานวน 8 แห่ง  รวบรวมข้อมลูโดยใช้วิธีการสงัเกตและการสมัภาษณ์
จากครูจํานวน180 คน พบว่า พฤติกรรมของครูใหญ่มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรม คา่นิยม ทศันคติ และ
สภาพแวดล้อม316    ฮอร์นเนอร์ (Horner) ได้ทําการศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา
ตามแนวคิดของ พาร์สนั (Parsons) 4 ด้าน คือ การปรับตวั การบรรลเุป้าหมาย การบรูณาการ 

และการคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยม จากการศึกษาพบว่าการบูรณาการ การคง
สภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยมและการปรับตวัมีความสมัพนัธ์กันในระดบัสูงนอกจากนี ้
การบรูณาการ การคงสภาพสมบรูณ์ของระบบของค่านิยมและการปรับตวัจะมีความสมัพนัธ์กบั
ผลสมัฤทธ์ิ ในการบรรลเุป้าหมายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ317 ไทเลอร์ (Taylor) ได้ศึกษา

                                                 
314 เร่ืองเดียวกนั,  32. 
315 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์,  การจัดการทรัพยากรบุคคล,  พิมพ์ครัง้ท่ี  2.  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 23. 
316 G.G. Goni,  “The  Relationship  of  Behaviors  of  Secondary  School 

Principles  to  School  Effectiveness  in  Kaduma  State,”  Dissertation  Abstracts  

international. (1989) : 165.   
317 Ann  Horner Judith,  “School  Effectiveness : A  Conceptual  Framework  

Measures  and  Result  from  study  in  New  Jersey Secondary  School,”  Dissertation  

Abstracts  international. (1984) : 24. 
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ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวความคิดของ พาร์สนั (Parsons )ใน 4 ด้าน คือ ความสามารถ
การปรับตวั ผลผลิตของโรงเรียน ความกลมเกลียว และแรงจูงใจ จากผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถในการปรับตวัและความกลมเกลียวมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ318 

วอทแมน  (Worthman) วิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นระบบราชการกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศกึษา  ผลการวิจยัพบว่า  มีความสมัพนัธ์ในทางลบระหว่างราชการกบัประสิทธิผล
องค์การ   ความสามารถในการผลิตของครูกบัระดบัความเป็นระบบราชการท่ีครูมีประสบการณ์
ความสามารถในการปรับตวัของครู กบัระดบัความเป็นระบบของราชการ และผู้วิจยัได้เสนอแนะ
ให้โรงเรียนและระบบโรงเรียนหนีห่างจากความเป็นองค์การท่ีมีลกัษณะระบบราชการและควรมุ่งสู่
การเป็นองค์การ ท่ีมีรูปแบบของความร่วมมือซึง่องค์การลกัษณะนี ้ สามารถสร้างความช่ืนชมให้
เกิดขึน้ได้กบัครูในฐานะนกัวิชาชีพโรงเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความผกูพนัตอ่วิชาชีพ การ
สอนและเน้นการสร้างเสริมพลงัของครูใหญ่319   เอดมอนท์และแอน (Edmond  and  Ann) ได้สรุป
ผลการวิจยัว่า   ประสิทธิผลของโรงเรียนขึน้อยู่กบัลกัษณะของโรงเรียน (character of school) 

มากกว่าลกัษณะหรือคณุสมบตัิของครอบครัวของนกัเรียนและเสนอว่า   คณุลกัษณะของโรงเรียน
ท่ีมีประสทิธิผลควรมี  ดงันี ้1) มีผู้ นําการบริหารท่ีเข้มแข็งมุง่มัน่เพ่ือคณุภาพการเรียนการสอน 2) มี
บรรยากาศความคาดหวงัของระดบัการเรียนของผู้ เรียนในระดบัสงู  3) มีบรรยากาศท่ีเรียบร้อย
และปลอดภยั 4) มีการให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง 5) มีการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนอยา่งสม่ําเสมอ320 แมนน์และลอเร็นซ์ (Mann and Lawrence) 

พบว่าปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ คณุลกัษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร 

บรรยากาศในโรงเรียน321  ดุ๊ก (Duke)  ได้ศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนท่ีมี

                                                 
318 E. Harrison Taylor,  “Perceived  Organization  Effectiveness  in  the  

Secondary  School  in  Trinidad  and  Tabago,”   Dissertation  Abstracts  international. 

(1987) : 221.   
319 Charles  Worthman  Niel,  “The  Relationship  Between  Bureaucratization  

and  Effectiveness  in  the  Secondary  School,”  Dissertation  Abstracts  international. 

(1990) : 121.   
320 R. R. Edmond,  “Effective  School  for  the  Urban  Poor,”  Education  

Leadship.  23,1 (October 1979) : 21. 
321 D. Mann and Lawrence,  Effective  School  as  a Dropout  Prevention  

Strategies  (Home  Wood : Nassp  Bulletin,  1987),  66.   
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ประสิทธิผลจะต้องมีลกัษณะท่ีสําคญั 7 ประการคือ 1) การนิเทศและพฒันาครูตามศกัยภาพของ
แตล่ะคน 2) การประเมินผลครูตามแนวนโยบาย 3) การจดัการเรียนการสอนและการสนบัสนนุให้
มีบรรยากาศของความเป็นเลิศ 4) การจดัทรัพยากรตามระดบัความสําคญัตามนโยบายและความ
จําเป็น 5) การควบคมุคณุภาพด้วยการประเมินอยา่งตอ่เน่ือง 6) การประสานงานในระบบแมททริกส์ 

7) การแก้ปัญหาแบบมีสว่นร่วม322  ครีสพีลส์ (Chrispeels) ทําการศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียน
ทัง้ 8 แห่ง พบว่า 1) การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการหลกัสตูรและครูได้ทํางานร่วมกนัมีความ
จําเป็นสําหรับการเพิ่มผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 2) โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนัน้ครูใหญ่ต้องมีภาวะ
ผู้ นํา 3) ต้องมีการวางแผนการพฒันาบคุลากรท่ีดี323 เบนท์เล (Bentley) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการสร้าง
ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดบัมธัยมศกึษาพบว่า   โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลครูจะมีความสามคัคี
ร่วมกนัในการทํางาน เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 324 

สเต็ดดราย์ (Stedry) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณว่างบประมาณเป็น
แผนการเงินท่ีใช้เป็นรูปแบบสําหรับการปฏิบตัิการในอนาคต และเป็นเคร่ืองมือควบคุมการ
ปฏิบตัิการเหลา่นัน้ อนัเป็นกิจลกัษณะ แสดงถึงการใช้ทรัพยากร แรงงาน วตัถแุละอ่ืน ๆ325 กลูิค 

(Gulick) แสดงแนวคิดเก่ียวกบัการจดัทํางบประมาณว่า เป็นการวางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน 

การบญัชีและการควบคมุดแูลใช้จ่ายเงินหรือตรวจสอบบญัชีโดยรอบคอบและรัดกมุถึงแม้วา่หน้าท่ี
ทรัพยากรบุคคลจะไม่ใช่งานหลกัของหน่วยงานตามแนวคิดด้านการบริหาร แต่การจัดการ
ทรัพยากรบคุคล (human resource management) ได้รับการยอมรับว่า เป็นหน้าท่ีทางธุรกิจท่ีมี

                                                 
322 L. Duke Daniel,  The  Challenges  of  Educational  Change   (New York : 

Pearson  Education, Inc.  1987), 66. 
323 J. Chrispeels and H. Ann,  “A Study  of  Factor  Contributing  to  Achieving  

and  Sustaining  School  Effectiveness  in Elementary  Schools,”  Dissertation  Abstracts  

international. (1990) : 36.   
 

324 Harumi  Bentley  Susan,  “Building  and  Effectiveness  High  School :  A  

Descriptive  Study,”    Dissertation  Abstracts  international, (1988) : 39.   
325 C. Stedry Andern,  อ้างถงึใน  Robert  T.  Golembiewski, Budgets : Definition  

and  Scope  (Itasca, III : Peacock  Publishers,  1968), 10. 
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ความสําคญัไมแ่พ้การเงิน การตลาดหรือการปฏิบตัิการเช่นกนั ทัง้นีน้กัวิชาการหลายท่านได้แสดง
แนวคดิท่ีแตกตา่งกนัไป326 

งานวิชาการ  มิลเลอร์ (Miller) ได้กลา่วถึงขอบข่ายงาน  วิชาการไว้ 4 ด้าน คือ 1) การ
จดัโปรแกรมการเรียน 2) การปฏิบตัิตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การ
จดับริการการสอนจากขอบขา่ยงานวิชาการทัง้ 4 ด้านนัน้ ทําให้เกิดกระบวนการในการจดัการงาน
วิชาการท่ีเป็นลําดบัขัน้ตอน327   ออสติน (Austin) ศกึษาความแตกต่างระหว่างโรงเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิสงูกบัโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต่ําพบว่าปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความแตกต่างคือ 1) การท่ี
ครูใหญ่เป็นผู้ เก่ียวข้องในงานวิชาการ 2) การท่ีครูใหญ่มีความคาดหวงัสงู 3) ตวัครูผู้สอนและ
ผู้ เรียน 4) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสติปัญญาการเรียนรู้328     เซอร์จิโอวานน่ีและคณะ 

(Sergiovanni and others) แสดง แนวคิดว่าว่างานวิชาการประกอบด้วย 1) การตัง้ปรัชญา
การศกึษาขึน้มาเพ่ือปฏิบตัใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์  2) การจดัทําโครงการทางการศกึษาตา่งๆ 3) การ
จดัให้มีการประเมินผลหลกัสตูรและการเรียนการสอน 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศกึษาให้
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และ 5) การจดัหาวสัดสํุาหรับการเรียนการสอน329 

นอกจากนัน้  พะยอม  วงศ์สารศรี   แสดงแนวคิดว่า การบริหารทรัพยากรมนษุย์ เป็น
กระบวนการท่ีผู้ บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดําเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมี
คณุลกัษณะเหมาะสม ให้ปฏิบตัิงานในองค์การ พร้อมทัง้สนใจการพฒันา ธํารงรักษาให้สมาชิกท่ี
ปฏิบตัิงานในองค์การเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ มีสขุภาพกายและจิตท่ีดีในการทํางาน และยงั

                                                 
326 Gulick  Luther,  Papers  on  the  Science  of  Administration  (New York : 

Institute  of  Public  Administration,  1973), 13.  
327 Van. Miller,  The  Public  Administration  of  American  School  School 

System  (New  York : The  Macmillan  Company,  1965), 85. 
328 G.R. Austin. “Evaluation : A  comprehension  Study  of  Outline,”  Maryland  

Centre  for  Education  Research  and  Development  University  of  Maryland  2 

(February  1978) : 23. 
329 J. Sergiovanni  Thomas and others,  Educational  Governance  and  

Administration  (New York : The McMillan  Commpany,  1965), 175. 
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รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีทําให้สมาชิกในองค์การท่ีต้องพ้นจาการทํางานด้วยเหตทุพุพลภาพ 

เกษียณอาย ุหรือเหตผุลอ่ืนใดในงานให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ330 

 

สรุป 

 

การวิจัยเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  
ผู้ วิจยัได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเคร่ืองมือและสขุภาพองค์การ  สามารถสรุป
ขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือได้ 5 ขัน้ตอน คือ กําหนดโครงสร้าง การพฒันาเคร่ืองมือ  
การทดลองใช้และหาคณุภาพเคร่ืองมือ  และการนําไปใช้จริง แล้วในการทดลองใช้จะต้องเลือก
ผู้ตอบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มท่ีจะใช้จริง  นอกจากนัน้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
องค์การและการพฒันาองค์การซึง่ประกอบด้วยความหมาย องค์ประกอบ  การออกแบบหรือการ
จดัองค์การ  การพฒันาองค์การ  และลกัษณะองค์การท่ีประสบความสําเร็จ สว่นการศกึษาแนวคดิ
ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสขุภาพองค์การ ซึ่งเป็นการศึกษาสภาวการณ์ขององค์การอย่างมี
แบบแผน  ผู้วิจยัได้ศกึษาเก่ียวกบัความหมายของสขุภาพองค์การ  พฒันาการ  เคร่ืองวดัสขุภาพ
องค์การ  มิติสุขภาพองค์การ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพองค์การ  ลักษณะของสุขภาพองค์การ  
รูปแบบองค์การท่ีมีสขุภาพดีและแนวทางในการพฒันาสขุภาพองค์การ  และแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา   ซึ่งการศึกษาเร่ืองสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษานัน้
สามารถพิจารณาได้จากมิติสขุภาพองค์การของโรงเรียน  ทําให้ผู้บริหารเข้าใจสภาวะของโรงเรียน
ได้เป็นอย่างดี  สามารถพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์การท่ีมีความสามารถในการจดัการศึกษาได้
อยา่งมีประสทิธิภาพสง่ผลตอ่คณุภาพผู้ เรียน  ซึง่การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษานัน้  จะเป็นเคร่ืองมือในการตรวจวดัสขุภาพองค์การจะได้ทราบถึงสภาวะ
สขุภาพองค์การของโรงเรียน  เพ่ือผู้บริหารจะได้หาแนวทางในการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การท่ี
มีประสทิธิภาพตอ่ไป 

 

                                                 
330 พะยอม  วงศ์สารศรี,  การบริหารทรัพยากรมนุษย์,  พิมพ์ครัง้ท่ี 7  (กรุงเทพฯ : 

ไทยวฒันาพานิช, 2542), 5. 
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บทที่  3 

 
 

การดาํเนินการวิจยั 
 
 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน  (mixed  methodology)331 ขัน้ตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(qualitative  research)   และขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (quantitative  research)  โดยมี
วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  2)  เพ่ือทราบ
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  และ 3)  เพ่ือทราบผล
การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา ผู้วิจยัได้กําหนดขัน้ตอนการ
ดําเนินการวิจยัและระเบียบวิธีการวิจยั  ดงันี ้
 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิัย 
 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผู้ วิจัยได้กําหนดขัน้ตอนการ
ดําเนินงานไว้  3  ขัน้ตอน  ดงันี ้
 
ขัน้ตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   

ผู้วิจยัได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกับองค์ประกอบสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษา  ซึง่รวบรวมจากเอกสาร  ผลงานวิจยั  หนงัสือ  บทความวิชาการ  วารสาร
และเวบไซด์ต่าง ๆ  โดยทําการวิเคราะห์เอกสาร   ทฤษฏีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ  
นอกจากนีย้ังได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งเป็นนักวิชาการใน
สถาบนัการศกึษาและนกับริหารการศกึษาในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
จากนัน้นําผลท่ีได้จากการศกึษามาจดัทําโครงร่างงานวิจยั  แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ

                                                 
331

 Abbas  Tahakkori  and  Charies  Tedlie,  Mixed  Methodology : Combining  

Qualitative  and  Quantitative  Approaches  (Thousand  Oaks,  California : Sage, 1998), 
21 – 25. 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา กรรมการควบคมุควบคมุวิทยานิพนธ์  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และเสนออนุมตัิโครงร่าง
งานวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
ขัน้ตอนที่  2  ขัน้การดาํเนินการวิจัย   

การดําเนินการวิจยั เป็นขัน้ตอนการศกึษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือ นําไปทดลองใช้ ปรับปรุงคณุภาพ นําเคร่ืองมือท่ีพฒันาแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุม่
ตวัอย่าง  นําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความถกูต้อง  วิเคราะห์ข้อมลู  และแปลผลข้อมลู  ซึง่มี
รายละเอียดของขัน้ตอนในการดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.  ศกึษาค้นคว้าตวัแปรเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา   การศกึษา
ค้นคว้าตวัแปรเก่ียวกบัสขุภาพองค์การ  ผู้วิจยักําหนดวิธีดําเนินการวิจยั  ดงันี ้

1. 1  ศกึษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ 

1.2  นําข้อสรุปท่ีได้มาสงัเคราะห์ (content synthesis) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
(semi-structured  interview) 

1.3 นําแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured  interview)  ท่ีได้รับ
คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 9  คน  โดย ใช้วิธีการสมัภาษณ์
แบบปฏิสมัพนัธ์  (interactive  interview)  โดยผู้วิจยัใช้วิธีคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive  
method)  โดยผู้วิจยัมีเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญให้มีคณุสมบตั ิ ดงันี ้  

นกัวชิาการด้านการศกึษา  มีคณุสมบตั ิ ดงันี ้
1.  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการบริหารการศกึษา    
2.  มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สูส่าธารณชน 
3.  เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษา 
นกัวชิาการด้านการบริหารการศกึษา มีคณุสมบตั ิ ดงันี ้
1.  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการบริหารการศกึษา    
2.  เป็นผู้บริหารสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.  เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษา 

1.4 นําบทสรุปตัวแปรด้านสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาจากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสมัภาษณ์มาสงัเคราะห์  (content  synthesis) เพ่ือนําไปสร้างเป็นข้อ
คําถามในแบบสอบถาม 
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2.  การพฒันาเคร่ืองมือ  ผู้วิจยัดําเนินการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั  ดงันี ้
2.1 นําตัวแปรท่ีเก่ียวกับสุขภาพองค์การมาพัฒนาเป็นเคร่ืองมือการวิจัยคือ  

แบบสอบถามข้อเท็จจริงแบบ rubric  scale  (questionnaire)   
2.2 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity)  

ด้วยดชันีความสอดคล้องท่ีเรียกว่า  IOC (index  of  item  objective  congruence)  ซึง่พิจารณาคา่  
IOC  ท่ีมีคา่มากกวา่  0.5  ขึน้ไป 

2.3 การทดลองใช้เคร่ืองมือการวิจยั  (try out)  กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง
เดียวกบัการวิจยัครัง้นี ้ จํานวน 10 โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ อํานวยการโรงเรียน จํานวน 2  คน  
และครูผู้ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเดียวกนั จํานวน  2  คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้  40 คน   นํา
ข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability)  ของแบบสอบถามด้วยการคํานวณคา่
สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( -coefficient)  ด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  
alpha coefficient)332  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.962 

2.4  นําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บข้อมลูกับผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการโรงเรียนขัน้พืน้ฐานทั่วประเทศ จํานวน 29,054  
โรงเรียน  โดยใช้การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบแบง่กลุม่  (cluster  sampling)  ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 
120 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมลูจํานวน  480  คน  

3. การวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยักําหนดการวิเคราะห์ข้อมลูไว้  ดงันี ้
3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา ผู้วิจยั

กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา   

3.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา  ผู้ วิจัยนําองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาไปวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path  analysis) เพ่ือทราบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศกึษา 

 

                                                 
332

 Lee J. Cronbach,  Essentials of  Psychological Test,  4th  ed.  (New York : 
Harper&Row, 1984), 126. 
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4. ผลการพัฒนาเคร่ืองมือวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา ผู้ วิจัยนํา
องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  
(stepwise multiple  regression  analysis)   ให้ได้สมการเพ่ือวิเคราะห์สขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา   
 
ขัน้ตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย 

ผู้วิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมลู  สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยั  อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ  จากนัน้จดัทําร่างรายงานผลการวิจยันําเสนอคณะกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอแนะ  จดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั  เพ่ือขออนมุตัิเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศกึษาตามหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษาตอ่ไป 
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รายละเอียดและขัน้ตอนการดําเนินการวจิยัข้างต้น  สามารถสรุปตามแผนภมูิท่ี  11 
 

ขัน้ตอนการ
ดาํเนินการ 

 กระบวนการ  ผลที่ได้ 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

     

ขัน้ที่ 1 
ศกึษาค้นคว้าตวั
แปรเก่ียวกบั

สขุภาพองค์การ 

ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัสขุภาพองค์การ 

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒิุ
เก่ียวกบัตวัแปรสขุภาพองค์การ 

ตวัแปร 
สขุภาพองค์การของ
โรงเรียนขัน้พืน้ฐาน 

ขัน้ที่  2 
การพฒันา
เคร่ืองมือ 

สร้างเคร่ืองมือ 
(แบบสอบถามองค์ประกอบสขุภาพองค์การ) 

ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
- Validity  โดยใช้ IOC 

- Reliability โดย สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s  alpha coefficient) 

เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 

-  วิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาพองค์การ 
โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (exploratory  factor analysis)  
- วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ โดย 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path  
analysis) 
- วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
(stepwise multiple  regression  analysis) 
 

- องค์ประกอบสขุภาพ
องค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา 
- สมการวิเคราะห์
สขุภาพองค์การ 
- เคร่ืองมือตรวจวดั
สขุภาพองค์การ 

ฉบบัสมบรูณ์ 

ขัน้ที่ 3 
วิเคราะห์ข้อมลู 

เคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 

แบบ rubric  scale 

 
แผนภมูิท่ี  11  แสดงขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั 
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 

เพ่ือให้งานวิจัยครัง้นี เ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั  ซึง่ประกอบด้วยแผนแบบของการวิจยั   ประชากร   กลุม่
ตวัอยา่ง   ตวัแปรท่ีศกึษา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลูและ
สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัตามรายละเอียด    ดงันี ้
 
แผนแบบการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัวิธีแบบผสมผสาน  (mixed methodology) ท่ีมีการศกึษา
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  เป็นการนําตวัแปรซึง่ได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารและ
การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง   เป็นการ
ตรวจสอบสภาวการณ์ โดยไมมี่การทดลอง (the one - shot, non - experimental, case study design)   
งานวิจยัสามารถสรุปเป็นแผนผงัของแผนแบบการวิจยัได้    ดงัแผนภมูิท่ี 12 

 
 
 O 
 
 
 
 
 
 

เม่ือ       R     หมายถงึ     กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการสุม่โรงเรียนประถมศกึษา
สงักดั สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

X      หมายถงึ    ตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามและตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การ 
ของโรงเรียนประถมศกึษา 

O      หมายถงึ   ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 
 

แผนภมูิท่ี  12   แสดงแผนแบบการวิจยั 

R X 
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ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาแบง่ตามขัน้ตอนการดําเนินการวจิยั  ดงันี ้
1. การศึกษาค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียน

ประถมศกึษา  ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   ประชากรในขัน้นี ้ 
จํานวน  9  คน 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้ วิจัยใช้
แบบสอบถามประชากรในขัน้นี  ้ คือ  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จํานวน  29,054  โรง   
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและขนาดของโรงเรียน สงักดัสํานกังานคณะกรรมการโรงเรียนขัน้พืน้ฐาน 
 

ขนาดโรงเรียนประถมศกึษา จาํนวน 
ขนาดเลก็     (1 - 120 คน) 14,024 
ขนาดกลาง  (121 - 300 คน) 10,658 
ขนาดใหญ่   (301 คนขึน้ไป) 4,372 

รวม 29,054   
 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, รายงานข้อมูลจาํนวนสถานศึกษา [Online], 
accessed  6  May 2010. Available  from http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/ 

 
กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit  of  analysis)   ผู้วิจยั
ได้คํานวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตารางสําเร็จรูปของยามาเน่  (Yamane)   ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 90% และให้ความคลาดเคล่ือนของผลการสุม่ไมเ่กินร้อยละ 10(±10%) ซึง่เป็นท่ียอมรับ ได้
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นโรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จํานวน 120 
โรงเรียน333 

                                                 
333

 Taro  Yamane, Statistics : An Introductory Analysis  (New York : Harper & 
Row  Publishng., 1967), 886. 
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เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเป้าหมายท่ีกําหนดผู้วิจยัใช้เลือกแบบแบง่กลุม่ (cluster sampling)334 
โดยมีวิธีดําเนินการ   ดงันี ้

1. เลือกตวัอย่างตามโอกาสทางสถิติ  (probability  sampling)  แบบแบง่กลุม่ (cluster 
sampling) ตามเขตตรวจราชการ  จํานวน  20  เขตตรวจ 

2.  สุม่เลือกจงัหวดัในแตล่ะเขตตรวจราชการ โดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (simple  random 
sampling) เขตละ  1  จงัหวดั จํานวน  20  จงัหวดั 

3. สุม่เขตพืน้ท่ีการศกึษาในแตล่ะจงัหวดั  โดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (simple  random 
sampling) จงัหวดัละ 1  เขตพืน้ท่ีการศกึษา  จํานวน  20 เขต 

4. สุม่โรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในแตล่ะเขตพืน้ท่ีโดย
วิธีการสุม่อย่างง่าย (simple  random sampling)  โดยสุม่เขตพืน้ท่ีการศกึษาละ 6 โรงเรียน  โดย
แบง่โรงเรียนออกเป็น 3  ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน  ขนาดกลาง 2 โรงเรียน และขนาดเล็ก 2  
โรงเรียน  รวมทัง้สิน้ 120 โรงเรียน 

5. สุม่ผู้ให้ข้อมลู โดยในแตล่ะโรงเรียนกําหนดผู้ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 4 คน  ประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน และครูผู้ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเดียวกนัโรงเรียนละ 2 คน  
รวม  120  โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้  480  คน  ดงัท่ีแสดงไว้ในแผนภมูิท่ี 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
334

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์,  พมิพ์ครัง้ท่ี 7  (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2540), 89 – 90.   
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 เขตตรวจราชการ 
ทั่วประเทศ 

20 เขต 

  

 
 

  

เขตตรวจ
ราชการ 
ท่ี  1 

 เขตตรวจ
ราชการ  

 

ท่ี  2 

เขต
ตรวจ
ราชการ 
ท่ี  3 

 

… 

 เขต
ตรวจ
ราชการ 
ท่ี  18 

 เขต
ตรวจ
ราชการ 
ท่ี  19 

 เขตตรวจ
ราชการ 
สว่น 
กลาง 

 

              
   

จงัหวดั 
 

   
 

       

              
  เขต 

พืน้ท่ี
การศกึษา 

   
 

       

              
   

โรงเรียน 
 

  
 

      

             
  ผู้ให้ข้อมลู   

 
       

- ผู้บริหาร 
- ครู 

ขัน้ที่ 1 ผู้วิจยัจําแนกโรงเรียนทัว่ประเทศตาม
เขตตรวจราชการ จํานวน  20 เขต 

ขัน้ที่  2  ผู้วิจยัสุม่จงัหวดัในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยวิธีการสุม่
อยา่งง่าย (โดยวิธีจบัสลาก) เขตละ  1  จงัหวดั  รวม 20 จงัหวดั 
 

ขัน้ที่  3  ผู้วิจยัสุม่เขตพืน้ท่ีการศกึษาในแตล่ะจงัหวดั โดย
วิธีการสุม่อยา่งง่าย (โดยวิธีจบัสลาก) จงัหวดัละ  1  เขต รวม 
20 เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ขัน้ที่  4  ผู้วิจยัสุม่โรงเรียนในแตล่ะเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดย
วิธีการสุม่อยา่งง่าย (โดยวิธีจบัสลาก) ได้โรงเรียนเขตพืน้ท่ี
การศกึษาละ  6  โรงเรียน  รวมทัง้สิน้ 120 โรงเรียน 

ขัน้ที่  5  ผู้วิจยักําหนดผู้ให้ข้อมลูในแตล่ะโรงเรียนประกอบด้วย  
ผู้บริหาร 2 คน ครู 2 คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้  480 คน   

 
แผนภมูิท่ี  13  แสดงวิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
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ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนประชากร  กลุม่ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลู จําแนกตามเขตตรวจราชการ 
 

ท่ี 
เขตตรวจ
ราชการ 

จงัหวดั 
สํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา 

จํานวนกลุม่
ตวัอยา่ง 

จํานวนผู้ให้
ข้อมลู 

1 สว่นกลาง กรุงเทพมหานคร 3 6 24 
2 1 น่าน 2 6 24 

3 2 พิษณโุลก 1 6 24 

4 3 อทุยัธานี 2 6 24 

5 4 นนทบรีุ    2 6 24 

6 5 สระบรีุ   2 6 24 

7 6 ราชบรีุ 2 6 24 

8 7 สมทุรสาคร 1 6 24 

9 8 สมทุรปราการ 2 6 24 

10 9 ชลบรีุ   1 6 24 

11 10 หนองคาย 3 6 24 

12 11 นครพนม 1 6 24 

13 12 มหาสารคาม 1 6 24 

14 13 ชยัภมิู 2 6 24 

15 14 ศรีษะเกษ 2 6 24 

16 15 สรุาษฎร์ธานี 2 6 24 

17 16 พทัลงุ 1 6 24 

18 17 ภเูก็ต  1 6 24 

19 18 นราธิวาส  2 6 24 

20 19 สงขลา  3 6 24 

  รวม  120 480 
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ตวัแปรที่ศกึษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยตวัแปรพืน้ฐานและตวัแปรท่ีศกึษา ซึง่ 

มีรายละเอียด  ดงันี ้
1. ตวัแปรพืน้ฐาน คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัของผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารหรือครูผู้ปฏิบตักิารสอน บทบาทหน้าท่ี
ในโรงเรียน  และจํานวนนกัเรียนในโรงเรียน 

2. ตวัแปรท่ีศกึษา คือตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นผลจากการสรุปแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีได้ศึกษาเก่ียวกบัสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ มายส์ (Miles) ฮอยและฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth) 
เวปป์ (Webb)  ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo) พอร์ดเกอสกี ้ (Podgursky)  ฮอย  ทาร์เตอร์ และ
คอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) โอเวน (Owens) พรรณี  สวุตัถี และผลการสรุปความ
คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีได้จากการสมัภาษณ์   ประกอบด้วยตวัแปรท่ีศกึษา  ดงันี ้

1. โรงเรียนเปิดกว้างรับความคดิเห็นจากชมุชน 

2. โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน 

3. โรงเรียนมีการจดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียน 

4. โรงเรียนมีการจดัประชมุคณะกรรมการศกึษา 

5. ผู้บริหารกล้าเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

6. ผู้บริหารได้พฒันางานด้านตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตั ิ

7. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้ 

8. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

9. โรงเรียนประสบความสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

10. ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ 

11. ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

12. ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 

13. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการปฏิบตังิานของครู 

14. ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม 

15. ครูมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจแก้ปัญหาของโรงเรียน 

16. ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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17. ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู 

18. ผู้บริหารชีแ้จงให้ครูทราบถงึความคาดหวงัท่ีโรงเรียนได้รับจากครู 

19. ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาให้ครูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 

20. ผู้บริหารเข้าใจถึงข้อจํากดัในการทํางานของครู 

21. ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพ่ือให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

22. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครูไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร 

23. ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูได้พฒันาตนเองเสมอ  

24. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/โครงการ  

25. โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 

26. ผู้บริหารมีความเป็นมิตร 

27. ครูมีโอกาสได้ทํางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

28. โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอยา่งเป็นระบบ 

29. โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ อยา่งเป็นระบบ 

30. โรงเรียนมีการตรวจสอบ และควบคมุหลกัฐานการใช้งบประมาณ 

31. ผู้บริหารมีบคุลกิภาพท่ีดี 

32. โรงเรียนจดัสวสัดกิาร  กองทนุ  ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา 

33. ครูรับทราบคําสัง่ระเบียบการตา่ง ๆ  ลว่งหน้าโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

34. โรงเรียนมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัเขตพืน้ท่ี 

35. ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตัติามกรอบงานของครู 

36. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูปฏิบตังิานตามความรู้  ความสามารถ  และความถนดั 

37. ผู้บริหารมีความตัง้ใจปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ 

38. บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน 

39. ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การทํางานของครู 

40. ครูปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบัของโรงเรียน 

41. โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน 

42. โรงเรียนมีแผนการตดิตามงานอยา่งตอ่เน่ือง 
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43. โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบตังิานและยดึถือเป็นแนวปฏิบตังิาน 

44. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งเป็นธรรม 

45. โรงเรียนบริการขา่วความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน 

46. โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์ทนัสมยัครบถ้วน 

47. ครูมีความสามารถใช้ส่ือในการจดัการเรียนการสอน 

48. โรงเรียนจดัสรรปริมาณงานให้ครูรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม  

49. โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ 

50. โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 

51. โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 

52. โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่งเป็นสดัสว่น   

53. โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ 

54. ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

55. โรงเรียนมีการนําวสัดท่ีุใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

56. โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการปฏิบตังิาน 

57. ผู้บริหารจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัให้กบัโรงเรียน 

58. ครูมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 

59. ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 

60. ครูมีความรู้สกึภาคภมูิ ใจท่ีทํางานในโรงเรียน 

61. ครูเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร 

62. ครูพงึพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิาน 

63. ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 

64. ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน 

65. โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งเข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทีม 

66. โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวิทยากรจากภายนอกมาใช้ในการพฒันาการ
เรียนการสอน 

67. โรงเรียนจดัประชมุผู้ปกครอง ให้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรของโรงเรียน 
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68. ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

69. ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

70. ครูได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการนําหลกัสตูรไปใช้ 

71. มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางานระหวา่งผู้บริหารกบัครูในงานตา่ง ๆ  

72. บคุลากรในโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน 

73. ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ 

74. นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามหลกัสตูรกําหนด 

75. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตังิานด้านวชิาการในระดบัสงู 

76. นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ 

77. โรงเรียนสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

78. โรงเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลท่ีเป็นระบบ 

79. โรงเรียนปรับหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน 

80. ครูจดัตกแตง่ห้องเรียนเพ่ือมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

81. โรงเรียนมีการวางแผนและการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 

82. โรงเรียนจดับริการห้องสมดุท่ีเหมาะสมและเป็นระบบ 

83. โรงเรียนจดัทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู 

84. ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 

85. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการ 

86. โรงเรียนให้บริการขา่วสารทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

87. นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

88. โรงเรียนมีช่ือเสียงด้านวิชาการ 

89. โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

90. นกัเรียนมีความรับผิดชอบเร่ืองการบ้าน 

91. โรงเรียนมีแผนปฏิบตังิานประจําปี 

92. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิารประจําปี  

93. ครูทําแผนการจดัการเรียนรู้ 
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94. โรงเรียนมีโครงการซอ่มเสริมเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

95. นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

96. โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการจดัทําเอกสารท่ีศกึษาเดก็เป็นรายบคุคล  

97. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน 

98. โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาต ิ

99. โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตังิาน 

100. โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพ่ือกําหนดเป้าหมาย 

101. โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

102. โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชน 

103. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย 

104. โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  

105. โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้  

106. โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 

107. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  

108. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน 

109. ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายตา่ง ๆ  

110. โรงเรียนมีวิธีการตดิตอ่ส่ือสารท่ีทนัสมยั 

111. โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูต้อง  รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนั 

112. โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทราบ 

113. มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ 

114. โรงเรียนใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ 

115. โรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

116. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัประกอบการเรียนการสอน 

117. โรงเรียนมีโครงการเพ่ือสง่เสริมการคดิค้น  การผลติส่ือและนวตักรรมทางการศกึษา 

118. โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนใหม่ๆ  

119. โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมด้านสขุภาพอนามยัแก่นกัเรียน 
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120. โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ให้กบันกัเรียน  

121. โรงเรียนมีโครงการจดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบและดําเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง  

122. ครูมีความผกูพนัธ์กบันกัเรียน 

123. ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 

124. ผู้บริหารกําหนดภาระหน้าท่ีให้ครูแตล่ะคนอยา่งชดัเจน 

125. ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี 

126. ครูทกุคนมีอิสระในการปฏิบตังิานและแสดงความคดิเห็น 

127. โรงเรียนสามารถปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชน 

128. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

129. ผู้บริหารปฏิบตังิานสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

130. โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ในการศกึษาวจิยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  2 ประเภท คือ 
1. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)  ผู้วิจยัพฒันามาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม  เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการค้นคว้าเก่ียวกับตวัแปรองค์ประกอบ
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้ วิจัยใช้
แบบสอบถามข้อเท็จจริง  แบบ rubric scale (questionnaires) สอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครู โดย
แบบสอบถามฉบบันีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารหรือครูผู้ปฏิบตัิการสอน บทบาทหน้าท่ี
ในโรงเรียน  และจํานวนนกัเรียนในโรงเรียน  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check-list)  

 ตอนท่ี  2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน 130 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) มีรายละเอียด ดงันี ้

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

195 

ระดบั 5 หมายถึง โรงเรียนปฏิบตั ิจํานวน  5  รายการ มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั 5 คะแนน   
ระดบั 4 หมายถึง โรงเรียนปฏิบตั ิจํานวน  4  รายการ มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั 4 คะแนน   
ระดบั 3 หมายถึง โรงเรียนปฏิบตั ิจํานวน  3  รายการ มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั 3 คะแนน   
ระดบั 2 หมายถึง โรงเรียนปฏิบตั ิจํานวน  2  รายการ มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั 2 คะแนน   
ระดบั 1 หมายถึง โรงเรียนปฏิบตั ิจํานวน  1  รายการ มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั 1 คะแนน   
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการวจิยั 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในแตล่ะขัน้การดําเนินการมีรายละเอียด  

ดงันี ้
1.  การค้นคว้าตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน

ประถมศกึษา  เคร่ืองมือท่ีในการวิจยัคือ  แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview)  
ผู้วิจยัดําเนินการ  ดงันี ้

1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 

1.2 วิเคราะห์เนือ้หา (content analysis)  เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศกึษาและนํามาสร้างแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi - structured interview)   

1.3 นําแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 
1.4  นําแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview)  ท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วไปสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9 คนทัง้นี ้
ผู้วิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  (purposive  method)  ซึง่เป็นผู้ มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2. การพฒันาเคร่ืองมือ  สําหรับเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามข้อเท็จจริง
แบบ rubric scale  (questionnaires)  ผู้วิจยัดําเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัองค์ประกอบ
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ดงันี ้

2.1  ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 

2.2  สร้างแบบสอบถามข้อเท็จจริงท่ีใช้ในการวิจยัให้ครอบคลมุองค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  โดยผู้ วิจัยสร้างข้อคําถามจากตัวแปรท่ีได้จากการ
สรุปผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ  ทฤษฎี  และข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

2.3 นําแบบสอบถามข้อเท็จจริง (questionnaire)  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาพิจารณา 
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2.4  นําแบบสอบถามข้อเท็จจริง จํานวน 135  ข้อ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จํานวน  5  คน  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  (content  validity)  แล้วนําไปหาค่า
ความสอดคล้องและความตรงกบัสิ่งท่ีต้องการวดั ท่ีเรียกว่า  คา่  IOC (index  of  item  objective  
congruence) เป็นรายข้อ  แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึน้ไป  
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  ได้ข้อ
คําถาม จํานวน 130 ข้อ 

2.5  นําแบบสอบถามข้อเท็จจริงท่ีสมบรูณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้วนําผลท่ีได้มา
วิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค  (Cronbach)335  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า คา่ความเช่ือมัน่ (reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั มีคา่เท่ากบั  .962 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ผู้วิจยัทําหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญในการสมัภาษณ์ 

2.   ผู้วิจยัทําหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน  เพ่ือทดลองเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.  ผู้วิจยัทําหนงัสือคําร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั  ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ บริหารโรงเรียน จํานวน  120  
โรงเรียน  เพ่ือดําเนินการเก็บข้อมลู 

4. ในการเก็บข้อมลูผู้วิจยัได้ดําเนินการโดยสง่แบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียน  จํานวน  
120  โรงเรียน  จํานวน  480  ฉบับ  และขอให้แต่ละโรงเรียนส่งแบบสอบถามคืนแก่ผู้ วิจัยทาง
ไปรษณีย์    
 
 
 
 
 

                                                 
335

 Lee J. Cronbach,  Essentials of  Psychological Test,  4th  ed.  (New York : 
Harper&Row, 1984), 126. 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
 

เพ่ือให้การวิจยัในครัง้เป็นไปอยา่งถกูต้องตามหลกัระเบียบวิธีวิจยั  ผู้วิจยัดําเนินการ  ดงันี ้
1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมลูด้วยความถ่ี 

(frequency)  และร้อยละ (percentage) 
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้วิจยัได้

ดําเนินการ  ดงันี ้
2.1  การวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis)  ท่ีได้จากการศกึษาเอกสารงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง  และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  โดยนําข้อมลูมาสรุปเป็นตวั
แปรท่ีศกึษา 

2.2 การวิเคราะห์คะแนนคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
คา่เฉลี่ย ( x ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและในภาพรวม และวิเคราะห์คา่
ระดบัคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนําคา่เฉลี่ยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคดิของเบสท์ 
(Best) ดงันี ้336 

คา่เฉลี่ย   4.50 - 5.00  หมายถงึ    การปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย   3.50 - 4.49  หมายถงึ    การปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉลี่ย   2.50 - 3.49  หมายถงึ    การปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉลี่ย   1.50 - 2.49  หมายถงึ    การปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 
คา่เฉลี่ย   1.00 - 1.49  หมายถงึ    การปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)  ผู้วิจยัได้
ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบซึง่จํานวนท่ีมากกว่า  
300  อยู่ในเกณฑ์ดี337และสอดคล้องกบั ทาบาชนิค และ ไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ท่ี

                                                 
336

 John W. Best,  Research  in  Education  (Englewood  Cliffs,  New  Jersey : 
Prentic – Hall  Inc., 1970), 190. 

337
 A. L. Comrey and Lee. H.B., A First  Course  in  Factor  Analysis,  2nd ed.  

(Hillsdale, NJ : Lawrence  Erlbaum Associa tes.  Publishers, 1992), 217. 
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ยืนยนัวา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีตวัอยา่งจํานวนอยา่งน้อย 300 ตวัอยา่ง338 ซึง่งานวจิยันี ้
เก็บแบบสอบถามได้จํานวน 444 ฉบบั จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ   

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้ผู้วิจยัวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกดัปัจจยัแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั (principal component analysis) และหมนุแกนขององค์ประกอบแบบไม่ตัง้ฉาก 
(oblique  rotation) ด้วยวิธีโพรแมกซ์  (promax rotation)  โดยข้อตกลงเบือ้งต้น ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้
เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมีนํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading)  ท่ี 0.50 ขึน้ไป ซึง่เป็น
ค่านํา้หนักท่ีมีนัยสําคญัในทางปฏิบตัิ (practically significant) 339 ค่าไอเกน (eigenvalues) 
มากกวา่ 1 ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้อยา่งกว้างขวาง และมีตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบมีจํานวน 3 ตวัแปร
ขึน้ไปตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser's Criterion)340 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย  Kaiser–Meyer–Olkin measure of sampling adequace (KMO) และ Bartlett's 
Test of  Sphericity ใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลูว่าเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่ ซึง่ไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทําการศกึษาคา่ KMO (Kaiser – Meyer – Olkin 
measure of sampling adequace) ในการวดัความเหมาะสมของข้อมลูว่าควรใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO  0.8 แสดงว่าข้อมลูชดุนัน้สามารถใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี  นอกจากนี ้การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติ
ทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนยัสําคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จึงมีความเหมาะสมท่ี
จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ341 

3.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การท่ีมีต่อสขุภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศกึษาด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path  analysis) 
                                                 

338
 Barbara G.Tabachnick and Linda S. Fidell,  Using  Multivariate  Statistics  

(New York : Harper & Row  Publishng., 2001), 588. 
339

 A. L. Comrey and Lee. H.B., A First  Course  in  Factor  Analysis,  2nd ed.  
(Hillsdale, NJ : Lawrence  Erlbaum Associa tes.  Publishers, 1992), 625. 

340
 Kaiser, cited  in  Barbara  G. Tabachnik and Linda  S. Fidell,  Using  

Multivariate  Statistics  (New York : Harper & Row  Publishng., 2001), 588. 
341

 กลัยา วานิชย์บญัชา,  การวิเคราะห์ตวัสถติขัิน้สูงด้วย SPSS  (กรุงเทพฯ : บริษัท
ธรรมสาร จํากดั, 2550), 262 -  263. 
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 4. การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา ผู้วิจยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้  

     4.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression 
analysis) เพ่ือให้ได้สมการและกําหนดเป็นเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษาตอ่ไป 

4.2 การวิเคราะห์สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา โดยการนําเคร่ืองมือ
ตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาไปเก็บข้อมลูแล้วคํานวณคะแนนตามสมการท่ีได้
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)    หลงัจาก
นัน้วิเคราะห์คา่ระดบัคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนําค่าเฉล่ียเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตาม
แนวคดิของเบสท์ (Best) ดงันี ้342 

คะแนน  4.50 – 5.00  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนน  3.50 – 4.49  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2.50 – 3.49  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 
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Prentic – Hall  Inc., 1970), 190. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

200 

สรุป 
 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  
ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือทราบ1) องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  2) 
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา และ3) ผลการพฒันา
เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้วิจยัได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจยั  
แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ท่ี 1 การค้นคว้าตวัแปรเก่ียวกบัสขุภาพองค์การ  ขัน้ท่ี  2  การพฒันา
เคร่ืองมือวิจยั  และขัน้ท่ี 3  วิเคราะห์ข้อมลู  โดยการศกึษาวิจยัครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างได้จากการเลือก
แบบแบง่กลุม่ (cluster sampling)  แบง่กลุม่ตวัอย่างตามเขตตรวจราชการ  20  เขต สุม่เขตตรวจ
ราชการละ 1 จังหวัดและสุ่มจังหวัดละ  1 เขตพืน้ท่ีการศึกษา แล้วสุ่มโรงเรียนเขตพืน้ท่ีละ 6 
โรงเรียน แบ่งเป็น  ขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน  ขนาดกลาง  2  โรงเรียน  ขนาดเล็ก  2  โรงเรียน รวม
ทัง้สิน้ 120 โรงเรียน  จากนัน้กําหนดผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 4 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน และครูโรงเรียนละ 2 คน จํานวน 120  โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้  480  คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured 
interview) (2) แบบสอบถามข้อเท็จจริง แบบ rubric scale (questionnaires)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้วิจยัใช้ความถ่ี (frequency)  ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
เชิงสาเหต ุ(path  analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple  
regression  analysis)  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  และการวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis) 
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1 
โรงเรียนมีความมัน่คงไมอ่อ่นไหวกบั
อิทธิพลภายนอก 

  
 

   
 

 
 

 
 

              

2 โรงเรียนเปิดกว้างรับความคิดเหน็จากชมุชน   
 

   
 

 
 

 
 

              

3 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชมุชน   
 

   
 

 
 

 
 

              

4 โรงเรียนมีการจดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียน                      

5 โรงเรียนมีการจดัประชมุกรรมการศกึษา                      

6 ผู้บริหารกล้าเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้                      

7 ผู้บริหารได้พฒันางานด้านตา่ง ๆ ที่ปฏิบตัิ                      

8 
ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ภายใน
โรงเรียนได้ 

                     

9 
นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั 
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10 โรงเรียนประสบความสําเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

                     

11 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารระดบัสงู                      

12 ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งที่ดี                      
13 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ                      
14 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าที่และ

แนวทางในการปฏิบตัิงานของครู 
                     

15 ผู้บริหารปฏิบตัิตอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาค
และยตุิธรรม 

                     

16 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจแก้ปัญหาของ
โรงเรียน 

                     

17 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารจดัการ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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18 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงานครู                      

19 ผู้บริหารชีแ้จงให้ครูทราบถงึความคาดหวงั
ที่โรงเรียนได้รับจากครู 

                     

20 ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาให้ครูเกี่ยวกบัปัญหา
ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน 

                     

21 ผู้บริหารเข้าใจถึงข้อจํากดัในการทํางาน
ของครู 

                     

22 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อให้
มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

                     

23 ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครูไป
พิจารณาปรับปรุงการบริหาร 

                     

24                      ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูได้พฒันาตนเองเสมอ  
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25 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
แผนงาน/ โครงการ  

                     

26 โรงเรียนมีระบบสวสัดิการให้กบัครู                      

27 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร                      
28 ครูมีโอกาสได้ทํางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ                      

29 โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอยา่ง
เป็นระบบ 

                     

30 โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ 
อยา่งเป็นระบบ 

                     

31 โรงเรียนมีการตรวจสอบ  และควบคมุ
หลกัฐานการใช้งบประมาณ 

                     

32 ผู้บริหารมีบคุลิกภาพที่ดี                      
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33 โรงเรียนจดัสวดัิการ  กองทนุ  ช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ประสบปัญหา 

                     

34 ครูรับทราบคําสัง่ระเบียบการตา่ง ๆ  
ลว่งหน้าโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

                     

35 โรงเรียนมีคณุภาพเป็นที่ยอมรับในระดบั
เขตพืน้ที่ 

                     

36 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ                      

37 ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตัิตาม
กรอบงานของครู 

                     

38                      ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จในหน้าที่
การงานของครู 
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39 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูปฏิบตัิงานตาม
ความรู้  ความสามารถ  และความถนดั 

                     

40 ผู้บริหารมีความตัง้ใจปฏิบตัิงาน 
ให้มีประสทิธิภาพ 

                     

41 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการ
ทํางานของโรงเรียน 

                     

42 ความคาดหวงัที่มีตอ่การทํางานของครู                      
43 ครูปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบัของ

โรงเรียน 
                     

44 โรงเรียนมีแผนในการทํางานที่ชดัเจน                      
45 โรงเรียนมีแผนการติดตามงานอยา่งตอ่เนื่อง                      
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46 โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ
ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิงาน 

                     

47 โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลาของการทํางาน                      
48 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

อยา่งเป็นธรรม 
                     

49 โรงเรียนบริการข่าวสารความเคลื่อนไหวที่
เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 

                     

50 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์ทนัสมยัครบถ้วน                      
51 ครูมีความสามารถใช้สื่อในการจดัการเรียน

การสอน 

                     

52                      โรงเรียนจดัสรรปริมาณงานให้ครูรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม 
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53 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ                      
54 โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ                      
55 โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูเป็นไปตามเกณฑ์                      
56 โรงเรียนมีห้องปฏิบตัิการตา่งๆ เพียงพอกบั

จํานวนนกัเรียน 

                     

57 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ที่อยา่งเป็น
สดัสว่น  

                     

58 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ                      
59 ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกบัการใช้วสัดุ

อปุกรณ์การเรียนการสอนที่ทนัสมยั 

                     

60                      โรงเรียนมีการนําวสัดทุี่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
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61 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุใน
การปฏิบตัิงาน 

                     

62 ผู้บริหารจดัเวรยามรักษาความปลอดภยั
ให้กบัโรงเรียน 

                     

63 ครูมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน                      

64 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน                      

65 ครูมีความรู้สกึภาคภมูิ ใจที่ทํางานในโรงเรียน                      

66 ครูเชื่อมัน่ในความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

                     

67 ครูพงึพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตัิงาน 

                     

68 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู                      
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69 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของ
โรงเรียน 

                     

70 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนั
อยา่งเข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทีม 

                     

71 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น และ
วิทยากรจากภายนอกมาใช้ในการพฒันาการ
เรียนการสอน 

                     

72 โรงเรียนจดัประชมุผู้ปกครอง ให้รับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัหลกัสตูรของ
โรงเรียน 

                     

73 ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม                      
74 ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญั 
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75 ครูได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการนําหลกัสตูรไปใช้ 

                     

76 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการ
ทํางานระหวา่งผู้บริหารกบัครู 

                     

77 บคุลากรในโรงเรียนประสบความสําเร็จใน
การทํางาน 

                     

78 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดิการที่โรงเรียนจดัให้                      

79 นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตาม
หลกัสตูรกําหนด 

                     

80 โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของผลการ
ปฏิบตัิงานด้านวิชาการในระดบัสงู 

                     

81                      นกัเรียนให้ความสําคญัเกี่ยวกบัวิชาการ 
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82 โรงเรียนสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรม
ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียน 

                     

83 โรงเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน
และประเมินผลที่เป็นระบบ 

                     

84 โรงเรียนปรับหลกัสตูรให้เหมาะสมกบั
สภาพท้องถิ่น 

                     

85 ครูจดัตกแตง่ห้องเรียนเพื่อมีบรรยากาศเอือ้
ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

                     

86 โรงเรียนมีการวางแผนและการนิเทศ
ภายในอยา่งเป็นระบบ 

                     

87 โรงเรียนจดับริการห้องสมดุที่เหมาะสมและ
เป็นระบบ 

                     

 

 216 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตารางที่  5  (ตอ่)  
 

Ho
y, 

Ta
rte

r a
nd

 K
ott

ka
mp

  (
19

91
) 

Ly
de

n a
nd

 K
lin

ge
le 

 (2
00

0)
 

Cu
rtis

 C
. V

er
sc

ho
or

 (2
00

3)
 

Fla
na

ga
n a

nd
 H

en
ry 

 (2
00

3)
 

Ma
rc

el 
Br

iss
on

 an
d 

oth
er

   (
20

03
) 

Re
ne

e.L
. M

ille
r (

19
99

) 

Ha
rt 

an
d 

Pe
ter

 C
ott

on
  (

20
01

) 

Ha
rt 

an
d 

Co
op

er
 (2

00
1)

 

Ma
no

ha
r S

. N
ad

ka
rn

i   
(2

00
3)

 

   I
ris

 W
ell

ne
ss

   (
20

03
) 

   N
ati

on
al 

Qu
ali

ty 
Ins

titu
te 

  (
20

06
) 

St
ev

en
 G

ua
rn

ac
cia

 (1
99

4)
 

Ba
rry

 Z
. P

os
ne

r (
19

97
) 

Be
ck

ha
rd

 (1
99

7)
 ข้อ รายการ 

Mi
les

 (1
96

9)
 

  H
oy

 an
d 

Fo
rsy

th 
 (1

98
6)

 

W
eb

b 
et.

al 
(1

98
7)

 

Ho
y a

nd
 S

ab
o  

(1
99

7)
 

   F
or

ye
r a

nd
 W

ell
 (1

97
1)

 

 G
er

ry 
Ra

nd
ell

  (
19

98
) 

   P
od

gu
rsk

y  
(1

99
0)

 

88 โรงเรียนจดัทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครู 

                     

89 ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอน 

                     

90 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านงาน
วิชาการ 

                     

91 โรงเรียนให้บริการข่าวสารทางวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

                     

92 นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน                      
93 โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านวิชาการ                      
94                      โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียน 
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95 นกัเรียนมีความรับผิดชอบเรื่องการบ้าน                      
96 โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิงานประจําปี                      

97 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถงึเป้าหมายของ
แผนปฏิบตัิการประจําปี  

                     

98 ครูทําแผนการจดัการเรียนรู้                      
99 โรงเรียนมีโครงการซอ่มเสริมเพื่อช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
                     

100 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

                     

101 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการจดัทําเอกสารที่
ศกึษาเดก็เป็นรายบคุคล  
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102 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการกําหนด
วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน 

                     

103 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบาย
และแผนการศกึษาระดบัชาติ 

                     

104 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็น
แผนงาน/โครงการในการปฏิบตัิงาน 

                     

105 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชมุชนเพื่อกําหนดเป้าหมาย 

                     

106 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  
เข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

                     

107 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
ชมุชน 
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108 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการ
พฒันาจากทกุฝ่าย 

                     

109 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา                       
110 โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้                       
111 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรม

ของชมุชน 
                     

112 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ                       
113 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่

ผลงานของนกัเรียน 
                     

114 ครูได้รับความสะดวกในการติดตอ่กบัฝ่าย
ตา่ง ๆ  

                     

115                      โรงเรียนมีวิธีการติดตอ่สื่อสารที่ทนัสมยั 
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116 โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศที่ถกูต้อง  
รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนั 

                     

117 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูข่าวสารกบัผู้ มีสว่น 
ได้สว่นเสียทราบ 

                     

118 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใช้ในการบริหารจดัการ 

                     

119 โรงเรียนใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ที่สงูขึน้ 

                     

120 โรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน 

                     

121                      ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมยัประกอบการ
เรียนการสอน 
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122 โรงเรียนมีโครงการเพื่อสง่เสริมการคิดค้น  
การผลิตสื่อและนวตักรรมทางการศกึษา 

                     

123 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกบั
เทคนิคการสอนใหม่ๆ  

                     

124 ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม                      

125 โรงเรียนมีโครงการที่สง่เสริมด้านสขุภาพ
อนามยัแก่นกัเรียน 

                     

126 โรงเรียนมีโครงการที่สง่เสริมคณุลกัษณะที่
พงึประสงค์ให้กบันกัเรียน  

                     

127 โรงเรียนมีโครงการจดัระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง  

                     

128                      ครูมีความผกูพนัธ์กบันกัเรียน 
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129 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้                      
130 ผู้บริหารกําหนดภาระหน้าที่ให้ครูแตล่ะคน

อยา่งชดัเจน 
                     

131 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี                      
132 ครูทกุคนมีอิสระในการปฏิบตัิงานและ

แสดงความคิดเหน็ตอ่ผู้บริหาร 

                     

133 โรงเรียนสามารถปรับตวัให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชน 

                     

134 ผู้บริหารมีวิธีการทํางานที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

                     

135 ผู้บริหารปฏิบตัิงานสอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
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2.2  การวิเคราะห์ตวัแปรจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   ผู้วิจยัได้นําผลจากการวเิคราะห์แนวคดิ  ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวกบัสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษามากําหนดเป็นกรอบคําถามของแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)  โดยได้ข้อสรุป ดงัตารางที่  6 
 
ตารางที่  6  แสดงสรุปตวัแปรการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 
 

ข้อ รายการ 
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มลู
คํา

   

1 ตัง้เป้าหมาย วิสยัทศัน์  พนัธกิจมีความชดัเจน          
2 เป้าหมาย วิสยัทศัน์  พนัธกิจเหมาะสมและสอดคล้องกนั          
3 เป้าหมาย วิสยัทศัน์  พนัธกิจสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน          
4 บคุลากรทกุคนรู้เป้าหมาย วิสยัทศัน์  พนัธกิจของโรงเรียน          
5 นกัเรียนมีคณุภาพ          
6 ครูมีความสามารถ          
7 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ          
8 บคุลากรมีความเข้าใจตรงกนั          
9 ผู้บริหารใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน          
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ตารางที่  6  (ตอ่) 
 

ข้อ รายการ 
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10 ผู้บริหารใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน          
11 ผู้บริหารใช้หลกัธรรมาภิบาล          
12 ผู้บริหารสัง่การเป็นลายลกัษณ์อกัษร          
13 ผู้บริหารอ้างอิงอํานาจผู้บริหารระดบัสงู          
14 ผู้บริหารใช้วิธีการตดัสนิใจแบบมีสว่นร่วม          
15 ผู้บริหารใช้วิธีการตดัสนิใจด้วยตนเอง          
16 ผู้บริหารอ้างอิงอํานาจทางการเมือง เช่น อบต. อบจ. เป็นต้น          
17 ผู้บริหารใช้อํานาจทางการเมืองมาเสริมอํานาจให้กบัตนเอง          
18 ผู้บริหารใช้อํานาจที่เป็นทางการ          
19 ผู้บริหารใช้อํานาจที่ไมเ่ป็นทางการ          
20 ครูเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบัเดก็          
21          ผู้บริหารใช้หลกัการมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียน 
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22 ครูมีภาระงานหน้าที่มาก          
23 ผู้บริหารมีอตัรากําลงัเพียงพอ          
24 ผู้บริหารมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ          
25 ผู้บริหารพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ          
26 ผู้บริหารเอาใจใสล่กูน้องเหมือนสมาชิกในครอบครัว          
27 ผู้บริหารทราบข้อมลูของลกูน้องเป็นอยา่งดี          
28 ผู้บริหารมอบงานให้ทําตามความรู้ความสามารถของครู          
29 ผู้บริหารใช้คําพดูที่สภุาพออ่นโยนกบัครู          
30 ผู้บริหารจดังานเลีย้งสงัสรรค์ตามโอกาส          
31 โรงเรียนใช้หลกัการบรูณาการในการบริหารโรงเรียน          
32 ผู้บริหารตรวจสอบการทํางานของครู          
33          ผู้บริหารไม่สนใจความรู้สกึของครู 
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34 ผู้บริหารบริหารจดัการโดยยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง          
35 ผู้บริหารอ้างอิงการประเมินของสมศ.ให้ครูทํางาน          
36 ผู้บริหารให้ความสําคญักบังานภายนอกโรงเรียนมากกวา่ภายในโรงเรียน          
37 ผู้บริหารคิดแตเ่รื่องการโยกย้ายไปยงัโรงเรียนที่พร้อมกวา่          
38 ผู้บริหารมุง่ทําแตว่ิทยาฐานะของตนเอง          
39 ผู้บริหารให้ครูทําผลงานวิทยฐานะให้ตนเอง          
40 ผู้บริหารประชมุบอ่ยครัง้ไมค่อ่ยได้อยูโ่รงเรียน          
41 ผู้บริหารมุง่เน้นงานเอกสาร          
42 ครูแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง            
43 ครูมีความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน          
44 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน          
45 โรงเรียนมีการประเมินอยา่งหลากหลาย          
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46 โรงเรียนมีหลกัสตูรสถานศกึษา          
47 โรงเรียนใช้รูปแบบการบริหารแบบแนวราบ          
48 โรงเรียนใช้รูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน          
49 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชดัเจน 4 งาน          
50 โรงเรียนมีการกําหนดตําแหน่ง  หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ชดัเจน          
51 โรงเรียนมีแผนการรับนกัเรียนประจําปี          
52 โรงเรียนมีแผนงานบริหารจดัการหลกัสตูร เช่น พฒันา ปรับปรุง ใช้ และประเมิน          
53 โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพมากกวา่ปริมาณ          
54 โรงเรียนได้รับรางวลัในระดบัตา่ง ๆ          
55 โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสงัคมโดยทัว่ไป          
56 โรงเรียนมีอาคารที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย          
57 ครูในโรงเรียนได้รับรางวลัหรือเลื่อนวิทยฐานะ          
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58 ผู้บริหารและครูได้รับการสนบัสนนุให้ศกึษาตอ่หรือปรับวฒุิเพิ่มขึน้          
59 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของครู          
60 ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการระดมทนุหรือพฒันาสถานศกึษา          
61 โรงเรียนมีการจดังานของศิษย์เก่า          
62 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตามวาระ          
63 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ          
64 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการ          
65 ผู้บริหารมีเป้าหมายเพื่อพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐาน เช่น รางวลัต่าง ๆ           
66 โรงเรียนมีการสื่อสารภายในเป็นแบบสองทาง          
67 โรงเรียนมีการสื่อสารภายในหลากหลายรูปแบบ          
68 บคุคลในองค์การมีมนษุยสมัพนัธ์ระหวา่งกนั          
69 บคุลากรในโรงเรียนมีอิสระในการติดตอ่สื่อสารระหวา่งกนั          
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70 การสนบัสนนุทรัพยากรควรเป็นไปตามความต้องการอยา่งแท้จริง          
71 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร          
72 โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมยั          
73 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์เพียงพอกบัความต้องการ          
74 โรงเรียนมีกิจกรรมที่สร้างแรงจงูใจในการทํางาน            
75 โรงเรียนควรเคร่งครัดในการประเมินผลงาน             
76 โรงเรียนสง่เสริมคนที่ควรสง่เสริม  ลงโทษคนที่ไมท่ํางาน          
77 โรงเรียนมีกิจกรรมนกัเรียนดีเดน่          
78 มีกิจกรรมครูดีเดน่          
79 มีโรงเรียนการทํางานเป็นทีม          
80 โรงเรียนมีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์ระหวา่งครูกบัผู้บริหาร          
81 โรงเรียนมีการแข่งขนักีฬาสี          
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82 โรงเรียนมีการจดัการแข่งขนักีฬาวนัครู          
83 ครูไมท่ะเลาะกนัภายในโรงเรียน          
84 โรงเรียนไมม่ีการแบง่พรรคแบง่พวก          
85 ครูมีการช่วยเหลืองานซึง่กนัและกนั          
86 ครูรู้สกึมีความมัน่คงในอาชีพ          
87 ครูมีจิตสํานกึในการทํางาน          
88 โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา          
89 โรงเรียนมีโครงการพานกัเรียนไปทศันศกึษา          
90 โรงเรียนมีความปลอดภยั          
91 โรงเรียนมีการจ่ายโบนสัตอบแทน          
92 ครูได้รับคําชื่นชมเมื่อทํางานสําเร็จ          
93 โรงเรียนบริการกระดาษ  หมกึ คอมพิวเตอร์ สนบัสนนุการทําวิทยฐานะ          
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94 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูทําวิทยฐานะ          
95 โรงเรียนให้ทนุสนบัสนนุครูทําวิทยฐานะ          
96 โรงเรียนติดตอ่ผู้ เชี่ยวชาญเป็นพี่เลีย้งในการทําวิทยฐานะ          
97 โรงเรียนจดัให้มีผู้ช่วยครูให้ทํางานธุรการ          
98 ครูรู้สกึมีความมัน่คงในอาชีพ          
99 ผู้บริหารไมใ่ช้อํานาจข่มขู่ครูในการทํางาน          

100 โรงเรียนไมใ่ห้ครูทําหนงัสือยอมรับสภาพผิดไว้ก่อนลว่งหน้า          
101 โรงเรียนมีสิง่อํานวยความสะดวกในการทํางานครบถ้วน          
102 โรงเรียนสง่เสริมให้ทกุคนคิดนวตักรรมในการทํางานขึน้มา          
103 โรงเรียนสร้างวฒันธรรมในการทํางาน          
104 โรงเรียนปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ๆ  ในการทํางาน          
105          โรงเรียนสามารถปรับตวัในการทํางานตามนโยบายใหม ่ๆ ได้อยา่งดี 
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106 โรงเรียนสง่เสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน          
107 ครูรักอิสระในการทํางาน   แตต่้องรู้วา่มีจดุหมายร่วมกนั          
108 ผู้บริหารมีแผนการทํางาน  มีการประเมินผลการทํางาน            
109 ครูมีห้องทํางานสว่นตวั          
110 ผู้บริหารไมม่ีการตรวจสอบแบบจบัผิด          
111 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา          
112 ครูมีอิสระในการหาเทคนิคการสอน          
113 ครูมีอิสระในการใช้เลือกใช้สื่อการเรียนการสอน          
114 ครูมีอิสระในการควบคมุพฤติกรรมนกัเรียน          
115 ครูมีวินยัในการทํางาน          
116 ครูเคารพกฎ กติกา  ข้อบงัคบัของสถานศกึษา          
117          ผู้บริหารมีการประเมินผลงานครูเป็นระยะ   
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ข้อ รายการ 

ศ.
ดร

. ธี
ระ

   รุ
ญ
เจ
ริญ

  

 รศ
.ด
ร. 
ปร
ะช
มุ 

 รอ
ดป
ระ
เส
ริฐ

   

 รศ
.ด
ร. 
เม
ธี  

 ปิ
ลนั
ธน
าน
นท์

   

ดร
. อ
ธิปั
ตย์

    
   ค

ลี่ส
นุท
ร  

 

ดร
. ปั
ญ
ญ
า  

    
 แก้

วกี
ยรู

   

รศ
.ด
ร. 
ธร

   ส
นุท
รา
ยทุ
ธ  

 

ดร
. ช
ยัพ
ฤก
ษ์ 

   เ
สรี
รัก
ษ์ 

  

ดร
. พ
รร
ณี

   ส
วุตั
ถี 

  

ดร
. อ
รท
ยั 

    
    
มลู
คํา

   

118 ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะในการปรับตวัของกลุม่คนที่ทํางานยงัไม่ได้เป้าหมาย          
119 บคุลากรสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานตามนโยบายที่เปลี่ยนไป          
120 ครูยอมรับแนวคิดการทํางานของครูรุ่นใหม่ๆ           
121 ครูสามารถปรับตวัเข้ากบัเทคโนโลยีสมยัใหมไ่ด้          
122 ครูสามารถปรับตวัเข้ากบัวิธีการสอนใหม่ๆ  ได้          
123 ใช้หลกัธรรมในการทํางานอยา่งมีความสขุ  เช่น อิทธิบาท 4  พละ 4 พรหมวิหาร  4          
124 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเหน็ของครู          
125 ผู้บริหารไมค่ิดว่าตนเองเป็นคนสําคญัที่สดุในโรงเรียน          
126 ผู้บริหารแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุลมากกวา่ใช้อารมณ์หรืออํานาจ            
127 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทกุคนที่มีสว่นเกี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้          
128          ผู้บริหารมอบอํานาจให้ครูในการทํางาน 
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ตารางที่  6  (ตอ่) 
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129 การสนบัสนนุให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการทํางาน          
130 โรงเรียนให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาโรงเรียนอยา่งจริงจงั  โดยเฉพาะ บ้าน วดั 

โรงเรียน 
         

131 ผู้บริหารต้องสร้างความท้าทายการทํางานให้กบัครู          
132 สร้างแรงจงูใจ ให้กบัครู          
133 ผู้บริหารต้องอยู่โรงเรียน          
134 โรงเรียนมีสิง่แวดล้อมปลอดภยั  น่าอยู ่ สะอาด  มีสีเขียว  เป็นระเบียบเรียบร้อย          
135 พฒันาให้โรงเรียนเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้          
136 โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายในที่มีคณุภาพ          
137 โรงเรียนมีการสร้างและเป็นสมาชิกของเครือข่ายโรงเรียน          
138 โรงเรียนมีแผนการพฒันาครู          
139 โรงเรียนมีการประกนัชีวิตนกัเรียน          
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เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมี
ความสอดคล้องกนัหลายประเด็น ผู้วิจยัจึงได้นํามาบรูณาการเข้าด้วยกนั และนํามาจดัทําเป็นข้อ
คําถามได้ 135 ข้อ และเม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน 5 คน และหา
คา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (index of item-objective congruence : IOC) ของ
เคร่ืองมือวิจัย พบว่า  มีหลายข้อท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า 0.50 จึงตัดออกและ
ผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอให้ปรับแก้ไขข้อคําถามบางข้อ ผู้วิจยัได้ดําเนินการปรับแก้  จนกระทัง่ได้ข้อ
คําถามรวมทัง้สิน้ จํานวน 130 ข้อ ซึง่หลงัจากนําไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 10 
โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 2 คน  รวมจํานวน
ทัง้สิน้ 40 คน และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .962  ดงันัน้ 
แบบสอบถามดงักลา่วจงึมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 
2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา   
ในการวิจัยครัง้นี  ้   ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน

ประถมศกึษาโดยดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
2.3.1 การวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ในการ

วิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์จากคา่เฉลี่ย 
(x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยนําค่าเฉลี่ยท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best)  รายละเอียดดงัตารางท่ี  7 
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ตารางท่ี  7  แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ
สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษา  

n = 111 

ข้อ สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
ค่าเฉล่ีย 

(x̄) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั 

1 โรงเรียนเปิดกว้างรับความคดิเห็นจากชมุชน 4.51 .430 มากท่ีสดุ 

2 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน 4.54 .469 มากท่ีสดุ 

3 โรงเรียนมีการจดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียน 4.48 .463 มาก 

4 โรงเรียนมีการจดัประชมุคณะกรรมการการศกึษา 4.58 .441 มากท่ีสดุ 

5 ผู้บริหารกล้าเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 4.41 .524 มาก 

6 ผู้บริหารได้พฒันางานด้านตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตั ิ 4.67 .419 มากท่ีสดุ 

7 ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้ 4.55 .389 มากท่ีสดุ 

8 นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 4.41 .486 มาก 

9 โรงเรียนประสบความสําเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 4.09 .468 

 
มาก 

10 ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ 4.32 .483 มาก 

11 ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4.67 .394 มากท่ีสดุ 

12 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 4.60 .409 มากท่ีสดุ 

13 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางใน
การปฏิบตังิานของครู 4.44 .473 

 
มาก 

14 ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและ
ยตุธิรรม 4.58 .431 

มากท่ีสดุ 

15 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจแก้ปัญหาของโรงเรียน 4.48 .493 มาก 

16 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารจดัการได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ 4.50 .447 

 
มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั 

17 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู 4.48 .420 มาก 

4.55 .434 
 18 ผู้บริหารชีแ้จงให้ครูทราบถงึความคาดหวงัท่ีโรงเรียนได้รับ

จากครู มากท่ีสดุ 
19 ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาให้ครูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้

เรียน 4.50 .430 
 

มากท่ีสดุ 
20 ผู้บริหารเข้าใจถึงข้อจํากดัในการทํางานของครู มากท่ีสดุ4.55 .393  

4.42 .511 
 21 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพ่ือให้มี

ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ มาก 
22 ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครูไปพิจารณาปรับปรุง

การบริหาร 4.53 .395 
 

มากท่ีสดุ 
23 ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูได้พฒันาตนเองเสมอ  มากท่ีสดุ4.53 .452  

24 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/โครงการ  มากท่ีสดุ4.55 .501  

25 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 4.14 .563 มาก 

26 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร มากท่ีสดุ4.66 .417  

27 ครูมีโอกาสได้ทํางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ มากท่ีสดุ4.53 .441  

28 โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอยา่งเป็นระบบ มากท่ีสดุ4.62 .430  

29 โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ อยา่งเป็นระบบ มากท่ีสดุ4.52 .504  

4.48 .488 
 30 โรงเรียนมีการตรวจสอบ และควบคมุหลกัฐานการใช้

งบประมาณ มาก 
31 ผู้บริหารมีบคุลกิภาพท่ีดี มากท่ีสดุ4.69 .418  

32 โรงเรียนจดัสวดักิาร  กองทนุ  ช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
ประสบปัญหา 4.65 .443 

 
มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ระดบั 

33 ครูรับทราบคําสัง่ระเบียบการตา่ง ๆ  ลว่งหน้าโดยแจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 4.56 .460 

 
มากท่ีสดุ 

34 โรงเรียนมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัเขตพืน้ท่ี 4.37 .518 มาก 

35 ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตัติามกรอบงาน
ของครู 4.46 .472 

 
มาก 

36 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูปฏิบตังิานตามความรู้  
ความสามารถ  และความถนดั 4.39 .474 

 
มาก 

37 ผู้บริหารมีความตัง้ใจปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ 4.53 .447 มากท่ีสดุ 

38 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางาน
ของโรงเรียน 4.38 .439 

 
มาก 

39 ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การทํางานของครู 4.46 .443 มาก 

40 ครูปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบัของโรงเรียน 4.51 .425 มากท่ีสดุ 

41 โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน 4.54 .454 มากท่ีสดุ 

42 โรงเรียนมีแผนการตดิตามงานอยา่งตอ่เน่ือง 4.39 .482 มาก 

4.57 .427 
 43 โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบตังิานและยดึถือเป็นแนว

ปฏิบตังิาน มากท่ีสดุ 
44 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งเป็นธรรม 4.34 .520 มาก 

45 โรงเรียนบริการขา่วความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การทํางาน 4.43 .526 

 
มาก 

46 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์ทนัสมยัครบถ้วน 4.33 .565 มาก 

47 ครูมีความสามารถใช้ส่ือในการจดัการเรียนการสอน 4.54 .479 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ระดบั 

4.53 .466 
 48 โรงเรียนจดัสรรปริมาณงานให้ครูรับผิดชอบอยา่ง

เหมาะสม มากท่ีสดุ 

49 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ 4.10 .616 มาก 

50 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 4.04 .643 มาก 

51 โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอกบัจํานวน
นกัเรียน 4.04 .605 

 
มาก 

52 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่งเป็นสดัสว่น   4.33 .549 มาก 

53 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ 4.22 .618 มาก 

54 ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์การเรียน
การสอนท่ีทนัสมยั 3.98 .506 

 
มาก 

55 โรงเรียนมีการนําวสัดท่ีุใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3.93 .579 มาก 

56 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการ
ปฏิบตังิาน 4.05 .527 

 
มาก 

57 ผู้บริหารจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัให้กบั
โรงเรียน 4.61 .487 

 
มากท่ีสดุ 

58 ครูมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 4.30 .491 มาก 

59 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 4.40 .488 มาก 

60 ครูมีความรู้สกึภาคภมูิใจท่ีทํางานในโรงเรียน 4.38 .477 มาก 

4.56 .448 
 61 ครูเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร มากท่ีสดุ 
62 ครูพงึพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิาน 4.43 .410 มาก 

63 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 4.67 .433 มากท่ีสดุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ระดบั 

64 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน 4.55 .436 มากท่ีสดุ 

4.58 .430 
 65 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่ง

เข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทีม มากท่ีสดุ 

66 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวิทยากรจาก
ภายนอกมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 4.03 .429 

 
มาก 

67 โรงเรียนจดัประชมุผู้ปกครอง ให้รับทราบและเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรของโรงเรียน 4.19 .538 

 
มาก 

68 ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม 4.45 .457 มาก 

69 ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคญั 4.50 .508 

มากท่ีสดุ 

70 ครูได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการนํา
หลกัสตูรไปใช้ 4.46 .492 

 
มาก 

4.25 .552 
 71 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางาน

ระหวา่งผู้บริหารกบัครูในงานตา่ง ๆ  มาก 

72 บคุลากรในโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน 4.13 .573 มาก 

73 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ 4.14 .603 มาก 

4.30 .484 
 74 นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามหลกัสตูร

กําหนด มาก 

75 
 

โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตังิานด้าน
วิชาการในระดบัสงู 4.40 .511 

 
มาก 

76 นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ 4.30 .472 มาก 

4.53 .466 
 77 โรงเรียนสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน มากท่ีสดุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ระดบั 

78 โรงเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินผลท่ีเป็นระบบ 4.52 .450 

 
มากท่ีสดุ 

79 โรงเรียนปรับหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน 4.41 .507 มาก 

80 ครูจดัตกแตง่ห้องเรียนเพ่ือมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การเรียนรู้
ของนกัเรียน 4.45 .478 

 
มาก 

81 โรงเรียนมีการวางแผนและการนิเทศภายในอยา่ง
เป็นระบบ 4.26 .527 

 
มาก 

82 โรงเรียนจดับริการห้องสมดุท่ีเหมาะสมและเป็น
ระบบ 4.22 .545 

มาก 

83 โรงเรียนจดัทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของครู 3.82 .700 

 
มาก 

84 ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอน 4.42 .478 

 
มาก 

85 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการ มากท่ีสดุ4.52 .492  

86 โรงเรียนให้บริการขา่วสารทางวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.32 .542 

 
มาก 

87 นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน 4.14 .531 มาก 

88 โรงเรียนมีช่ือเสียงด้านวิชาการ 4.14 .634 มาก 

89 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน มากท่ีสดุ4.52 .492  

90 นกัเรียนมีความรับผิดชอบเร่ืองการบ้าน 4.31 .493 มาก 

91 โรงเรียนมีแผนปฏิบตังิานประจําปี มากท่ีสดุ4.58 .422  

92 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถงึเป้าหมายของแผนปฏิบตัิ
การประจําปี  4.32 .483 

 
มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ระดบั 

93 ครูทําแผนการจดัการเรียนรู้ 4.30 .542 มาก 

4.31 .478 
 94 โรงเรียนมีโครงการซอ่มเสริมเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง

เป็นระบบ มาก 

95 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.11 .511 มาก 

96 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการจดัทําเอกสารท่ีศกึษาเดก็เป็น
รายบคุคล  4.51 .431 

 
มากท่ีสดุ 

4.34 .473 
 97 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  

พนัธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน มาก 

98 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการ
ศกึษาระดบัชาต ิ 4.45 .450 

 
มาก 

99 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ
ในการปฏิบตังิาน 4.55 .433 

 
มากท่ีสดุ 

4.40 .496 
 100 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของ

ชมุชนเพ่ือกําหนดเป้าหมาย มาก 

101 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจง่ายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 4.47 .425 

 
มาก 

102 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่ความ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชน 4.42 .452 

 
มาก 

4.43 .471 
 103 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจาก

ทกุฝ่าย มาก 
104 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  4.56 .446 มากท่ีสดุ 

105 โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้  4.38 .509 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ระดบั 

106 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 4.51 .452 มากท่ีสดุ 

107 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  4.47 .441 มาก 

108 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงานของ
นกัเรียน 4.31 .453 

 
มาก 

109 ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายตา่ง ๆ  4.58 .448 มากท่ีสดุ 

110 โรงเรียนมีวิธีการตดิตอ่ส่ือสารท่ีทนัสมยั 4.22 .471 มาก 

111 โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูต้อง  รวดเร็ว และ
เป็นปัจจบุนั 4.32 .511 

 
มาก 

112 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียทราบ 4.46 .472 

 
มาก 

4.30 .511 
 113 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการ

บริหารจดัการ มาก 

114 โรงเรียนใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียน
มีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ 4.50 .448 

 
มากท่ีสดุ 

115 โรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอน 4.14 .514 

 
มาก 

116 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัประกอบการเรียนการสอน 4.27 .510 มาก 

117 โรงเรียนมีโครงการเพ่ือสง่เสริมการคดิค้น  การผลติส่ือ
และนวตักรรมทางการศกึษา 4.20 .548 

 
มาก 

118 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอน
ใหม่ๆ  4.40 .431 

 
มาก 

4.65 .395 
 119 โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมด้านสขุภาพอนามยัแก่

นกัเรียน มากท่ีสดุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  (ตอ่) 
 

ค่าเฉล่ีย ข้อ
ที่ 

สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   
( x ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั 

120 โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ให้กบันกัเรียน  4.64 .444 

 
มากท่ีสดุ 

4.52 .445 
 121 โรงเรียนมีโครงการจดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน

อยา่งเป็นระบบและดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  มากท่ีสดุ 

122 ครูมีความผกูพนัธ์กบันกัเรียน 4.58 .387 มากท่ีสดุ 

123 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 4.50 .397 มากท่ีสดุ 

124 ผู้บริหารกําหนดภาระหน้าท่ีให้ครูแตล่ะคนอยา่งชดัเจน 4.51 .394 มากท่ีสดุ 

125 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี 4.62 .430 มากท่ีสดุ 

126 ครูทกุคนมีอิสระในการปฏิบตังิานและแสดงความคดิเห็น 4.57 .457 มากท่ีสดุ 

4.52 .410 
 127 โรงเรียนสามารถปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมในชมุชน มากท่ีสดุ 

128 ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 4.55 .403 มากท่ีสดุ 

129 ผู้บริหารปฏิบตังิานสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 4.60 .437 

 
มากท่ีสดุ 

130 โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูเป็นไปตามเกณฑ์ 3.34 1.012 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่าโดยภาพรวมข้อคําถามทัง้ 130 ข้อ มีค่าเฉลี่ย ( x ) อยู่ระหว่าง 

3.34 - 4.69  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .387- 1.012  แสดงว่า ผู้ให้ข้อมลูมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉล่ียตัง้แต่ระดบัปานกลางถึงมากท่ีสดุ โดยมีตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ีย ( x ) มากท่ีสุด คือตัวแปรท่ี 31 ผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีดี มีค่าเฉลี่ย ( x )  4.69 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  .564 แสดงว่าผู้ ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่ในระดบัปานกลาง 
รองลงมาคือ ตวัแปรท่ี 11 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดี มีค่าเฉล่ีย ( x )  4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) .394  ตวัแปรท่ี 63 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู มีคา่เฉลี่ย ( x ) 4.67 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(S.D.)  .433  และตวัแปรท่ี 6 ผู้บริหารได้พฒันางานด้านตา่งๆ ท่ีปฏิบตัิ  มีคา่เฉล่ีย ( x )  4.67 สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  .419  แสดงว่าผู้ ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกนัโดยตวั
แปรท่ี  11  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัน้อยท่ีสดุ รองลงมาคือตวัแปรท่ี  63  และตวัแปรท่ี  6  
ตามลําดบั  และตวัแปรท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ตวัแปรท่ี 130 โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูเป็นไปตาม
เกณฑ์  มีค่าเฉล่ีย ( x )  3.34  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)1.040 แสดงว่าผู้ ให้ข้อมลูมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับอัตรากําลังครูแตกต่างกันมาก  เม่ือพิจารณาจํานวนของระดับของข้อเท็จจริง 
พบวา่ ข้อเท็จจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ข้อ คดิเป็นร้อยละ .77 ระดบัมาก  72  ข้อ คดิเป็นร้อยละ 
55.38  และระดบัมากท่ีสดุ  57  ข้อ คดิเป็นร้อยละ 43.85 

 

2.3.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป  ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีสําคญั คือ  การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลูในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 

การตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้  
โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวนตวัอยา่งท่ีเพียงพอตอ่การ
วิเคราะห์องค์ประกอบว่า จํานวนตวัอย่าง 50 ตวัอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จํานวนตวัอย่าง 100 
ตวัอย่าง ไม่เหมาะสม จํานวนตัวอย่าง 200 ตวัอย่าง พอใช้  จํานวนตัวอย่าง 300 ตวัอย่าง ดี 
จํานวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจํานวนตัวอย่างมากกว่า 1000 ตัวอย่าง ดีท่ีสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ท่ียืนยนัว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบ ต้องมีตวัอย่างจํานวนอย่างน้อย 300 ตวัอย่าง ซึ่งงานวิจัยนีเ้ก็บแบบสอบถามได้
จํานวน 444 ฉบบั จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 

นอกจากนัน้ยงัมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ  ซึ่งในท่ีนีใ้ช้การตรวจสอบโดยสถิต ิ 
ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากคา่ KMO and Bartlett’s Test โดยคา่ Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s 
Test of Sphericity ใช้ทดสอบตวัแปรต่าง ๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ได้ผลดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8   แสดงคา่ KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 39855.468 
 df 8385 
 Sig. .000 
 

จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบ KMO ของข้อมลูชุดท่ีเก็บได้จากการวิจยั ได้เท่ากบั 
.912  ซึง่ ไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทําการศกึษาคา่ KMO (Kaiser – Meyer – Olkin 
measure of sampling adequace) ในการวดัความเหมาะสมของข้อมลูว่าควรใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO  0.8 แสดงว่าข้อมลูชดุนัน้สามารถใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี    ดังนัน้ข้อมูลชุดนีจ้ึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s 
Sphericity Test มีนยัสําคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์กัน   ดงันัน้ข้อมูลท่ีได้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบตอ่ไป 

 การวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีใ้ช้การสกดัองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA)  ด้วยการหมนุแกนแบบตัง้ฉาก 
(orthogonal rotation) และการหมนุแกนองค์ประกอบด้วยวิธีโพรแมก (promax rotation) โดย
ข้อตกลงเบือ้งต้น ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี  ้1) มีค่านํา้หนัก
องค์ประกอบตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ตามท่ี แฮร์และคณะ (Hair et.al.) กลา่วว่า นํา้หนกัองค์ประกอบท่ี 
0.50 ขึน้ไปเป็นค่านํา้หนกัท่ีมีนยัสําคญัในทางปฏิบตัิ (practically significant) 2) มีค่าไอเก็น 
(eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser's criterion) และ 3) มีตวัแปรอธิบาย
องค์ประกอบมากกว่า 3 ตวัขึน้ไป (Hatcher) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้จํานวน
องค์ประกอบและคา่ความแปรปรวนของตวัแปรดงัตารางท่ี  9 
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ตารางท่ี  9   แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 

 
Rotation Sums of Squared Loadings 

องค์ประกอบ 
(component) 

คา่ความแปรปรวนของ 
ตวัแปร  (eigenvalues) 

คา่ความแปรปรวน 
ร้อยละ (% of variance) 

คา่ความแปรปรวนสะสม 
ร้อยละ cumulative % 

1 36.406 28.005 28.005 
2 5.665 4.358 32.363 
3 4.436 3.412 35.775 
4 3.043 2.341 38.115 
5 2.637 2.029 40.144 
6 2.361 1.816 41.960 
7 2.218 1.707 43.666 
8 2.115 1.627 45.293 
9 2.071 1.593 46.886 

10 1.996 1.536 48.422 
11 1.880 1.446 49.867 
12 1.818 1.399 51.266 
13 1.730 1.330 52.596 
14 1.696 1.305 53.901 
15 1.615 1.242 55.144 
16 1.534 1.180 56.323 
17 1.468 1.130 57.453 
18 1.417 1.090 58.543 
19 1.357 1.044 59.587 
20 1.341 1.032 60.619 
21 1.310 1.008 61.627 
22 1.273 .979 62.606 
23 1.249 .961 63.567 
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ตารางท่ี 9   (ตอ่) 
 

Rotation Sums of Squared Loadings 
องค์ประกอบ 
(component) 

คา่ความแปรปรวนของ 
ตวัแปร (eigenvalues) 

คา่ความแปรปรวน 
ร้อยละ (%of variance) 

คา่ความแปรปรวนสะสม 
ร้อยละ cumulative % 

24 1.203 .926 64.493 
25 1.172 .901 65.394 
26 1.146 .882 66.276 
27 1.111 .855 67.130 
28 1.078 .829 67.959 
29 1.066 .820 68.779 
30 1.042 .801 69.580 

 
จากตารางท่ี 9  แสดงจํานวนองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 

พบว่า  องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1  มี 30 องค์ประกอบ เม่ือหมนุแกนแล้วอธิบายความ
แปรปรวนได้ทัง้หมดร้อยละ 69.580 แต่เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่า
นํา้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปร
อธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตวัขึน้ไป พบว่า  มีเพียง 8  องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด คือ  องค์ประกอบท่ี 1 - 5 องค์ประกอบท่ี 7 – 8 และองค์ประกอบท่ี 11  แตสํ่าหรับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ อีก 22 องค์ประกอบขาดคณุสมบตัิตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจยั  สําหรับ
องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ 8 องค์ประกอบ  เม่ือหมนุแกนแล้วองค์ประกอบท่ี 1  มี
ค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 36.406  สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 28.005
องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเกน 5.665  สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 4.358
องค์ประกอบท่ี  3 มีคา่ไอเกน 4.436 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 3.412 และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ มีค่าไอเกนและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดค่อยๆ 
ลดลงตามลําดบั และองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือองค์ประกอบท่ี 1 - 
5 องค์ประกอบท่ี 7 - 8 และองค์ประกอบท่ี 11 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมด  
44.925  
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นอกจากนีนํ้า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 
แสดงไว้ในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  แสดงคา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 
 

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 
 ตวัแปร กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ท่ี 5 กลุม่ท่ี 6 กลุม่ท่ี 7 กลุม่ท่ี 8 

98 .893        
102 .875        
99 .874        

101 .851        
100 .808        
112 .728        
103 .665        
107 .663        
128 .633        
106 .620        
104 .615        
123 .590        
113 .552        
125  .824       
14  .742       
26  .507       
63   1.108      
64   .788      
65   .743      
59   .615      
50    .904     
51    .745     
49    .626     
52    .611     
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ตารางท่ี 10  (ตอ่) 
 

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 
 ตวัแปร กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ท่ี 5 กลุม่ท่ี 6 กลุม่ท่ี 7 กลุม่ท่ี 8 

53    .545     
56    .516     
28     .871    
29     .801    
32     .591    
30     .555    
13      .879   
17      .777   
38      .734   
76      .503   
73       .974  
71       .587  
25       .525  
45        .702 
41        .568 
24        .504 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า องค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 

ตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบมี  8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 13 ตวัแปร  
องค์ประกอบท่ี 2  จํานวน 3 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 4  ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 
6 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 4 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 4 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 
7  จํานวน 3 ตวัแปร  และองค์ประกอบท่ี 8  จํานวน 3 ตวัแปร 

 
เพ่ือความสะดวกในการเรียกช่ือองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีกําหนด ผู้วจิยัได้

ตัง้ช่ือแตล่ะองค์ประกอบดงัตารางท่ี 11  และมีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบดงัตารางท่ี 12 - 19   
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ตารางท่ี 11  แสดงองค์ประกอบของสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
 

ลาํดบัที่ องค์ประกอบ 
จาํนวน 
ตวัแปร 

ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 
(factor loading) 

1 องค์ประกอบท่ี  1 13 .552 -.893 

2 องค์ประกอบท่ี  2  3 .507 - .824 

3 องค์ประกอบท่ี  3  4 .615 - 1.108 

4 องค์ประกอบท่ี  4  6 .516 - .904 

5 องค์ประกอบท่ี  5  4 .555 - .871 

6 องค์ประกอบท่ี  6  4 .503 - .879 

7 องค์ประกอบท่ี  7  3 .525 - .974 

8 องค์ประกอบท่ี  8  3 .504 - .702 

รวม 40 .503 - 1.108 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดมีจํานวน 8 

องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ี 1 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 13 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .552 -.893 องค์ประกอบท่ี 2  มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 3 
ตวัแปร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .507 - .824  องค์ประกอบท่ี 3 มีจํานวนตวัแปรท่ี
อธิบายองค์ประกอบ 4 ตวัแปร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .615 - 1.108  องค์ประกอบท่ี  4  
มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 6 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .516 - .904
องค์ประกอบท่ี 5 มีจํานวนองค์ประกอบท่ีอธิบายองค์ประกอบ 4 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .555 - .871  องค์ประกอบท่ี 6 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 4 ตวัแปร มีค่า
นํา้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .503 - .879 องค์ประกอบท่ี 7 มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 3 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .525 - .974  และองค์ประกอบท่ี 8 มี
จํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 3 ตวัแปร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .504 - .702
รวมมีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบทัง้สิน้ 40 ตวัแปร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.501 - .769 
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ตารางท่ี 12   แสดงองค์ประกอบท่ี 1  

นํา้หนัก 
ตวัแปร ข้อความ 

องค์ประกอบ 
98 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาต ิ .893 

102 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชมุชน 

.875 

99 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตังิาน .874 

101 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร .851 

100 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพ่ือกําหนด
เป้าหมาย 

.808 

112 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทราบ .728 

103 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย .665 

107 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  .663 

128 ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ .633 

106 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน .620 

104 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  .615 

123 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน .590 

113 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ .552 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

 

36.406 
28.005 

จากตารางท่ี 12 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 1 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 13 ตวัแปร  
หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .552 -.893  มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 36.406  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 28.005  ซึง่
เม่ือเทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญั
เป็นอนัดบั 1 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตวัแปร “โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและ
แผนการศึกษาระดบัชาติ” มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .893  สําหรับตวัแปร “มีการใช้
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นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการบริหารจดัการ”  พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อย
ท่ีสดุ คือ .552 และผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “บรูณภาพของสถาบนั” 

 
ตารางท่ี 13   แสดงองค์ประกอบท่ี 2   
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
125 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี .824 

14 ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม .742 

26 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร .507 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

5.665 
4.358 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 2 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 3 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .507 - .824 มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 5.665  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.358  ซึง่เม่ือ
เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น
อนัดบั 2 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ตวัแปร “ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี” มีคา่นํา้หนกั
องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .824 สําหรับตวัแปร “ผู้บริหารมีความเป็นมิตร”  พบว่า มีค่านํา้หนกั
องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .507 และผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์” 
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ตารางท่ี 14  แสดงองค์ประกอบท่ี 3   
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
63 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 1.108 

64 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน .788 

65 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งเข้มแข็ง และมีการ
ทํางานเป็นทีม 

.743 

59 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน .615 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

4.436 
3.412 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 3 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 4 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ะหวา่ง .615 - 1.108  มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.436   และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.412 ซึง่เม่ือ
เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น
อนัดบั 3 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตัวแปร “ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู” มีค่านํา้หนัก
องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ 1.108 สําหรับตวัแปร “ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน”  พบว่า มี
ค่านํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .615 และผู้ วิจยัจึงตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “ขวญัในการ
ปฏิบตังิาน” 
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ตารางท่ี 15  แสดงองค์ประกอบท่ี 4   
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
50 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ .904 

51 โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน .745 

49 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ .626 

52 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่งเป็นสดัสว่น   .611 

53 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ .545 

56 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการปฏิบตังิาน .516 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

3.043 
2.341 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 4 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 6 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .516 - .904  มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 3.043  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 2.341 ซึง่เม่ือ
เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น
อนัดบั 4 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตัวแปร “โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ” มีค่า
นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .904  สําหรับตวัแปร “โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนุนใน
การปฏิบัติงาน”  พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .516 และผู้ วิจัยจึงตัง้ ช่ือ
องค์ประกอบนีว้า่ “การสนบัสนนุทรัพยากร” 
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ตารางท่ี 16  แสดงองค์ประกอบท่ี 5   
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
28 โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอยา่งเป็นระบบ .871 

29 โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ อยา่งเป็นระบบ .801 

32 โรงเรียนจดัสวดักิาร  กองทนุ  ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา .591 

30 โรงเรียนมีการตรวจสอบ และควบคมุหลกัฐานการใช้งบประมาณ .555 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

2.637 
2.029 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 5 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 4 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .555 - .871 มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.637  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 2.029  ซึง่
เม่ือเทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญั
เป็นอนัดบั 5 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตวัแปร “โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอย่างเป็น
ระบบ” มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .871 สําหรับตวัแปร “โรงเรียนมีการตรวจสอบ และ
ควบคุมหลกัฐานการใช้งบประมาณ”  พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .555 และ 
ผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “ความสามารถในการแก้ปัญหา” 
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ตารางท่ี 17  แสดงองค์ประกอบท่ี 6  
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
13 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการปฏิบตังิาน

ของครู 
.879 

17 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู .777 

38 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน .734 

76 นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ .503 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

2.218 
1.707 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 6 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 4 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .503 - .879  มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.218   และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 1.707 ซึง่
เม่ือเทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญั
เป็นอนัดบั 6 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตวัแปร “ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทาง
ในการปฏิบตัิงานของครู” มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .879 สําหรับตวัแปร “นกัเรียนให้
ความสําคญัเก่ียวกบัวิชาการ”  พบวา่ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .503 และผู้วจิยัจงึตัง้
ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์” 
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ตารางท่ี 18  แสดงองค์ประกอบท่ี 7   
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
73 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ .974 

71 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางานระหวา่งผู้บริหารกบั
ครูในงานตา่ง ๆ  

.587 

25 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู .525 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

2.115 
1.627 

 
จากตารางท่ี 18 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 7 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 3 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .525 - .974  มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.115  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 1.627  ซึง่
เม่ือเทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญั
เป็นอนัดบั 7 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตวัแปร “ครูพึงพอใจต่อสวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัให้” มีค่า
นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .974 สําหรับตวัแปร “โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู”  พบวา่ 
มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .525  และผู้วิจยัจึงตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “การอยู่ร่วมกนั
ของบคุลากร” 
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ตารางท่ี 19  แสดงองค์ประกอบท่ี 8  
 
ตวัแปร ข้อความ นํา้หนัก 

องค์ประกอบ 
45 โรงเรียนบริการขา่วความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน .702 

41 โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน .568 

24 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/ โครงการ  .504 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.880 
1.446 

 
จากตารางท่ี 19 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 8 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 3 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .504 - .702  มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 1.880  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 1.446  ซึง่เม่ือ
เทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น
อนัดบั 8 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ตวัแปร “โรงเรียนบริการข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การทํางาน” มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .702 สําหรับตวัแปร “ผู้บริหารประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานตามแผนงาน/ โครงการ”  พบว่า มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .504  และ
ผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การวางแผน” 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือสกดัตวั

แปรให้เหลือตัวแปรประกอบท่ีสําคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood) เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีสําคญั ซึง่ปรากฏว่าได้องค์ประกอบสขุภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศกึษามาทัง้หมด 8 องค์ประกอบ ผู้วิจยัจงึได้สรุปองค์ประกอบได้ดงัแผนภมูิท่ี 14 
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องค์ประกอบ 
สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษา 

1. บรูณภาพของสถาบนั 

8. การวางแผน 

7. การอยูร่่วมกนัของ
บคุลากร 

5. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

6. ภาวะผู้ นําแบบ 
กิจสมัพนัธ์ 

4. การสนบัสนนุทรัพยากร 

2. ภาวะผู้ นํา 
แบบมิตรสมัพนัธ์ 

3. ขวญัในการปฏิบตังิาน 

 
แผนภมูิท่ี  14  แสดงองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
 

จากแผนภมูิท่ี  14  อธิบายได้ว่าองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา
ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

1.  องค์ประกอบ “บูรณภาพของสถาบนั” ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบย่อย คือ  (1)  
โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ  (2) โรงเรียนสามารถปรับ
บทบาทให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน  (3) โรงเรียนนําเป้าหมายมา
กําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตังิาน  (4) โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจ
ง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (5) โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพ่ือ
กําหนดเป้าหมาย  (6) โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูข่าวสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ (7) โรงเรียน
ได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย (8) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  
(9) ผู้บริหารมีวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  (10) โรงเรียนมีการส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมุชน  (11)  โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา (12) ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน  และ (13)  มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ 
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2.   องค์ประกอบ “ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  
(1)  ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอย่างดี  (2) ผู้บริหารปฏิบตัิต่อครูทกุคนอย่างเสมอภาคและ
ยตุธิรรม  และ (3)  ผู้บริหารมีความเป็นมิตร 

3.   องค์ประกอบ “ขวญัในการปฏิบตัิงาน” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  (1)  
ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู  (2) ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน  (3) โรงเรียน
มีการร่วมมือและประสานงานกนัอย่างเข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทีม  และ (4)  ครูมีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน 

4.   องค์ประกอบ “การสนบัสนนุทรัพยากร” ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ  (1)  
โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ  (2) โรงเรียนมีห้องปฏิบตัิการต่างๆ เพียงพอกับจํานวน
นกัเรียน  (3) โรงเรียนได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ  (4) โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอย่าง
เป็นสดัสว่น   (5) โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ  และ (6) โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมา
สนบัสนนุในการปฏิบตังิาน 

5.  องค์ประกอบ “ความสามารถในการแก้ปัญหา” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบยอ่ย คือ  
(1)  โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอยา่งเป็นระบบ (2) โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ 
อย่างเป็นระบบ  (3) โรงเรียนจดัสวสัดิการ  กองทนุ  ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา  และ (4)  
โรงเรียนมีการตรวจสอบ และควบคมุหลกัฐานการใช้งบประมาณ 

6.   องค์ประกอบ “ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  
(1)  ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการปฏิบตังิานของครู  (2) ผู้บริหารมีอิทธิพล
ตอ่การปฏิบตังิานครู  (3) บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน  และ (4) 
นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวิชาการ 

7.   องค์ประกอบ “การอยู่ร่วมกันของบุคลากร” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  
(1)  ครูพึงพอใจตอ่สวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัให้  (2) มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางาน
ระหวา่งผู้บริหารกบัครูในงานตา่ง ๆ และ (3) โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 

8.  องค์ประกอบ “การวางแผน” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ (1) โรงเรียน
บริการข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน  (2) โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน  
และ (3) ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/ โครงการ  
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ตอนที่  3 การวิเคราะห์เพื่อทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ (factor analysis) ท่ีได้นําเสนอแล้วข้างต้น 

พบว่าองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 40 
ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

 

X1 บรูณภาพของสถาบนั 
X2 ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 
X3 ขวญัในการปฏิบตังิาน 
X4 การสนบัสนนุทรัพยากร 
X5 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
X6 ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 
X7 การอยูร่่วมกนัของบคุลากร 
X8 การวางแผน 

 
จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตสุขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาท่ี

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฏีท่ีสนับสนุนความสมัพนัธ์เชิงตรรกะของ
องค์ประกอบการสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกัน  ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis)  ดงันี ้
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แผนภูมิท่ี  15   แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบูรณภาพของสถาบนักับภาวะผู้ นํา

แบบมิตรสมัพนัธ์ 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
บรูณภาพของสถาบนักบัภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ ได้แก่ แนวคิดของ  พรรณี สวุตัถี  ท่ีกล่าวว่า
โรงเรียนต้องทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้แสวงหาความรู้และ
เข้ามาใช้บริการตา่งๆ ของทางโรงเรียนได้  จงึมีความใกล้ชิดระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน  แตโ่รงเรียน
ต้องมีนโยบายท่ีเป็นอิสระ  ไมอ่ยูภ่ายใต้ความครอบงําด้านใดด้านหนึง่จากชมุชน   แตโ่รงเรียนต้อง
มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อชุมชน   มีส่วนในการให้ประสบการณ์ท่ีเป็นรากฐานทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วฒันธรรม  และเจตคติท่ีดีแก่สมาชิกชมุชน  โรงเรียนจึงต้องอาศยัชมุชนเข้ามามีสว่ร่วม
ในการจดัการศกึษา  ดงัท่ี  โคเฮนและอฟัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff)  ได้กลา่วว่า  การมีสว่นร่วม
ถือเป็นหวัใจของการเสริมสร้างพลงัการทํางานร่วมกนั ซึง่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบตัิงาน
ตา่งๆ  และผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการสร้างความร่วมมือระหว่างชมุชนกบัโรงเรียน  

สว่น  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนในการสร้าง
เครือขา่ยเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียน  ชมุชน พอ่แม ่ผู้ปกครองและนกัเรียน  เพ่ือหารายได้นํามาใช้ใน
การบริหารงานของโรงเรียน ด้วยวิธีการระดมบคุคล เงินทนุ วิทยากรสมยัใหม่ เพ่ือให้โรงเรียน
สามารถพึง่ตนเองได้  สว่นจงกล  เชษฐเจริญรัตน์  ได้ศกึษาปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของโรง เ รียนมัธยมศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้ พื น้ฐาน  
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ระดบัปัญหาความสมัพนัธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  
ได้แก่  การวางแผนสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างและเผยแพร่เกียรติ
ประวัติของโรงเรียน  การให้บริการชุมชน  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  การได้รับความ
สนับสนุนจากชุมชน  และการประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
นอกจากนีย้งัได้กล่าวไว้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปในทางท่ีดีจะส่งผลถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหาร  ครู  โรงเรียนและชุมชนด้วยเช่นเดียวกนั   นอกจากนี ้ นงเยาว์ 

องค์ประกอบด้าน 
บรูณภาพของสถาบนั 

X1 

องค์ประกอบด้าน 
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

X2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศกัดาศกัดิ์ ได้ศกึษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณในสถานศกึษาขนาดเล็ก พบว่า
คณะกรรมการและผู้บริหารได้ใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัในรูปแบบเครือข่ายเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง 
เจ้านาย ติดตอ่พดูคยุเป็นการภายใน แล้วจึงพาผู้บริหารหรือคณะกรรมการคนอ่ืนไปพบแหลง่ทนุ
เพ่ือพดูคยุและได้ทําหนงัสือเป็นทางราชการพร้อมรายละเอียดท่ีโรงเรียนต้องการจะนํามาใช้จ่าย 

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านบรูณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลตอ่ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์   ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบูรณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําแบบมิตร
สมัพนัธ์ในการศกึษาในครัง้นี ้

 
 

 
 
 

 
 
 
แผนภมูิท่ี  16   แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนักบัขวญัในการ

ปฏิบตังิาน 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
บูรณภาพของสถาบนักับขวญัในการปฏิบตัิงานได้แก่ แนวคิดของ  วนิดา  แก้วรักษ์  ท่ีกล่าวว่า
โรงเรียนต้องสร้างบรูณภาพของสถาบนั  เพราะเม่ือโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ชมุชน  ทําให้ครู
เกิดขวัญกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  
ส่วน  นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ กล่าวว่า สถานศึกษาใช้วิธีการเข้าหาแหล่งทุน โดยผู้บริหารและ
คณะกรรมการใช้ศกัยภาพเดินเข้าไปหาสร้างสมัพนัธไมตรีทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีการร่วม
กิจกรรมสว่นตวัและกิจกรรมสว่นรวม เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงจากความสมัพนัธ์มาสูกิ่จกรรมหาเงินทนุ
ให้โรงเรียน  ทัง้นีค้นเราเม่ือมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั มีความรู้สกึท่ีดีตอ่กนัย่อมมีความผกูพนั ย่อม
เห็นอกเห็นใจ จึงยอมช่วยเหลือกนัด้วยความเต็มใจ  นอกจากนี ้ชญัญา  อภิปาลกุล  และเรณ ู  
คปุตษัเฐียร ได้ทําการวิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพืน้ท่ีและ
สถานศกึษา   ในสว่นของกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พบว่า  

องค์ประกอบด้าน 
บรูณภาพของสถาบนั 

X1 

องค์ประกอบด้าน 
ขวญัในการปฏิบตังิาน 

X3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คณะกรรมการสถานศกึษาขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานของสถานศกึษา    ควรมีการ
จดัอบรมและพฒันาเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา  คณะกรรมการสถานศกึษาไม่รู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและไม่มีเวลามาร่วมประชุม  และเวลาเข้าประชุมจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
คําแนะนําแก่ผู้บริหารสถานศกึษา  แตถ้่าหากความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนเป็นไปด้วยดีแล้ว
จะส่งผลดีต่อขวญักําลงัใจการทํางานร่วมกนัระหว่างโรงเรียนและชุมชน   นอกจากนัน้สํานกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติยงัได้ศกึษาการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา
ในต่างประเทศนอกจากจะมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนําในฐานะกรรมการสถานศึกษาแล้ว  ยงัมี
ส่วนตดัสินใจในการกําหนดเป้าหมาย  นโยบายของสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาตลอดจนคดัเลือกผู้บริหารสถานศึกษา  แต่คณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย 
อํานาจในการปฏิบตัหิน้าท่ีระบไุว้อยา่งชดัเจน    ในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.  2543  แตไ่ม่ได้ปฏิบตัิตามท่ีระบไุว้ในบทบาทหน้าท่ีได้อย่างสมบรูณ์  
เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทท่ีแท้จริง  และขาดการเปิดโอกาสให้เข้ามามีสว่นร่วมอย่าง
แท้จริงของสถานศึกษาและยงัส่งผลต่อขวญักําลงัในการปฏิบตัิงานของครู  เน่ืองจากการขาดความรู้
และการเปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมอาจทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการ
สถานศกึษาและโรงเรียนได้     

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านบูรณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบตัิงาน   ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบูรณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลต่อขวญัในการปฏิบตัิงาน
ในการศกึษาในครัง้นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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แผนภมูิท่ี  17  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนักบัการสนบัสนนุ

ทรัพยากร 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
บรูณภาพของสถาบนักบัการสนบัสนนุทรัพยากร ได้แก่ แนวคิดของ  สํานกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาติ  ได้กลา่วไว้ว่า  งานรับความช่วยเหลือจากชมุชน  ได้แก่  การให้ชมุชนเข้ามี
ส่วนร่วมช่วยเหลือโรงเรียนทัง้ด้านการเงิน  วสัดอุปุกรณ์และแนวคิด  ซึง่มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนเห็นความสําคญัของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันาโรงเรียน  การทําโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจากชมุชน  นอกจากนีย้งัมีการศกึษา
ถึง    จากการศึกษาบทบาทผู้ปกครองในต่างประเทศพบว่า  บทบาทของการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองของต่างประเทศ ซึง่อยู่ในรูปของคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีพ่อแม ่
ผู้ปกครองร่วมเป็นกรรมการ และพบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อแม่ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา โดยมีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน ชมุชน พ่อแม ่
ผู้ปกครองและนกัเรียนเพ่ือหารายได้นํามาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน ด้วยวิธีการระดม
บคุคล เงินทนุ วิทยากรสมยัใหม ่เพ่ือให้โรงเรียนพึง่ตนเองได้  สว่นกมลาศน์  ศรประสิทธ์ิ  ได้ศกึษา
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษามี
หน้าท่ีปฏิบตังิานในฐานะผู้ให้คําแนะนํา คําปรึกษา  ร่วมกําหนดนโยบายและการตดิตามประเมินผล  
การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหา รวมทัง้การมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา
แล้วยังต้องให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สิน  โดยการจัดระดมทุนทรัพยากร  จัดทอดกฐิน  
ทอดผ้าป่าเพ่ือจดัสร้างเป็นกองทนุในการพฒันาโรงเรียนตอ่ไป    สว่นศภุร บญุราช  ได้ทําการศกึษา
เร่ือง การปฏิบัติและความคาดหวังเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสํานกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอดุรราชธานี ผลการศึกษา  พบว่า  โดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษามี
สภาพการปฏิบตัิเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรอยู่ในระดบัปานกลางคือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

องค์ประกอบด้าน 
บรูณภาพของสถาบนั 

X1 

องค์ประกอบด้าน 
การสนบัสนนุทรัพยากร 

X4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เก่ียวกบันโยบายการระดมทรัพยากรแต่ในทางปฏิบตัิยงัปฏิบตัิได้น้อย   แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้หากโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนจะทําให้การ
สนบัสนุนด้านทรัพยากรดีขึน้ด้วยเช่นเดียวกัน   ส่วนสมพร  แดงสวสัดิ์  ได้ศึกษาปัญหาการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษานครราชสีมา  พบว่า  ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
สถานศกึษามีปัญหาการระดมทรัพยากรด้านบคุลากร   ด้านการจดัการ   ด้านวสัดอุปุกรณ์   ด้าน
การเงินโดยภาพรวมมีปัญหาระดบัปานกลาง  ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
จงึสามารถช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรของโรงเรียนได้  สว่น  นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ ได้
ศกึษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณในสถานศกึษาขนาดเล็ก พบว่า สถานศกึษาใช้
วิธีการเข้าหาแหลง่ทนุ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการใช้ศกัยภาพเดินเข้าไปหา ทําสมัพนัธไมตรี
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมสว่นตวัและกิจกรรมสว่นรวม เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงจาก
ความสมัพนัธ์มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนมี
แนวทางในการดําเนินการ  ดงันี ้1) การเข้าถึงองค์กร ชมุชน และหน่วยงานตา่งๆ  2) การเข้าหาผู้ มี
อปุการะคณุหรือผู้ใจบญุ  3) เข้าหาเครือขา่ย 

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านบูรณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนทรัพยากร  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลต่อการสนบัสนนุทรัพยากร
ในการศกึษาในครัง้นี ้
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แผนภมูิท่ี  18 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนักบัความสามารถ

ในการแก้ปัญหา 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
บรูณภาพของสถาบนักบัการวางแผน ได้แก่ แนวคิดของ เกรียง กลัป์ตินนัท์  ได้กล่าวไว้ว่า  ชมุชน
ส่วนใหญ่มีความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียนในทุกด้าน   ดงันัน้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษา   ควรปรับระบบการบริหารจดัการและเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม
ให้มากขึน้ โดยกระจายอํานาจไปสู่โรงเรียนและชุมชนให้มากและกระจายไปทุกพืน้ท่ีอย่าง
กว้างขวาง    ซึง่วิธีการดําเนินงานควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลายพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมสอด
รับกบัชมุชน  นอกจากนัน้เผยแพร่ผลการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์และเปิดโอกาสให้กลุม่บคุลากร 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกพืน้ท่ี
การศึกษา   ส่วน  เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์  ให้ทศันะว่า  สถานศึกษามีความอิสระในการบริหาร
จดัการมากขึน้  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของ ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
โดยมุ่งให้อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาในสามเร่ืองคือ  งบประมาณ   บุคลากร  หลกัสูตร  
นอกจากนี ้ รุ่งเรือง สขุาภิรมย์  ได้ศึกษาพบว่า  การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แต่เฉพาะในสว่นของการศกึษาก่อน
ประถมศกึษาเท่านัน้เน่ืองจากเร่ิมมีการถ่ายโอนให้กบัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นกมลพรรณ  
ชีวพนัธุ์ศรี  กลา่วว่าควรมีการกําหนดบทบาทผู้ปกครองและสิทธิของเครือข่ายผู้ปกครองให้ชดัเจน  
และควรมีการยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจากส่วนกลาง เพ่ือให้การจดัการศึกษามีความ
หลากหลาย   นอกจากนี ้ ชญัญา  อภิปาลกลุ  และเรณ ู  คปุตษัเฐียร  ได้กลา่วไว้ว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานของสถานศึกษา  ควรมีการจัดอบรมและ
พฒันาเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา  คณะกรรมการสถานศกึษาไมรู้่บทบาทหน้าท่ีของตนเองและไม่
มีเวลามาร่วมประชมุ  และเวลาเข้าประชมุจะไม่คอ่ยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคําแนะนําแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา  แต่ถ้าหาความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปด้วยดีแล้วจะส่งผลดีต่อการ
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ทํางานร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัคณะกรรมการและชมุชน  ดงัท่ี สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาต ิท่ีได้กลา่ววา่  คณะกรรมการสถานศกึษาในประเทศไทย มีอํานาจในการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.  2543  ในการเข้ามามี
สว่นร่วมอยา่งแท้จริงของสถานศกึษา  มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานในฐานะผู้ให้คําแนะนํา  คําปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านทรัพย์สนิและประสานงานระหวา่งโรงเรียนและชมุชนท้องถ่ินเท่านัน้  และท่ีสําคญัจะ
ทําหน้าท่ีของการร่วมกําหนดนโยบายและการติดตามประเมินผล  การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหา  
รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา  ส่วน วอเทอร์แมน (Waterman)  
กล่าวว่าความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรียนในด้านการศกึษาของเด็กมีความเช่ือมโยงกบัผล
การศึกษาอย่างแท้จริง  โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนมีผลต่อการเรียนของเด็ก  
ดงันัน้จึงควรมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน  ทํานองเดียวกนั  ไรด์เอาท์  (Rideout)  กลา่วว่า  ทัง้ครูและผู้ปกครองต้องการเข้ามามีสว่น
ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษา  และต้องการให้สภาโรงเรียนทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา
หารือในการดําเนินงานแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียน     โดยท่ีทัง้ผู้ปกครองและครูต้องการ
ให้มีการปรับเปล่ียนแนวการดําเนินงานโดยเปิดโอกาสให้โอกาสให้ผู้ มีสว่นร่วมในบทบาทตา่ง ๆ และมี
การกระจายอํานาจในการสง่งบประมาณมายงัโรงเรียนเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณ 

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบูรณภาพของสถาบันมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการศกึษาในครัง้นี ้
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แผนภมูิท่ี  19   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนักบัการวางแผน 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
บูรณภาพของสถาบันกับการวางแผน  ได้แก่  แนวคิดของ  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาติ  ท่ีกลา่วไว้ว่า   ปัจจบุนัโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จดัการศกึษามากขึน้ เช่น เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทําหน้าท่ีในการกําหนด
วิสยัทศัน์  เป้าหมาย  เพ่ือเป็นแนวทางท่ีใช้ในการวางแผนพฒันาสถานศกึษา   ส่วนจงกล  เชษฐ
เจริญรัตน์    ได้ศึกษาพบว่า  โรงเรียนและชุมชนมีความสมัพันธ์กันใน  6  ด้าน  ซึ่งได้แก่  การ
วางแผนสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวตัิของ
โรงเรียน  การให้บริการชุมชน  การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  การได้รับความสนบัสนุนจาก
ชุมชน  และการประเมินผลงานสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทัง้นีเ้ม่ือเกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีแล้วทําให้สง่ผลตอ่การวางแผนในการพฒันาโรงเรียนตอ่ไป  นอกจากนี ้ กมลาศน์   
ศรประสิทธ์ิ  ได้กล่าวศึกษาพบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษานอกจากจะมีหน้าท่ีให้คําปรึกษา
แนะนําในฐานะกรรมการสถานศกึษาแล้ว  ยงัมีส่วนช่วยในการตดัสินใจในการกําหนดเป้าหมาย  
นโยบายของสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตลอดจนคัดเลือกผู้ บริหาร
สถานศกึษา  สว่นสมพร  เมืองแป้น ได้ศกึษาเร่ือง ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ในสถานศึกษา  พบว่า   การบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศกึษาโดยรวมและรายขัน้ตอนอยู่ใน
ระดบัมาก  สถานศึกษาต้องมีการบริหารเชิงกลยทุธ์ในด้านการวางแผน  การนําแผนสู่การปฏิบตั ิ 
และการประเมินและการควบคมุท่ีสอดรับกบันโยบาย  แต่ทัง้นีใ้นการวางแผนกลยทุธ์นัน้จะต้อง
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นไปตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนด  นอกจากนี ้ พิมล
พรรณ  ดุษิยามี  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การบริหารเชิงกลยุทธ์องผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชน  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
โดยเรียงตามคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดงันี ้ การปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์  การจดัโครงสร้างและ
ทรัพยากร  การจัดบุคลากรและการอํานายการ  การวางแผลเชิงกลยุทธ์  การติดตามและ

องค์ประกอบด้าน 
บรูณภาพของสถาบนั 
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ประเมินผล  ส่วนมีปัญหาและข้อเสนอแนะดงันี ้ สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โรงเรียนอย่างจริงจงั  บุคลากรทุกผ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ เน่ืองจากขาดความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยทุธ์   

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านบรูณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลต่อการวางแผน   ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนัมีอิทธิพลตอ่การวางแผนในการศกึษาในครัง้นี ้

 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูิท่ี  20   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์กบัขวญัใน

การปฏิบตังิาน 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์กบัขวญัในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่ แนวคิดของสต๊อกดิล  (Stogdill)  ซึ่ง
ได้ให้ความหมายของภาวะผู้ นํา  ไว้ว่าเป็นกระบวนการใช้อิทธิพลตอ่กิจกรรมของกลุม่  เพ่ือกําหนด
วตัถปุระสงค์กลุม่และนํากลุม่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์   สว่น ฮาลปิน ไวเนอร์และสตอกดิล (Halpin, 
Winer, Stogdill)  ได้ศกึษาพบวา่  แบบของผู้ นํามิตกิิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้น
ของพฤติกรรมผู้ นํา และพฤติกรรมผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จจะเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิทัง้มิติกิจ
สมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์ ถ้าผู้ นํามีลกัษณะมุ่งกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์สงูจะก่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ผู้ ร่วมงาน  ซึ่งสอดคล้องกบั  เรดดิน (Reddin) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า  ผู้ นําแบบนีจ้ะเน้นมนุษย
สมัพันธ์เป็นหลกัในการทํางาน  เอาใจทุกคนทุกระดบั  ไม่ต้องการให้ใครเกลียด  จังมีนิสยัเป็น
กันเองและเป็นมิตรกับทุกคน  ยอมรับผู้ อ่ืน  เห็นใจคนอ่ืน  ไม่อวดตัว  ทําอะไรไม่อยากให้
กระทบกระเทือนใคร  ให้ความสําคญัเร่ืองสมัพนัธภาพกบับคุคลมากกว่าเร่ืองการงาน  นัน่คือการ
เป็นท่ีบคุคลท่ีเน้นคนมากวา่การทํางาน  ถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกบังาน  ผู้ นําประเภทนีจ้ะเลือก
เอาคนไว้ก่อน  งานมาทีหลงั   ส่วน  ฟลีสแมน (Fleishman)  กลา่วไว้ว่า  ภาวะผู้ นําด้านมิตรสมัพนัธ์  

องค์ประกอบด้าน 
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

X2 

องค์ประกอบด้าน 
ขวญัในการปฏิบตังิาน 

X3 
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(Consideration)  ในมมุมองของโรงเรียนพบวา่  เป็นพฤตกิรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมุง่สร้าง
ความเป็นมิตร  ใจกว้าง  เป็นท่ีพึ่ง  เปิดเผย  และสนบัสนุน โดยแสดงตนเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดีและมี
ความสามารถ   ในการจัดสวัสดิการแก่ครูในโรงเรียนได้รับฟังและเคารพความคิดเห็นของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนครู  ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือและขวญั
กําลงัใจในการปฏิบตังิาน  นอกจากนี ้ ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทองพลู  ได้กลา่วว่า  ผู้ นําแบบ
มิตรสมัพนัธ์นัน้ทําให้บคุลากรมีขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  โดยท่ีผู้ นําแบบนีจ้ะดําเนินการกําหนด
จุดมุ่งหมายร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม  ซึ่งผู้ นําจะต้องถามความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม  
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  และนําเอาความคิดเห็นเหล่านีไ้ปใช้ในการทํางาน  เพ่ือทําให้เกิด
ความร่วมมือในการทํางาน  กระตุ้นให้สมาชิกบรรลจุดุมุ่งหมายในการทํางาน  ทํานองเดียวกนั  วิเชียร  
วิทยอดุม  ได้กลา่วไว้วา่  ผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์จะต้องฉลาดในการใช้อํานาจ  ให้บคุลากรมีโอกาสเลือก
งานท่ีชอบและไมช่อบ  พยายามให้บคุลากรรู้จกัช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  ทํางานร่วมกนัและแบง่งานกนั
ทําตามความสามารถของแต่ละคน  และสร้างความคุ้นเคยให้กบับุคลากร  ทําให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ และมีมนษุย์สมัพนัธ์  ผู้ นําต้องสร้างความเป็นกนัเองให้กบับคุลากร  เพ่ือให้บคุลากรเกิด
ความไว้วางใจ  และมีความกล้าท่ีจะขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้    การท่ีผู้บริหารมี
พฤตกิรรมแบบสมัพนัธ์จะทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นไปด้วยความอบอุ่น  ราบร่ืน  
เตม็ไปด้วยลกัษณะฉนัทมิตรท่ีดีตอ่กนั  มีความเช่ือถือ  มีความไว้วางใจซึง่กนและกนั  มีความเคารพใน
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลก่อให้เกิดขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ  นอกจากนี ้ เมเนสเซส-
ทรีโน (Meneses-Trejo) ยงัได้ศกึษาลกัษณะภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลกบัความสําเร็จของงาน  พบว่า  
ผู้บริหารท่ีมีศกัยภาพการทํางานการศกึษาต่ํามกัขาดความรอบคอบ  ไมส่ามารถแก้ปัญหาความขดัแย้ง  
ขาดมนษุยสมัพนัธ์  และละเลยต่อเทคโนโลยี  ส่วนผู้บริหารท่ีมีศกัยภาพในการทํางานสงูจะมีลกัษณะ
ตรงกนัข้าม  นอกจากนี ้ รีซช์ (Rezach)  ได้ศกึษาเร่ือง  พบว่า  ผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลจะแสดงภาวะผู้ นํา
แบบผู้ รับใช้และแบบคณุธรรม  ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากวิสยัทศัน์  การสื่อสาร  การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์  ความเช่ือมัน่ในตวัผู้ นําตอ่การตดัสินใจและปฏิบตัิงาน  การเปิดโอกาสให้บคุลากรเข้าไปมีสว่น
ร่วมและกําหนดวิสยัทศัน์  เป็นต้น  นอกจากนีเ้สาวลกัษณ์  เอ่ียมฐานนท์   วิจยัเร่ืองภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา  พบว่า  ภาวะผู้ นําได้แสดงออกหรือปฏิบตัิตามลกัษณะภาวะผู้ นําใน
เชิงอุดมคติ  เชิงจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ  เชิงกระตุ้ นให้เกิดสติปัญญาและเชิงใส่ใจเฉพาะ
รายบคุคลเป็นบางครัง้  ส่วนงานวิจยัของ  ภารดี  อนนัต์นาวี ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา  สงักัดคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  พบว่า  คณุลกัษณะของ
ผู้ นําของผู้บริหารส่งผลต่อทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  
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.01  และพฤติกรรมการบริหารท่ีเป็นมิตรส่งผลกับประสิทธิผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน  นอกจากนัน้ธเนศ  ยคุนัตวนิชชยั ได้ศึกษาวิจยัภาวะผู้ นําเพ่ือความเป็นเลิศใน
การบริหารงานเป็นทีมของผู้ นําองค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศกึษาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จงัหวดัอดุรธานีและจงัหวดัหนองบวัลําภ ู พบว่าคณุลกัษณะผู้ นําท่ีบริหารงานเพ่ือให้เกิดความเป็น
เลิศนัน้จะต้องมีคณุลกัษณะ  ดงันี ้ 1)  ความกล้าหาญ  อดทน กล้าตดัสินใจ  มีความยตุิธรรมเห็น
แก่ส่วนรวม  2) มีจุดมุ่งหมายในการทํางาน  เช่ือมัน่ในตนเอง  สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่
ตนเองได้ 3) ลําดบัความสําคญัของงาน  มีการวางแผนงานและไตร่ตรองก่อนลงมือ  4) มีการมอบ
อํานาจ  โดยเช่ือมัน่สมาชิกและไว้วางใจสมาชิกในการมอบอํานาจ  5) มีมนษุย์สมัพนัธ์ สร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ  ด้วยการสร้างความสามคัคี ขวญักําลงัใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีในกับบุคลากรใน
โรงเรียน  สอดคล้องกับ ธิดา  บุรณจันทร์  ได้ศึกษาเร่ือง  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลขององค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  พบว่า  การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของผู้บริหารสง่ผลตอ่ประสทิธิผลขององค์การ  โดยการเป็นต้นแบบท่ีดีแก่สมาชิกในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 1)  
มีวิสยัทศัน์กว้างไกล  2) มีมนษุย์สมัพนัธ์ 3) มีจิตสํานกึในความเป็นครูท่ีดี  มีจรรยาบรรณให้โอกาส
บคุลากรในการแก้ไขข้อผิดพลาด 4) ทุ่มเทในการทํางาน 5) ตรงตอ่เวลา 6) เอาใจเขามาใสใ่จเรา 7) 
พูดจาด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ  มีเหตุผล  สุขุม  ใจเย็น  8) ตดัสินปัญหาด้วยความเท่ียงธรรม 9) มี
พรหมวิหาร 4 และ 10) แตง่กายสภุาพและถกูกาลเทศะ    

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อขวัญในการ
ปฏิบตังิานในการศกึษาในครัง้นี ้
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แผนภูมิท่ี  21   แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์กับการ

สนบัสนนุทรัพยากร 
 

นกัวิชาการได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํา
แบบมิตรสมัพนัธ์กบัการสนบัสนนุทรัพยากร ได้แก่ แนวคดิของวิเชียร  วิทยอดุม  ท่ีกลา่วไว้วา่  การ
ท่ีผู้บริหารมีพฤติกรรมแบบสมัพนัธ์จะทําให้ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นไปด้วย
ความอบอุ่น  ราบร่ืน  เต็มไปด้วยลกัษณะฉันทมิตรท่ีดีต่อกนั  มีความเช่ือถือ  มีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน  มีความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้มีการระดม
ความคดิในการทํางาน  ทุ่มเทเสียสละในการทํางาน   เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น  และนําเอา
ความคิดเห็นเหล่านีไ้ปใช้ในการทํางาน  เพ่ือทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน  ส่วน  ยังส์
และคงิ (Youngs and King)  ได้ทําการวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบั  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียน  ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลต้องมีความสามารถในการจดัทําหลกัสตูร
ใหม่  จดัหาส่ือการสอนและมีการจดัการท่ีดีในโรงเรียน  สว่น นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ ได้ศกึษาระบบ
บริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณในสถานศกึษาขนาดเลก็ พบวา่ สถานศกึษาใช้วธีิการเข้าหา
แหลง่ทนุ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการใช้ศกัยภาพเดินเข้าไปหา ทําสมัพนัธไมตรีทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมสว่นตวัและกิจกรรมสว่นรวม เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงจากความสมัพนัธ์
มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนมีแนวทางในการ
ดําเนินการ  ดงันี ้1) การเข้าถึงองค์กร ชมุชน และหน่วยงานตา่งๆ  2) การเข้าหาผู้ มีอปุการคณุหรือ
ผู้ ใจบญุ  3) เข้าหาเครือข่าย  ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ชมุชน  
องค์กรตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการประสานงานในการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารจดัการ   

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์กับการสนับสนุนทรัพยากร  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพันธ์มีอิทธิพลต่อการสนับสนุน
ทรัพยากรในการศกึษาในครัง้นี ้

องค์ประกอบด้าน 
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

X2 

องค์ประกอบด้าน 
การสนบัสนนุทรัพยากร 

X4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 22  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์กับ

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
นกัวิชาการได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํา

แบบมิตรสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้แก่ แนวคิดของ ประสาน  ทองพูล และ
ทิพวรรณ  ทองพลู ท่ีกล่าวว่า  พฤติกรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตร  
ใจกว้าง  เป็นท่ีพึง่  เปิดเผย  และสนบัสนนุ โดยแสดงตนเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดีและมีความสามารถ   
ในการจัดสวสัดิการแก่ครูในโรงเรียนได้รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชาและ
เพ่ือนครู  ให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั  อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานรวมถึงการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้    ส่วน  วิเชียร  วิทยอุดม 
กล่าวไว้ว่าผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์จะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  และนําเอาความคิดเห็น
เหล่านีไ้ปใช้ในการทํางาน  เพ่ือทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน  กระตุ้นให้สมาชิกบรรลุ
จดุมุง่หมายในการทํางาน   สอดคล้อง ปราณี   เอือ้วิริยานกุลู  กลา่วไว้ว่า ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้ นํามี
ผลต่อการแก้ปัญหาของทีมงาน  ผู้ นําท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์เข้าใจถึงปัญหาของผู้ ร่วมงานสร้างความ
ไว้วางใจบุคลากรเม่ือทุกคนมีความเข้าใจ  สามัคคีกันในกลุ่มทําให้ปัญหาในกลุ่มผู้ ร่วมงาน
คล่ีคลายลง  นอกจากนี ้ สิงหะ  บุตรดี  ได้ศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ นําของผู้บริหาร
และความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศกึษา  สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัราชบรีุ  
ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในประถมศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .01 
หมายถึงว่า  หากผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา  มีความสมัพนัธ์และแสดงออกในทางท่ีดีแล้วย่อมสง่ผลต่อ
การปฏิบตัิงานและการแก้ปัญหาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
อุดม  อรุณราช  ได้ศึกษาเร่ือง  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรสาคร  พบว่า  ภาวะผู้ นําของ

องค์ประกอบด้าน 
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

X2 

องค์ประกอบด้าน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

X5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้บริหารส่งผลต่อการคณุภาพของการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน แสดงว่าผู้บริหารท่ีมี
ภาวะผู้ นําเป็นท่ีน่าเช่ือถือของบคุลากรภายในโรงเรียนสง่ผลตอ่คณุภาพการปฏิบตังิานของครู 

สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหา    ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ มีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการศกึษาในครัง้นี ้
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 23  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพันธ์กับการ

วางแผน 
 
นกัวิชาการได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํา

แบบมิตรสมัพนัธ์กบัการวางแผน  ได้แก่ แนวคิดของ  เมลีย์ (Marley)    ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารใช้การ
วางเง่ือนไขท่ีสร้างสรรค์กบัผู้ ร่วมงาน  และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลนัน้
เกิดขึน้เพราะ  ได้รับความร่วมมือจากบคุคลในการสร้างวิสยัทศัน์และการดําเนินการตามวิสยัทศัน์  
โดยผู้บริหารรู้จกัการใช้พลงัอํานาจขบัเคลื่อนโรงเรียนจนมุง่ไปสูค่วามสําเร็จ  นอกจากนี ้ กาญจนา  
สริิวงศาวรรธน์  ได้ศกึษาเร่ืองภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กบัการมีสว่นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  พบว่า  ภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในทุกๆ ด้าน 
ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ บริหารโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีมีความสําคัญต่อการนําโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ  ซึ่ง
โรงเรียนต้องการผู้ นําท่ีมีวิสัยทัศน์  คุณธรรม  ความเสียสละ  ดังนัน้ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมี
พืน้ฐานด้านความรู้  มีวิสยัทศัน์  และความสามารถในการกระตุ้นในห้บคุลากรใช้ศกัยภาพของตน
ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  เช่นเดียวกบั  ปราณี  มเหศกัดานภุาพ  ท่ีได้ศกึษาภาวะ
ผู้ นําตามการับรู้ของครูโรงเรียนประถมศกึษา  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครปฐม  พบว่า  

องค์ประกอบด้าน 
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

X2 

องค์ประกอบด้าน 
การวางแผน 

X8    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้ นําสงูทุกด้าน  โดยภาวะผู้ นําผู้บริหารสามารถสร้างวิสยัทศัน์  การ
ถ่ายทอดวิสยัทศัน์  การปลกูฝังคา่นิยม  การสร้างบารมี  การกระตุ้นปัญหาและสร้างแรงบนัดาลใจได้ 

สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพันธ์กับการวางแผน  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ มีอิทธิพลตอ่การวางแผนในการศกึษาในครัง้นี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ท่ี  24  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านขวัญในการปฏิบัติงานกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
นักวิชาการได้แสดงทัศนะท่ีสนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบขวญัในการ

ปฏิบตัิงานกบัความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้แก่ แนวคิดของ  ราฟ  เดวิส  (Ralph C. Davis)  
ได้กล่าวว่า  ขวญัเป็นสภาพท่ีเกิดขึน้และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจ  สภาพการทํางาน  เช่น 
ความกระตือรือร้น  อารมณ์  ความหวงั  ความเช่ือมัน่และองค์ประกอบอ่ืนๆ  และโรธีส เบอร์เกอร์  
(Roethlisberyer)  ได้กล่าวว่า  ขวัญเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นชัดแต่เก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมี
ความสําคญัมากเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของบุคคลต่าง ๆ  ภายในกลุ่มหรือในหน่วยงานเดียวกัน   
สอดคล้องกบั  สร้อยตระกลู (ติวยานนท์)  อรรถมานะ  ขวญั คือ ทศันคติ ความตัง้ใจ แรงจูงใจ 
หรือการกระตุ้นท่ีมีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการปฏิบตัิงานเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจและด้วยความมานะบากบัน่   นอกจากนีข้วญัยงัเก่ียวข้อง
กบัความรู้สกึแห่งการมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน  ตลอดจนมีสว่นร่วมในความสําเร็จขององค์การ  
ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานทกุระดบัด้วย  ดงันัน้ขวญัจึงเป็นสิ่งท่ี
เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงได้หรือมีลกัษณะพลวตัอยูเ่สมอ   นอกจากนีอ้ทุยั  หิรัญโต   ได้กลา่วถึง
ความสําคญัของขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานว่า  ขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  ไม่ใช่เป็น
สิ่งท่ีผู้บริหารจะบนัดาลให้เกิดขึน้หรือสร้างขึน้ได้ในวันเวลาอันรวดเร็วและดํารงอยู่ได้ตลอดไป  
หากแต่ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานเกิดขึน้ได้จากการพฒันามา

องค์ประกอบด้าน 
ขวญัในการปฏิบตังิาน 

X3 

องค์ประกอบด้าน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

X5 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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โดยตลอด  และลกัษณะท่ีบง่บอกถึงสภาพของขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานว่าจะสงูหรือต่ํา
นัน้  ย่อมสงัเกตได้จากระดบัความสม่ําเสมอของผลการปฏิบตัิงาน  สภาพการขาดงาน  และการ
ลางาน  คําร้องทกุข์  และบตัรสนเท่ห์  การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน   สว่น  นิภา (ทองไทย)  แก้วศรี
งาม  กลา่ววา่  ขวญัจะมีอยูส่องลกัษณะคือ  ขวญัดีและขวญัไม่ดี  ผู้ ท่ีมีขวญัท่ีดีในการทํางานจะมี
พฤติกรรมท่ีตัง้ใจทํางานอทิุศตนเพ่ือองค์การ  ในขณะท่ีผู้ มีขวญัไม่ดีจะไม่สนใจในการทํางาน  แต่
จะทําเพ่ือตนเองเท่านัน้  การสร้างขวญัและกําลงัใจเกิดแก่บคุลากรในองค์การ  ถือวา่เป็นการสร้าง
บรรยากาศของการทํางานท่ีดีให้แก่องค์การได้   การท่ีบุคคลในองค์การมีขวญัและกําลงัใจท่ีดีใน
การทํางานจะก่อให้เกิดความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  ทําให้สมาชิกเกิดการร่วมแรงร่วมใจ
กนัทํางานด้วยความเต็มใจ และพยายามดํารงรักษาไว้ซึง่ภาระหน้าท่ีขององค์การ และวตัถปุระสงค์
ท่ีองค์การกําหนดไว้  สว่น ทองใบ สดุชารี  ได้กลา่วว่า   องค์การใดท่ีมีขวญัของกลุม่สงูย่อมแสดง
ให้เห็นว่า ขวญัในระดบับุคคลจะสูงเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบตัิภารกิจขององค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การตรวจสอบขวญัของบคุลากรในองค์การสามารถดําเนินการได้  
ดงันี ้ 1)  การวดัระดบัของความสม่ําเสมอในการปฏิบตัิงาน  2)  การขาดงานหรือความเฉ่ือยชาท่ี
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน 3)  การลาออกจากงานหรือการย้ายงานมากขึน้   4) มีการร้องทกุข์หรือ
บตัรสนเท่ห์มากขึน้ และ 5) การวดัด้วยวิธีการวิจยักล่าวคือ อาจจะต้องเก็บข้อมลูด้วยวิธีต่าง ๆ   
สอดคล้องกับ  เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg)  ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อขวัญกําลงัใจของครู  
พบว่า  ขวญักําลงัใจของครูส่งผลให้นกัเรียนมีคณุภาพสงูด้วย  เน่ืองจากเกิดการทุ่มเทเสียสละให้
การทํางาน  อทิุศตนแก้ปัญหาหรืออปุสรรคในการทํางานเพ่ือคณุภาพนกัเรียนในภาพรวม 

สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ขวัญในการปฏิบัติงานกับความสามารถในการแก้ปัญหา    ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านขวญัในการปฏิบตัิงานมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการศกึษาในครัง้นี ้
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แผนภูมิ ท่ี  25  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสนับสนุนทรัพยากรกับ

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน

การสนับสนุนทรัพยากรกับความสามารถในการแก้ปัญหา  การสนับสนุนทรัพยากร  หมายถึง  
ความสามารถของผู้บริหารในการจดัสรรทรัพยากรขององค์การ  ในเร่ืองของการจดัทํางบประมาณ  
การกําหนดกิจกรรม  การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การ
จดัการศกึษา  รวมทัง้ติดตามดแูล  ช่วยเหลือสนบัสนนุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  ซึง่  รอบบินส์ 
และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter)  กลา่วถึงเทคนิคในการจดัสรรทรัพยากรว่า  เม่ือองค์การ
กําหนดเป้าหมาย  (goals)  ขึน้แล้ว  ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจว่าจะทําอย่างไรหรือจะมีวิธีการ
ใดท่ีจะเน้นท่ีจะทําให้องค์การไปสู่เป้าหมายให้ได้  องค์การจําเป็นต้องใช้ทรัพยากร  (resources)  
ทัง้หลายร่วมกนั  ซึง่ประกอบด้วยเงิน  วสัด ุ คน  สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนตา่ง ๆ   เทคนิคท่ีจะจดัสรร
ทรัพยากรขององค์การมี  4 วิธี  ดงันี ้ 1) การทํางบประมาณ  (budgeting)  คือ  แผนท่ีเป็นตวัเลข
สําหรับจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมต่าง ๆ  2) การกําหนดกิจกรรม  (scheduling) คือ การ
กําหนดหรือมอบหมายกิจกรรมให้หน่วยงานตา่ง ๆ ปฏิบตัิ  3) การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ  (breakeven  
analysis)  คือ  เคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรขององค์การท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารกําหนดจุดคุ้มทุน  
4)  แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้นตรงคือ  ทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่างจํากดั  (limited  resources)  
ในขณะท่ีเป้าหมายหรือผลท่ีต้องการต้องดีท่ีสดุ  สว่น สรุพล  สปิุนเจริญ  ได้กลา่วถึงการสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณ  ค่าวสัดุรายหัว  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอ  ส่วน
งบประมาณท่ีจดัสรรได้เหมาะสมคือ  งบประมาณประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป  ดงันีจ้ึงทําให้โรงเรียน
โดยทัว่ไปไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพฒันาองค์การได้อย่างเต็มศกัยภาพเน่ืองจากการขาดแคลน
งบประมาณ  ตามท่ี  ศภุร บญุราช  ได้กลา่วถึง  ความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากร พบว่า 
มาตรการในการระดมทรัพยากรตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คาดหวงัว่าจะสามารถนําสูก่ารปฏิบตัิท่ีบงัเกิดผลได้เม่ือใช้

องค์ประกอบด้าน 
การสนบัสนนุทรัพยากร 

X4 

องค์ประกอบด้าน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

X5 
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มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบคุคล ชมุชนองค์กรตา่งๆ เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา
มากย่ิงขึน้ งบประมาณด้านการศึกษาจะมีมากขึน้คุณภาพการศึกษาของประเทศจะดีขึน้   
นอกจากนี ้ สมพร  แดงสวสัดิ์  ได้กล่าวว่า  ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษาต่าง ๆ ดงันี ้ 
1)  ด้านบคุลากรนัน้ขาดการจดัเก็บข้อมลูในการประเมินผลของบคุลากรอย่างถกูต้องเป็นปัจจบุนั  
2)  ด้านการจดัการ  เช่น  ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนจากหน่วยเหนือในการดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศกึษาให้ได้ตามเป้าหมาย ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมลูปัญหา
อปุสรรคในการดําเนินการตามแผนการระดมทรัพยากร และขาดการตรวจสอบติดตามผลการ
ระดมทรัพยากรจากตวัแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชมุชน ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  3)  ด้าน
วสัดอุปุกรณ์  เช่น ขาดการจดัทําแผนการกํากบัติดตามประเมินผลในการจดัหาและการใช้วสัดุ
อุปกรณ์โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ขาดการกําหนดลําดับความสําคัญและความจําเป็นของวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีจําเป็นต้องขอรับการสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรเอกชน และขาดการรวบรวม
ปัญหาด้านวสัดอุปุกรณ์ท่ีโรงเรียนนํามาใช้ในการจดัการศกึษา 4)  ด้านการเงิน เช่น  ขาดการ
จัดทําข้อมูลแหล่งงบประมาณจากภายนอกหรือจากองค์กรเอกชนท่ีสามารถระดมมาช่วย
สนบัสนนุการจดัการศกึษา ขาดการจดัเตรียมวิธีการระดมประมาณจากภายนอกอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า และขาดการประเมินผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมการระดม
งบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง  ดงัท่ี เดอสตีฟาโน (De Stefano)   กลา่วไว้วา่  ประสิทธิผลของโรงเรียน
เกิดจากการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน หากโรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอย่อมบริหารจัดการ
โรงเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   ซึง่ ศริิพร  สขุสวสัดิ ์ ได้ศกึษาพบวา่  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสว่น
ใหญ่เป็นสถานศกึษาท่ีมีความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรในทกุๆ ด้าน  ดงันัน้หากโรงเรียนมีการ
บริหารจดัการทรัพยากรให้มีเพียงพอเหมาะสมกบัความต้องการทําให้การบริหารจดัการคณุภาพ
นกัเรียนสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีคณุภาพ  ดงันัน้  นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์  จึงได้กลา่วไว้ว่า 
สถานศกึษาใช้วิธีการเข้าหาแหลง่ทนุ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการใช้ศกัยภาพเดินเข้าไปหา ทํา
สมัพนัธไมตรีทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมกบัสว่นรวม ทัง้กิจกรรมสว่นตวัและ
กิจกรรมสว่นรวม เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงจากความสมัพนัธ์มาสูกิ่จกรรมหาเงินทนุให้โรงเรียน 

สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
การสนับสนุนทรัพยากรกับความสามารถในการแก้ปัญหา    ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสนบัสนุนทรัพยากรมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการศกึษาในครัง้นี ้
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แผนภมูิท่ี  26  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์กบัขวญัใน

การปฏิบตังิาน 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์กบัขวญัในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่ แนวคิดของฮาลปิน ไวเนอร์ และสต๊อกดิล 
(Halpin, Winer, Stogdill) ได้กลา่วว่า  แบบของผู้ นํามิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์เป็นพืน้ฐาน
เบือ้งต้นของพฤติกรรมผู้ นํา และพฤติกรรมผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จจะเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิทัง้
มิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์ ถ้าผู้ นํามีลกัษณะมุ่งกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์สงูจะก่อให้เกิด
ความพงึพอใจแก่ผู้ ร่วมงาน   สว่นอทุยั  หิรัญโต  ได้กลา่วถึง  ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดขวญั ได้แก่ บทบาท
ของผู้ บังคับบัญชาท่ีมีอยู่ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา  การมอบหมายงานท่ีพอเหมาะกับความรู้  
ความสามารถของตน  การจดัสภาพการทํางานถกูต้องตามหลกัอนามยั  เกณฑ์และระเบียบของงาน  
โอกาสในการแสดงความคดิเห็นและการยอมรับ  การให้บําเหน็จรางวลัและการลงโทษ  นอกจากนี ้ 
เว็บเบอร์ (Webber)  ได้ศึกษาภาวะผู้ นําทางวิชาการและขวญักําลงัใจ  พบว่า  การรับรู้ของครู
เก่ียวกบัแบบผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัขวญักําลงัใจของครู   นอกจากนี ้ฟีชแมน  
(Fleishman) ได้ทําการวิจยั  พบว่าผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์จะมีความกระตือรือร้น  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  มีมนุษย์สมัพนัธ์ในกลุ่ม  ชกันําให้มีการสร้างแบบแผนท่ีดี  และสร้างช่องทางของการ
ติดต่อส่ือสารให้มีความสามารถติดต่อกบับคุคลทกุคน  และสามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน  ทัง้
ยงัสามารถนําศกัยภาพท่ีมีอยู่ของผู้ ใต้บงัคบับญัชามาใช้ให้งานบรรลผุลสําเร็จและสร้างประโยชน์
ให้แก่องค์การมากท่ีสดุ  ผู้ นําท่ีมุ่งกิจสมัพนัธ์สงูมกัจะพิถีพิถนักับการมอบหมายงานและมีความ
คาดหวงัในผลการปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาไว้สงู  เพ่ือให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและ
สําเร็จตามเวลาท่ีต้องการ  ซึง่ทําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามีความชดัเจนในคําสัง่แนวทางการปฏิบตังิาน
ส่งผลต่อขวญัในการปฏิบตัิงานได้เป็นอย่างดี    สอดคล้องกับ ประสาน  ทองพูล และทิพวรรณ  
ทองพูล  ท่ีกล่าวไว้ว่า  ผู้ นําเป็นเร่ืองของการสร้างขวัญรวมทัง้ระบบการจ่ายค่าตอบแทน  เงิน
รางวลั  โดยการถือเอาผลงานของผู้บริหารหรือบุคลากรได้ทํา  ผู้ นําจะเกิดความรู้สกึบทบาทของ

องค์ประกอบด้าน 
ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 

X6 

องค์ประกอบด้าน 
ขวญัในการปฏิบตังิาน 

X3 
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ตนเอง  ในการทํางานท่ีจะนําความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่งค์การ  และช่วยเพิ่มความพยายามในการ
ปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางาน  การให้การเสริมแรงบุคลากร  การจัดระบบให้รางวัลแก่
บคุลากรเป็นวิธีการกระตุ้นผู้ นําแบบหนึ่ง  เน่ืองจากสิ่งท่ีบุคลากรทํานัน้  เป็นผลงานของผู้ นําและ
บคุลากร  และการจดัโครงสร้างของหน่วยงาน  มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน  และวิธีการ
ทํางาน  เช่น  การวางแผน  การประสานงาน  การกระจายอํานาจ  เป็นต้น   

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน   ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อขวัญในการ
ปฏิบตังิานในการศกึษาในครัง้นี ้

 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูิท่ี  27  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการอยูร่่วมกนัของบคุลากรกบัขวญัใน

การปฏิบตังิาน 
 

นักวิชาการได้แสดงทัศนะท่ีสนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการอยู่
ร่วมกนัของบคุลากรกบัขวญัในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่ แนวคิดของฮอยและซาโบ  (Hoy and  Sabo)  
กล่าวว่า   การอยู่ร่วมกนัของบคุลากรเป็นความผกูพนัอย่างแน่นแฟ้นของบคุลากรในโรงเรียนท่ีมี
ต่อกันหรือความรู้สึกท่ีดีต่องานสอน  ต่อนกัเรียน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  โรงเรียนใดท่ีมีบุคลากรท่ีมี
ความผูกพนัรักใคร่กลมเกลียวกัน  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน  ปฏบตัิงานในหน้าท่ีด้วยความ
กระตือรือร้น  เตม็ความสามารถ  สถานศกึษานัน้จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเป็นการสร้าง
ขวญัในการปฏิบตังิานด้วย  ซึง่หมายถึงการท่ีผู้ใต้บงัคบับญัชาเช่ือมัน่ในผู้บริหาร  มีความมัน่คงใน
งานท่ีทํา  มีความกระตือรือร้น  มีความเป็นมิตรระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  มีความรู้สึกท่ีดีต่อคนอ่ืน  
และรู้สึกว่าได้รับความสําเร็จในการทํางาน  สอดคล้องกับ คอมบ์ส (Combs)  ท่ีได้กล่าวว่า
ลกัษณะของคนท่ีสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีนัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีรู้จักตนเอง  คือ  มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ทํางานร่วมกบัคนอ่ืน  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอปุสรรค  ไว้วางใจเพ่ือร่วมงาน  มีเหตผุล  มีวินยัใน

องค์ประกอบด้าน 
การอยูร่่วมกนัของบคุลากร 

X7 

องค์ประกอบด้าน 
ขวญัในการปฏิบตังิาน 
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ตนเอง  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเองและน่าคบหาสมาคม  เป็นต้น  ซึ่งเม่ือ
บคุลากรสามารถอยูร่่วมกนัได้สง่ผลตอ่ขวญักําลงัใจของบคุลากร  ทํานองเดียวกนั  นิภา (ทองไทย) 
แก้วศรีงาม  ได้กล่าวไว้ว่า  องค์การใดบุคลากรในองค์การมีความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  
สมาชิกเกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัทํางานด้วยความเต็มใจ  พยามดํารงรักษาไว้ซึง่ภาระหนาท่ีและ
วตัถุประสงค์ขององค์การแล้ว  ขวญัในการปฏิบตัิงานของคนในองค์การนัน้จะสูงกว่าองค์อ่ืน ๆ  
สอดคล้องกบั ทองใบ สดุชารี  ได้กลา่วา่องค์การใดมีพฤตกิรรมการอยูร่่วมกนัในองค์การดงัตอ่ไปนี ้
จะสง่ผลตอ่ขวญัในการปฏิบตังิานของบคุลากรในองค์การ  พฤติกรรมดงักลา่ว  เช่น  ความร่วมมือ
ร่วมใจ  ความจงรักภกัดีตอ่หมู่คณะและองค์การ  สร้างสามคัคีธรรมในหมู่คณะ  สร้างความเข้าใจ
อนัดีระหวา่งบคุคลในองค์การ  เป็นต้น 

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านการอยู่ ร่วมกันของบุคลากรกับขวัญในการปฏิบัติงาน  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการอยู่ร่วมกันของบุคลากรมีอิทธิพลต่อขวัญในการ
ปฏิบตังิานในการศกึษาในครัง้นี ้

 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูิท่ี  28  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการวางแผนกบัขวญัในการปฏิบตังิาน 
 

นักวิชาการได้แสดงทัศนะท่ีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการ
วางแผนกบัขวญัในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่  อทุยั  หิรัญโต  กลา่วไว้ว่า  การวางแผน  นโยบาย  การ
กําหนดระเบียบ  การปฏิบตัิตนท่ีดี การปกครองบงัคบับญัชา การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึง
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีดี ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดขวัญ ได้แก่ บทบาทของผู้ บังคับบัญชาท่ีมีอยู่ต่อ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  การมอบหมายงานท่ีพอเหมาะกบัความรู้  ความสามารถของตน  การจดัสภาพ
การทํางานถกูต้องตามหลกัอนามยั  เกณฑ์และระเบียบของงาน  โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และการยอมรับ  การให้บําเหน็จรางวลัและการลงโทษ  ลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงสภาพของขวญัและ
กําลงัใจในการปฏิบตัิงานว่าจะสงูหรือต่ํานัน้  ย่อมสงัเกตได้จากระดบัความสม่ําเสมอของผลการ

องค์ประกอบด้าน 
การวางแผน 

X8 

องค์ประกอบด้าน 
ขวญัในการปฏิบตังิาน 

X5 
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ปฏิบตังิาน  สภาพการขาดงาน  และการลางาน  คําร้องทกุข์  และบตัรสนเท่ห์  การวิพากษ์วิจารณ์
ของผู้ อ่ืน  นอกจากนี ้ ทองใบ สดุชารี  ยงัได้กล่าวไว้ว่า  แนวทางในการเสริมสร้างขวญัให้กับ
บุคลากรมีขวัญดีและมีความเต็มใจในการทํางาน   สามารถทําได้โดยการวางแผน กําหนด
วิสยัทศัน์ จดัโครงสร้างในการทํางานหรือมอบหมายงาน โดยอาศยัหลกัเร่ืองเก่ียวกับกลุ่ม  เช่น  
ความสมัพนัธ์กลุ่มสมาชิกในกลุ่ม  ประสิทธิภาพของกลุ่ม  เพ่ือให้พนกังานมีขวญัและกําลงัใจใน
การทํางานได้ดี  โดยให้สมาชิกของกลุ่มรับรู้และยอมรับจุดมุ่งหมายร่วมกบักลุ่มด้วยความเต็มใจ  
สร้างเสริมความสามคัคี  ความรักใคร่ผกูพนัธ์  ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่   การจดัสภาพใน
การทํางานให้กลุ่มพึงพอใจและทดัเทียมกนั  สอดคล้องกบั ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทอง
พลู ท่ีกล่าวไว้ว่า  การวางแผนจดัระบบการบริหารท่ีเป็นธรรมมีความมัน่คงและมีความก้าวหน้า  
จดัให้พนกังานได้ทํางานร่วมกบัคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจคล้ายคลงึกนั จดัสภาพการทํางานให้น่าอยู ่ 
และมีวิธีการควบคมุงานท่ีทําให้พนกังานเต็มใจให้ความร่วมมือและพงึพอใจในการทํางานของตน  
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การได้เป็นอย่างดี  ส่วน 
ทวีศกัดิ์  กวยะปาณิก  ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกบัสภาพขวญัในการ
ปฏิบตัิงานของครู  อาจารย์  วิทยาลยัเทคนิค  สงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 6 
ในช่วงปฏิรูปการอาชีวศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พบว่า  ด้านขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู อาจารย์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  รวมถึงด้าน ด้านการมีส่วนร่วม
กําหนดนโยบายและการวางแผน 

สรุป จากข้อสนบัสนุนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านการวางแผนกบัขวญัในการปฏิบตัิงาน  ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการวางแผนมีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาในการศกึษาในครัง้นี ้
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แผนภมูิท่ี  29 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการวางแผนกบัความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
 

นักวิชาการได้แสดงทัศนะท่ีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการ
วางแผนกับความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้แก่  ไซมอน, สมิธเบอร์ก และทอมป์สนั (Simon, 
Smithburg and Thompson)  กลา่วว่า  การวางแผน คือ  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอนาคต  ในเร่ือง
การประเมินข้อเสนอต่าง ๆ ท่ีมีให้เลือกและเก่ียวกับวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
ความสําเร็จของข้อเสนอนัน้ๆ  สอดคล้องกบั แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) ได้
กล่าวว่าการวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตดัสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไร  อย่างไร  มีการ
เลือกวตัถปุระสงค์  นโยบาย  โครงการและวิธีปฏิบตัิเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ ๆ  นอกจากนี ้ คนูซ์
และโอโดเนล  (Koontz  and O’Donnell)  ได้กล่าวถึงความสําคญัของการวางแผนไว้ว่า  การ
วางแผนมีความสําคญัทัง้ต่อบุคคลและหน่วยงาน  โดยเฉพาะยิ่งองค์การท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน
เพียงใดการวางแผนย่ิงเป็นสิง่ท่ีจําเป็นตอ่องค์การและผู้บริหารมากขึน้เช่นเดียวกนั  ทัง้นีเ้พราะการ
วางแผนทําให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการมีเหตุผลและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด  ซึ่งหาก
ปราศจากการวางแผนแล้ว  การตดัสินใจและการกระทํามกัเป็นไปตามยถากรรม  และท่ีสําคญัไม่
สามารถปฏิบตังิานได้บรรลเุป้าหมายขององค์การท่ีได้กําหนดไว้ สว่น พวงรัตน์ เกษรแพทย์กลา่วว่า  
การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดหาวิธีท่ีดีท่ีสุด  และนําแผนดงักล่าวไปสู่การปฏิบตัิการ
วางแผนท่ีดีมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาอปุสรรคขององค์การได้เป็นอย่างดี  ส่วน  สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  กล่าวถึงความสําคญัของการวางแผนกลยทุธ์ว่าเป็นรูปแบบ
การวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานได้ทนักบัการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทํา
ให้หน่วยงานทํางานแก้ปัญหาอปุสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึง่สอดคล้องกบั  รังสรรค์  มณีเล็ก  
ท่ีกลา่วไว้วา่ หน่วยงานสามารถวางแผนในการปฏิบตังิานได้ดีมีประสทิธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน  ตลอดจนพฒันาหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้  และยงัสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ  ใบศรี  พันเทศ  ท่ีได้ศึกษาการบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลยัใน

องค์ประกอบด้าน 
การวางแผน 

X8 

องค์ประกอบด้าน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

X5 
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กํากบัของรัฐ : กรณีศกึษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า  ต้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการ  
โดยมหาวิทยาลยัต้องวางแผนกลยทุธ์เพ่ือกําหนดทิศทางองค์การอยา่งชดัเจน  ทําให้องค์กรมีความ
ความสามารถในการปฏิบตังิานแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   

สรุป จากข้อสนบัสนนุท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
การวางแผนกบัความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการวางแผนมีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาในการศกึษาในครัง้นี ้

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตสุขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
สอดคล้องกบัข้อมลูตามแนวคิดและทฤษฏีท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงตรรกะขององค์ประกอบ
การสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีอิทธิพลตอ่กนั  แสดงเป็นแผนภมูิได้  ดงันี ้

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 

X2 

X8 

X6 

X4 

X5 
X7 

X3 
X1 บรูณภาพของสถาบนั 
X2 ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 
X3 ขวญัในการปฏิบติังาน 
X4 การสนบัสนนุทรัพยากร 
X5 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
X6 ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 
X7 การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร 
X8 การวางแผน 

 
 

แผนภมูิท่ี 30  แสดงรูปแบบตัง้ต้นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
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สรุป  สามารถเสนอในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ ดงันี ้
X5  = f X1, X2, X3, X4, X8  โดยท่ี   
X2  = f X1  
X3  = f X1, X2, X6, X7, X8   
X4  = f X1 
X8  = f X1, X2 
จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการสุขภาพองค์การของโรงเรียน

ประถมศกึษาท่ีมีอิทธิพลตอ่กนัซึง่ได้จากแนวคดิ  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ผลจากการศกึษาพบวา่
องค์ประกอบของสขุภาพองค์การของสถานศึกษามีความสมัพนัธ์เชิงตรรกะ ทัง้ 8  องค์ประกอบ 
โดยองค์ประกอบทกุตวัมีความสมัพนัธ์ตอ่องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยท่ี บรูณ
ภาพของสถาบนั (X1)   ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)   การสนบัสนุน
ทรัพยากร  (X4)  และการวางแผน(X8)  มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อความสามารถในการแก้ปัญหา (X5)  
และภาวะผู้ นําแบบกิจสัมพันธ์ (X6)  การอยู่ ร่วมกันของบุคลากร (X7)  และการวางแผน (X8)  มี
ความสมัพนัธ์โดยอ้อมกบัความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยสง่ผา่นขวญัในการปฏิบตังิาน (X3)   

นอกจากนีเ้พ่ือให้ได้รูปแบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา   ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล  ดงันี ้

1.  คา่ Chi – Square  :  ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
2.  คา่  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3.  คา่ Goodness – of – fit indices :  GFI  และ  AGFI 
4.  คา่ Root Mean Squared Residual : คา่ดชันีรากของคา่เฉลี่ยกําลงัสองของสว่นเหลือ 

(RMR) 
5.  คา่ Comparative fit : ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพืน้ฐานกบัโมเดลตามทฤษฎี/ ตาม

สมมตฐิาน 
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ตารางท่ี  20  แสดงคา่สถิตวิดัความสอดคล้องความกลมกลืนระหวา่งโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

ค่าสถติ ิ ค่า เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

ไค – สแควร์   2  27.72 
 (P = 0.00 ) 

แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิยอมรับ
สมมตฐิานหลกัวา่โมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ดชันีความกลมกลืน 
(Goodness of  fit : GFI) 

0.98 มีคา่เข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Adjusted  Goodness of fit  
(AGFI) 

0.82 มีคา่เข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Relative Fit Index  (RFI) 0.89 
 

มีคา่เข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Root Mean Squared 
Residual : RMR 

0.024 มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Largest Standardized 
Residual 

0.01 มีคา่ไมเ่กิน 0.08 โมเดลสอดคล้องกบั 
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

0.00092 มีคา่ระหวา่ง 0 – 0.05 หมายถึงโมเดลมี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
จากตารางท่ี 20  พบวา่  คา่ไค – สแควร์  (Chi – Square :    มีคา่เท่ากบั 27.72 (P = 

0.00) แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
นอกจากนี ้ ยงัสามารถพิจารณาคา่ดชันีวดัความสอดคล้องอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น Goodness of  fit 
Index (GFI)  และ Adjusted  Goodness of fit Index  (AGFI)  มีคา่เข้าใกล้ 1 คือคา่ GFI = 0.98  
และคา่ AGFI = 0.82  คา่ Root Mean Squared Residual  (RMR) มีคา่เท่ากบั 0.024 และคา่ 
Standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR)  มีคา่เข้าใกล้ 0 และไม่เกิน 
0.08 ซึ่งในท่ีนีมี้ค่าเท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

2 )
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ประจกัษ์  คา่ดชันี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคา่เท่ากบั 0.00092
ซึง่มีคา่ระหวา่ง 1- 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีรูปแบบ  ดงันี ้

แผนภมูิท่ี 31  แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบของสขุภาพองค์การของ 
                    โรงเรียนประถมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

สรุป  สามารถเสนอในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ ดงันี ้
X5  = f X1, X2, X3, X4, X8  โดยท่ี   
X1  = f X2 , X4, X6 ,  X7, X8   
X2  = f X1 , X6 ,  X7, X8   
X3  = f X1, X2, X6, X7, X8   
X4  = f X1,  X2, X7, X8   
X6  = f X1, X7, X8   
X7  = f X1, X2, X4, X6 , X8 
X8  = f X1, X2, X4, X6 , X7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

291 

จากแผนภูมิท่ี  31  อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษาสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีความสมัพนัธ์ของตวัแปร ทัง้ 8  
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบความสามารถในการ
แก้ปัญหา  โดยท่ี  บรูณภาพของสถาบนั (X1)   ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  ขวญัในการปฏิบตัิงาน 
(X3)   การสนบัสนุนทรัพยากร  (X4)  และการวางแผน(X8)  มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหา (X5)  และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพันธ์ (X6)  การอยู่ร่วมกันของบุคลากร (X7)  และการ
วางแผน (X8)  มีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยส่งผ่านขวัญในการ
ปฏิบตังิาน  (X3)   
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา  
4.1  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณู   ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบ

ขัน้ตอน (stepwise multiple  regression  analysis)  ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  21 
 

ตารางท่ี 21  แสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา 

 

 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 

X1 บรูณภาพของ
สถาบนั 

1       

X2 ภาวะผู้ นําแบบมิตร
สมัพนัธ์ 

.485** 1      

X3 ขวญัในการ
ปฏิบตัิงาน 

.608** .397** 1     

X4 การสนบัสนนุ
ทรัพยากร 

.375** .175** .282** 1    

X6 ภาวะผู้ นําแบบกิจ
สมัพนัธ์ 

.590** .429** .465** .357** 1   

X7 การอยูร่่วมกนัของ
บคุลากร 

.270** .193** .198** .329** .357** 1  

X8 การวางแผน .566** .407** .509** .323** .534** .371** 
 

1 
X5 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา (Y) 

.593** .458** .547** .309** .513** 286** .609** 
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**  มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
 
ตารางท่ี 21 พบว่า  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบสขุภาพองค์การของ

โรงเรียนประถมศกึษา ประกอบด้วยตวัแปรต้น 7 ตวัแปร คือ บรูณภาพของสถาบนั (X1)   ภาวะ
ผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  การสนบัสนนุทรัพยากร (X4) ภาวะผู้ นํา
แบบกิจสมัพนัธ์ (X6) การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร (X7) และ การวางแผน (X8)   สว่นตวัแปรตาม 
คือ  ความสามารถในการแก้ปัญหา (X5)   คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีคา่อยู่ระหว่าง .175 - .609  
ซึง่สมัพนัธ์กนัทางบวกทกุด้าน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

การวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบสุขภาพองค์การท่ีมีต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศกึษา  ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  (stepwise  multiple  
regression  analysis)  พิจารณาตามตวัแปรท่ีเข้าสมการ  ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  22  
 
ตารางท่ี  22   แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การท่ีมีต่อสขุภาพ

องค์การของโรงเรียนประถมศกึษา   
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 49.801 5 9.960 89.793 .000* 

Residual 48.585 438 .111   
Total 98.386 443    

 * มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
 

 สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู   (Multiple R)     .711 
 ประสทิธิภาพในการทํานาย  (R Square)   .506 
 ประสทิธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว  (Adjusted R Square) .501 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Std. Error)  .33305 
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ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. ตวัแปรพยากรณ์ 

β Std. Error Beta     
คา่คงท่ี .516 .200  2.576 .010* 
X8   การวางแผน .286 .041 .304 6.919 .000* 
X1  บรูณภาพของสถาบนั .197 .051 .190 3.831 .000* 
X3  ขวญัในการปฏิบตังิาน .183 .045 .179 4.064 .000* 
X2  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ .132 .041 .128 3.223 .001* 
X6  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ .099 .044 .100 2.261 .024* 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
 
จากตารางท่ี  22  พบวา่  ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าสมการ คือ การวางแผน (X8)   

บรูณภาพของสถาบนั (X1)   ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  และ 
ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ (X6)  โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู  (Multiple R) ในการทํานาย
ความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5) เท่ากบั  .711 คา่ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เท่ากบั  
.506  หมายความวา่  การวางแผน (X8)   บรูณภาพของสถาบนั (X1)   ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  
ภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์ (X2)  และภาวะผู้ นําแบบกิจสัมพันธ์ (X6)  สามารถทํานาย
ความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5)   ได้ร้อยละ 50.60  ค่าประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว   
(Adjusted  R Square)  เท่ากบั .501 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  
Error) เท่ากบัร้อยละ 33.31 ในลกัษณะนีแ้สดงว่า  การวางแผน (X8)   บรูณภาพของสถาบนั (X1)   
ขวญัในการปฏิบตังิาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  และ ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ (X6)  
สง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่สามารถเขียน
เป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ได้ดงันี ้

 
Ytot  = .516 + .286 (X8) + .197 (X1) + .183 (X3) +.132 (X2) + .099 (X6)   
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูของสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  โดยใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple  regression  analysis)  ข้างต้น
สามารถสรุปได้ดงัแผนภมูิท่ี  32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1  บรูณภาพของสถาบนั 

Y  β   =  .190 

X2  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

Y  β   =  .128 

X3   ขวญัในการปฏิบติังาน 

Y  β   =  .179 

X4  การสนบัสนนุทรัพยากร 

X7  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร 

Y  β   =  .304 

X8  การวางแผน 

X6  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 

Y  β   =  = .100 

Y ความสามารถในการแก้ปัญหา 

Ŷ X8 +  X1 + X3 + X2 + X6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หมายถงึ   ตวัแปรท่ีเข้าสมการ 

                                           β    หมายถึง  สมัประสทิธ์ิการถดถอย 
 
แผนภมูิท่ี 32  แสดงผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูองค์ประกอบสขุภาพองค์การของ

โรงเรียนประถมศกึษา  
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จากแผนภูมิ ท่ี  32  พบว่า   สมการถดถอยพหุคูณสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา  มีตวัแปรต้นท่ีเข้าสมการ  คือ  การวางแผน (X8)   บรูณภาพของสถาบนั (X1)   ขวญั
ในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  และ ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ (X6)  
สง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5)  ตามลําดบั 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี  โดยผู้วิจยันําข้อมลูขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่สขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษามาสรุปข้อมลูเป็นรายโรงเรียน  แล้วเรียงข้อมลูในภาพรวมจากน้อยไปหา
มากเพ่ือให้ได้ภาพรวมของสขุภาพองค์การของโรงเรียนทัง้หมด  จากนัน้ผู้วิจยัเลือกเฉพาะโรงเรียน
ท่ีมีคะแนนรวมมากกว่า  4.00  เน่ืองจากข้อมลูมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ  ดงันัน้แบบสอบถามท่ี
มีคะแนน  5  ระดบันัน้ ช่วงคะแนนท่ี  4 – 5  ถือได้ว่าเป็นคะแนนท่ีดีถึงดีมาก  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้
โรงเรียนมาทัง้หมด จํานวน  106  โรงเรียน จํานวนผู้ให้ข้อมลู  424  คน  และนําข้อมลูวิเคราะห์
การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  (stepwise  multiple  regression  analysis)  พิจารณาตามตวั
แปรท่ีเข้าสมการ  ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  23 

 
 ตารางท่ี  23  แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การท่ีมีต่อสขุภาพ

องค์การของโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี   
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 40.063 4 10.016 94.275 .000* 
Residual 44.514 419 .106     
Total 84.577 423       

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
 
 สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู   (Multiple R)     .688 
 ประสทิธิภาพในการทํานาย  (R Square)   .474 
 ประสทิธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว  (Adjusted  R Square) .469 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Std. Error)  .32594 
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ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. ตวัแปรพยากรณ์ 

β Std. Error Beta     
คา่คงท่ี .510 .219  2.328 .020* 
X8   การวางแผน .322 .041 .336 7.823 .000* 
X3  ขวญัในการปฏิบตังิาน .231 .046 .225 5.005 .000* 
X2  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ .164 .041 .160 4.030 .000* 
X1  บรูณภาพของสถาบนั .179 .051 .171 3.505 .001* 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
 
จากตารางท่ี  23  พบวา่  ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าสมการ คือ การวางแผน (X8)   

ขวัญในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพันธ์ (X2)  และบูรณภาพของสถาบนั (X1)   
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู  (Multiple R) ในการทํานายความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5) 
เท่ากับ  .688  ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เท่ากับ  .474  หมายความว่า  การ
วางแผน (X8)   ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  และบรูณภาพของ
สถาบัน  (X1)  สามารถทํานายความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5)  ได้ร้อยละ  47.40  ค่า
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว   (Adjusted  R Square)  เท่ากบั 46.90 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error) เท่ากบัร้อยละ 32.59 ในลกัษณะนีแ้สดงว่า  การ
วางแผน (X8)   ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  และบรูณภาพของ
สถาบนั (X1)    สง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา  (X5) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ได้ดงันี ้

 
Ytot  = .510 + .322  (X8) + .231 (X3) + .164 (X2) + .179 (X1) 

 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูของโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพองค์การดี  โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise  multiple  regression  analysis)  ข้างต้น
สามารถสรุปได้ดงัแผนภมูิท่ี  33 
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X1  บรูณภาพของสถาบนั 

Y    β   =   .171 

X2  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 

Y  β   =  .160 

X3   ขวญัในการปฏิบติังาน 

Y  β   =  .225 

X4  การสนบัสนนุทรัพยากร 

X7  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร 

Y  β   =  .336 

X8  การวางแผน 

X6  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 

Y ความสามารถในการแก้ปัญหา 

Ŷ  X8 +  X3 + X2 + X1   
 

 
 
 
 
 

  หมายถงึ   ตวัแปรท่ีเข้าสมการ 

 β   หมายถึง  สมัประสทิธ์ิการถดถอย 
 

แผนภมูิท่ี 33  แสดงผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูองค์ประกอบสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี 

 
จากแผนภมูิพบว่า  สมการถดถอยพหุคณูสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา โดย

วิเคราะห์จากโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพองค์การดี    มีตวัแปรต้นท่ีเข้าสมการ  คือ  การวางแผน 
(X8)   ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2) และ บรูณภาพของสถาบนั (X1)   
ตามลําดบั  แตกตา่งจากโรงเรียนทัว่ไปท่ีมีตวัแปรท่ีเข้าสมการคือ  การวางแผน (X8)   บรูณภาพของ
สถาบนั (X1)   ขวญัในการปฏิบตัิงาน (X3)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ (X2)  และภาวะผู้ นําแบบกิจ
สมัพนัธ์ (X6) แตโ่รงเรียนท่ีมีสขุภาพดีตวัแปรภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ (X6)  สง่ผลตอ่ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  (X5)  ไมไ่ด้เข้าสมการวิเคราะห์สขุภาพองค์การ  
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4.2 ผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
จากการพัฒนาการเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การ  ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์

องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  แล้วหาความสมัพนัธ์เพ่ือวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหคุณู  ผลจากการวิจยัได้เป็นเคร่ืองตรวจวดัสขุภาพองค์การ    ดงันี ้
 

 
 

เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 
 
 
 
 
 

โดย 
นางกมลาศน์   ศรประสทิธ์ิ 

 
 
 
 
 

เคร่ืองมือนีเ้ป็นผลมาจากการศกึษาวิจยั  เพ่ือเสนอเป็นดษุฎีนิพนธ์หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบนัฑิต  
เร่ือง  การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  

(THE   DEVELOPMENT  OF ORGANIZATIONAL  HEALTH  INVENTORY   
FOR   THE  ELEMENTARY  SCHOOL) 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2553 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

299 

คาํชีแ้จง 
เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  

3  ตอน  คือ 
ตอนท่ี  1  ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 27 ข้อ

(เฉพาะองค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอยพหคุณุ) 
ตอนท่ี  3  ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  จํานวน 9  ข้อ

(องค์ประกอบท่ีไมเ่ข้าสมการถดถอยพหคุณุแตมี่ความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนท่ีเข้าสมการ) 
แบบสอบถามนีมี้ทัง้หมด 40  ข้อ  โปรดตอบทกุข้อ  การตอบแต่ละข้อขอให้ทําเคร่ืองหมาย 

 ในช่องจํานวนรายการปฏิบตัใินโรงเรียนเพียงช่องเดียว  โดยกําหนดเกณฑ์คะแนน  ดงันี ้  
5 หมายถงึ   โรงเรียนปฏิบตัไิด้  5  รายการ 
4   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  4 รายการ 
3  หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  3  รายการ 
2   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  2  รายการ 
1   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  1  รายการ 
 

จํานวนรายการท่ีปฏิบตั ิ
ข้อท่ี รายการ 5 4 3 2 1 

0 โรงเรียนมีบริเวณท่ีทําความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
1. โรงเรียนมีสวนหยอ่ม 
2. โรงเรียนมีห้องนํา้สะอาด 
3. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่น 
4. โรงเรียนมีสนามเดก็เลน่ 
5. โรงเรียนมีสนามฟตุบอล 

     

       
จากตวัอยา่ง   

ข้อ  0.  ทา่นทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  4  หมายถงึ  โรงเรียนมีบริเวณสะอาด  
เรียบร้อย สวยงาม จํานวน  4  รายการ 
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ตอนที่  2  ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 27 ข้อ(เฉพาะ
องค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอยพหคุณุ) 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านการวางแผน      
1 โรงเรียนบริการขา่วความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน 

1. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
2. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบในท่ีประชมุ 
3. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบด้วยจดหมายเวียน 
4. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบโดยการตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
5. โรงเรียนแจ้งให้ครูทกุคนทราบผา่นหวัหน้าสายชัน้ 

     

2 โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน 
1. โรงเรียนมีการทํา SWOT 
2. โรงเรียนมีแผนกลยทุธ์ 
3. มีแผนปฏิบตักิารประจําปี 
4. มีโครงการท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจําปี 
5. มีกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผนโครงการ 

     

3 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 
1. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้า 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. โรงเรียนมีการแจกเสือ้สญัลกัษณ์ประจําโรงเรียน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
5. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 

     

 
รวมคะแนนด้านการวางแผน  =  {((ข้อ 1) +(ข้อ 2) +(ข้อ 3)) /3 } x .286 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

301 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านบูรณภาพของสถาบัน      
4 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษา

ระดบัชาต ิ
1. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพท. 
2. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพฐ. 
3. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบายกระทรวง 
4. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน 
5. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบัแนวโน้มความ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

     

5 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชมุชน 

1. บทบาทในการพฒันาโรงเรียน 
2. บทบาทในการเป็นแหลง่เรียนรู้ 
3. บทบาทในการให้บริการชมุชน 
4. บทบาทในการจดักิจกรรมวชิาการ 
5. บทบาทในการพฒันาคณุลกัษณะนิสยันกัเรียน 

     

6 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการ
ปฏิบตังิาน 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายในการบริหาร 
2. โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นกลยทุธ์ 
3. โรงเรียนนําแผนกลยทุธ์มาทําแผนปฏิบตักิาร 
4. โรงเรียนนําแผนปฏิบตักิารมากําหนดเป็นโครงการ 
5. โรงเรียนนําโครงการนําไปปฏิบตัเิป็นกิจกรรม 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

7 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายเป็นลายลกัษณอกัษร 
2. เป้าหมายมีความชดัเจนไมค่ลมุเคลือ 
3. เป้าหมายสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
4. เป้าหมายมีความสอดคล้องกบัพนัธกิจของโรงเรียน 
5. เป้าหมายมีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

     

8 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพ่ือ
กําหนดเป้าหมาย 

1. มีการศกึษาบริบทของชมุชน 
2. มีการศกึษาถงึจดุเดน่ของชมุชน 
3. มีการศกึษาถงึสภาพปัญหาของชมุชน 
4. มีการศกึษาถงึความต้องการของชมุชน 
5. ชมุชนมีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

     

9 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทราบ 
1. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้นกัเรียนทราบ 
2. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ครูทราบ 
3. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ปกครองทราบ 
4. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ชมุชนทราบ 
5. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาทราบ 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

10 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย 
1. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากชมุชน 
3. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากคณะกรรมการ

สถานศกึษา 
4. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากองค์การบริหาร

สว่นท้องถ่ิน 
5. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

     

11 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  
1. โรงเรียนมีอิสระในการจดัซือ้จดัจ้าง 
2. โรงเรียนมีอิสระในการรับงบประมาณ 
3. โรงเรียนมีอิสระในการจ่ายงบประมาณ 
4. โรงเรียนมีอิสระในการควบคมุงบประมาณ 
5. โรงเรียนมีอิสระในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

     

12 ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
1. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัครู 
2. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัชมุชน 
3. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัผู้ปกครอง 
4. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัผู้ นําชมุชน 
5. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบั อปท. 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

13 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
1. สง่เสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
2. สง่เสริมนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
3. โรงเรียนสนบัสนนุสถานท่ีในการจดักิจกรรมของชมุชน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการจดักิจกรรมของชมุชน 
5. โรงเรียนสนบัสนนุด้านวิชาการในการจดักิจกรรมของชมุชน 

     

14 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  
1. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมาย 
2. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดวิสยัทศัน์ 
3. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดพนัธกิจ 
4. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดกลยทุธ์ 
5. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการ 

     

15 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 
1. ครูทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 
2. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุ 
3. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการ 
4. ครูเป็นคนกลางในการประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
5. ครูรู้สกึเป็นหว่งเม่ือเกิดปัญหาขึน้ในโรงเรียน 

     

16 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ 
1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใช้ในการบริหาร 
2. ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ 
3. ครูใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีระบบการส่ือสารภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิาน 

     

 
รวมคะแนนด้านบูรณภาพของสถาบัน =  {((ข้อ 4) + (ข้อ 5) + (ข้อ 6) + (ข้อ 7) + (ข้อ 8) + (ข้อ 9) 

+ (ข้อ 10) + (ข้อ 11) + (ข้อ 12) + (ข้อ 13) + (ข้อ 14) + (ข้อ 15) + (ข้อ 16)) /13 } x .197 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านขวัญในการปฏิบัตงิาน      
17 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 

1. ครูไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยั 
2. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ 
3. ภมูิใจท่ีได้เป็นครู 
4. ครูมีความมุง่มัน่ในการทํางาน 
5. ครูมีการพฒันางานอยูเ่สมอ 

     

18 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน 
1. ครูมีความรับผิดชอบ 
2. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย 
3. ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
4. ครูไมล่าหยดุหากไมจํ่าเป็น 
5. ครูกระตือรือร้นในการทํางาน 

     

19 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งเข้มแข็ง และมี
การทํางานเป็นทีม 

1. ครูทํางานด้วยความรับผิดชอบ 
2. ครูทราบเป้าหมายในการทํางาน 
3. ครูมีการประชมุระหวา่งการทํางาน 
4. ครูมีการแบง่งานกนัทํา 
5. ครูมีการสื่อสารท่ีดีระหวา่งกนั 

     

20 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 
1. ครูมาโรงเรียนแตเ่ช้า 
2. ครูไมล่ากิจถ้าไมจํ่าเป็น 
3. ครูไมล่าป่วยถ้าไมจํ่าเป็น 
4. ครูทํางานเสร็จตามเวลา 
5. ครูมีผลการปฏิบตังิานออกมาดี กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ

สําเร็จทกุครัง้ 

     

   ส
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 
รวมคะแนนด้านขวัญในการปฏิบัต ิ= {((ข้อ 17) +(ข้อ 18) +(ข้อ 19) +(ข้อ 20)) /4 }x .183 

 ด้านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์      
21 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี 

1. ผู้บริหารและครูไมท่ะเลาะกนั 
2. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของครู 
3. ครูปรึกษาปัญหาการปฏิบตังิานกบัผู้บริหาร 
4. ผู้บริหารและครูมีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์กนั 
5. ผู้บริหารไปร่วมงานของครูเสมอ เช่น งานแตง่งาน เป็นต้น 

     

22 ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม 
1. ครูทกุคนสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ  ได้ 
2. ครูทกุคนได้รับการสนบัสนนุให้ทําวทิยฐานะ 
3. ผู้บริหารมีของขวญัให้ครูในโอกาสพเิศษ 
4. ครูได้ทํางานตามความรู้ความสามารถ 
5. ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการอบรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

     

23 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร 
1. ผู้บริหารใจดี 
2. ผู้บริหารไมถื่อตวั 
3. ผู้บริหารมีอารมณ์ดี 
4. ผู้บริหารเข้าพบได้ง่าย 
5. ผู้บริหารพดูจาสภุาพออ่นโยน 

     

 
รวมคะแนนด้านผู้นําแบบมิตรสัมพนัธ์ = {((ข้อ 21) + (ข้อ 22) + (ข้อ 23)) /3 }x .132 

 
 
 
 
 

   ส
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์      
24 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการปฏิบตังิาน

ของครู 
1. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีให้ครูปฏิบตั ิ
2. ผู้บริหารแจ้งกรอบภาระหน้าท่ีให้ครูทราบในท่ีประชมุ 
3. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีเป็นคําสัง่ลายลกัษณ์

อกัษร 
4. โรงเรียนจดัทํากรอบงานเป็นคูมื่อแนวการปฏิบตังิาน 
5. ครูปฏิบตังิานและรายงานผลตามกรอบภาระหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย 

     

25 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู 
1. ครูปฏิบตังิานทนัทีเม่ือได้รับคําสัง่ 
2. ครูปฏิบตังิานด้วยความรับผิดชอบ 
3. ครูปฏิบตังิานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
4. ครูตรวจสอบผลงานทกุครัง้ก่อนรายงานผลผู้บริหาร 
5. ครูมาปฏิบตังิานในวนัหยดุเม่ือได้รับการร้องขอจาก

ผู้บริหาร 

     

26 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน 
1. นกัเรียนทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
2. ครูทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
3. พนกังานราชการทราบถงึวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
4. ลกูจ้างประจําทราบถงึวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
5. คณะกรรมการสถานศกึษาทราบถงึวิสยัทศัน์เป้าหมาย

ของโรงเรียน 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ
ข้อที่ รายการ 5 4 3 2 1 

27 นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ 
1. นกัเรียนทําการบ้านทกุครัง้ 
2. นกัเรียนยกยอ่งช่ืนชมเพ่ือนท่ีเรียนดี 
3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมสอนซอ่มเสริม 
4. นกัเรียนปรึกษาปัญหาด้านการเรียนกบัครู 
5. นกัเรียนต้องการเรียนตอ่ในชัน้ท่ีสงูขึน้ 

     

 
รวมคะแนนด้านผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ = {((ข้อ 24) + (ข้อ 25) + (ข้อ 26) + (ข้อ 27)) /4 }x 

.099 
 
ตอนที่ 3  ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  จํานวน 9 ข้อ(องค์ประกอบท่ีไม่
เข้าสมการถดถอยพหคุณุแตมี่ความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนท่ีเข้าสมการ) 
 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร      
28 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 

1. ห้องสมดุมีหนงัสือเพียงพอ 
2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ 
3. โรงเรียนมีอปุกรณ์กีฬาเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีอปุกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอ 
6. โรงเรียนมีอปุกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ 

     

29 โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 
1. โรงเรียนมีห้องสมดุ 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ 
4. โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารทางภาษา 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

30 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ 
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณประจําปี 
2. โรงเรียนมีเงินบริจาค 
3. โรงเรียนมีกองทนุของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือจดัการศกึษา 
5. โรงเรียนได้รับงบประมาณพเิศษจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 

     

31 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่งเป็นสดัสว่น   
1. โรงเรียนมีโรงอาหาร 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีห้องนํา้สะอาดเพียงพอ 
5. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นสําหรับนกัเรียน 

     

32 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ 
1. โรงเรียนมีการสํารองหมกึคอมพิวเตอร์ 
2. โรงเรียนมีการสํารองกระดาษ  
3. โรงเรียนมีการสํารองแผน่ซีดี 
4. โรงเรียนมีการสํารองแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 
5. โรงเรียนมีการสํารองชอล์ค ปากกาเขียนกระดาน 

     

33 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการปฏิบตังิาน 
1. โรงเรียนมีส่ือท่ีทนัสมยั 
2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้ครูใช้งาน 
3. โรงเรียนมีเอกสารตําราใหม่ๆ  ให้ครูค้นคว้า 
4. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดใุนการทํางานอยา่งเพียงพอ  
6. โรงเรียนมีเครือขา่ยผู้ เช่ียวชาญมาเป็นท่ีปรึกษาให้กบัครู 

     

 
รวมคะแนนด้านการสนับสนุนทรัพยากร = {((ข้อ 28) + (ข้อ 29) + (ข้อ 30) + (ข้อ 31) +  

(ข้อ 32) + (ข้อ 33)) /6 }x .258 

   ส
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านการอยู่ ร่วมกันของบุคลากร      
34 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ 

1. โรงเรียนแจกเสือ้ประจําโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้าบริการ 
3. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 
5. โรงเรียนมีของขวญัสําหรับโอกาสพเิศษให้กบัครูเช่น 

แตง่งาน  ขึน้บ้านใหม ่เป็นต้น 

     

35 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางานระหวา่งผู้บริหารกบั
ครูในงานตา่ง ๆ  

1. งานเลีย้งเทศกาลตา่ง ๆ เชน่ ปีใหม ่
2. งานเลีย้งวนัเกิดของบคุลากรในโรงเรียน 
3. งานเลีย้งแสดงความยนิดีเม่ือโรงเรียนได้รับรางวลั 
4. งานเลีย้งแสดงความยนิดีเม่ือบคุลากรได้รับรางวลั 
5. มีการพบปะพดูคยุกลุม่ยอ่ยระหวา่งบคุลากรอยา่ง

สม่ําเสมอ 

     

36 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 
1. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้า 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. โรงเรียนมีการแจกเสือ้สญัลกัษณ์ประจําโรงเรียน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
5. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 

     

 
รวมคะแนนด้านการอยู่ ร่วมกันของบุคลากร = {((ข้อ 34) + (ข้อ 35) + (ข้อ 36)) /3 }x .258 
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คะแนนสุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษา  = ( (การวางแผน +  บรูณภาพของสถาบนั 

+  ขวญัในการปฏิบตังิาน +  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ +  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์) / 5 ) +       
( (การสนบัสนนุทรัพยากร +  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร) / 2 )/2 

 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้ วิจัยได้นําคะแนนการให้

ความหมายของสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาไว้  ดงันี ้
คะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2.51 – 3.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คะแนน  1.00 – 1.50   หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 
 
นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพองค์การท่ีดีของโรงเรียน

ประถมศกึษา  ผลจากการศกึษาครัง้นีทํ้าให้ผู้วิจยัได้เคร่ืองมือสําหรับตรวจวดัสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพองค์การดี  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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    เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางกมลาศน์   ศรประสทิธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือนีเ้ป็นผลมาจากการศกึษาวิจยั  เพ่ือเสนอเป็นดษุฎีนิพนธ์หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบนัฑิต  
เร่ือง  การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  

(THE   DEVELOPMENT  OF ORGANIZATIONAL  HEALTH  INVENTORY   
FOR   THE  ELEMENTARY  SCHOOL) 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2553 
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คาํชีแ้จง 
เคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การท่ีดีของโรงเรียนประถมศึกษา  แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น  3  ตอน  คือ 
ตอนท่ี  1  ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 23 ข้อ

(เฉพาะองค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอยพหคุณุ) 
ตอนท่ี  3  ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน13 ข้อ

(องค์ประกอบท่ีไมเ่ข้าสมการถดถอยพหคุณุแตมี่ความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนท่ีเข้าสมการ) 
แบบสอบถามนีมี้ทัง้หมด 40  ข้อ  โปรดตอบทกุข้อ  การตอบแต่ละข้อขอให้ทําเคร่ืองหมาย 

 ในช่องจํานวนรายการปฏิบตัใินโรงเรียนเพียงช่องเดียว  โดยกําหนดเกณฑ์คะแนน  ดงันี ้  
5 หมายถงึ   โรงเรียนปฏิบตัไิด้  5  รายการ 
4   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  4 รายการ 
3  หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  3  รายการ 
2   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  2  รายการ 
1   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  1  รายการ 
 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

0 โรงเรียนมีบริเวณท่ีทําความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
6. โรงเรียนมีสวนหยอ่ม 
7. โรงเรียนมีห้องนํา้สะอาด 
8. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่น 
9. โรงเรียนมีสนามเดก็เลน่ 
10. โรงเรียนมีสนามฟตุบอล 

     

       
จากตวัอยา่ง   

ข้อ  0.  ทา่นทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  4  หมายถงึ  โรงเรียนมีบริเวณสะอาด  
เรียบร้อย สวยงาม จํานวน  4  รายการ 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านการวางแผน      
1 โรงเรียนบริการขา่วความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน 

1. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
2. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบในท่ีประชมุ 
3. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบด้วยจดหมายเวียน 
4. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบโดยการตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
5. โรงเรียนแจ้งให้ครูทกุคนทราบผา่นหวัหน้าสายชัน้ 

     

2 โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน 
1. โรงเรียนมีการทํา SWOT 
2. โรงเรียนมีแผนกลยทุธ์ 
3. มีแผนปฏิบตักิารประจําปี 
4. มีโครงการท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจําปี 
5. มีกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผนโครงการ 

     

3 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 
1. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้า 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. โรงเรียนมีการแจกเสือ้สญัลกัษณ์ประจําโรงเรียน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการอบรม 
5. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 

     

 
รวมคะแนนด้านการวางแผน  =  {((ข้อ 1) +(ข้อ 2) +(ข้อ 3)) /3 } x .322 

 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

315 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ
ข้อที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านขวัญในการปฏิบัตงิาน      
4 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 

1. ครูไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยั 
2. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ 
3. ภมูิใจท่ีได้เป็นครู 
4. ครูมีความมุง่มัน่ในการทํางาน 
5. ครูมีการพฒันางานอยูเ่สมอ 

     

5 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน 
1. ครูมีความรับผิดชอบ 
2. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย 
3. ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
4. ครูไมล่าหยดุหากไมจํ่าเป็น 
5. ครูกระตือรือร้นในการทํางาน 

     

6 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งเข้มแข็ง และมี
การทํางานเป็นทีม 

1. ครูทํางานด้วยความรับผิดชอบ 
2. ครูทราบเป้าหมายในการทํางาน 
3. ครูมีการประชมุระหวา่งการทํางาน 
4. ครูมีการแบง่งานกนัทํา 
5. ครูมีการสื่อสารท่ีดีระหวา่งกนั 

     

7 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 
1. ครูมาโรงเรียนแตเ่ช้า 
2. ครูไมล่ากิจถ้าไมจํ่าเป็น 
3. ครูไมล่าป่วยถ้าไมจํ่าเป็น 
4. ครูทํางานเสร็จตามเวลา 
5. ครูมีผลการปฏิบตังิานออกมาดี กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ

สําเร็จทกุครัง้ 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 
รวมคะแนนด้านขวัญในการปฏิบัต ิ= {((ข้อ 4) +(ข้อ 5) +(ข้อ 6) +(ข้อ 7)) /4 }x .231 

 ด้านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์      
8 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี 

1. ผู้บริหารและครูไมท่ะเลาะกนั 
2. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของครู 
3. ครูปรึกษาปัญหาการปฏิบตังิานกบัผู้บริหาร 
4. ผู้บริหารและครูมีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์กนั 
5. ผู้บริหารไปร่วมงานของครูเสมอ เช่น งานแตง่งาน เป็น

ต้น 

     

9 ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม 
1. ครูทกุคนสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ  ได้ 
2. ครูทกุคนได้รับการสนบัสนนุให้ทําวทิยฐานะ 
3. ผู้บริหารมีของขวญัให้ครูในโอกาสพเิศษ 
4. ครูได้ทํางานตามความรู้ความสามารถ 
5. ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการอบรมอยา่งเท่าเทียม

กนั 

     

10 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร 
1. ผู้บริหารใจดี 
2. ผู้บริหารไมถื่อตวั 
3. ผู้บริหารมีอารมณ์ดี 
4. ผู้บริหารเข้าพบได้ง่าย 
5. ผู้บริหารพดูจาสภุาพออ่นโยน 

     

 
รวมคะแนนด้านผู้นําแบบมิตรสัมพนัธ์ = {((ข้อ 8) + (ข้อ 9) + (ข้อ 10)) /3 }x .164 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านบูรณภาพของสถาบัน      
11 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษา

ระดบัชาต ิ
1. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพท. 
2. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพฐ. 
3. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบายกระทรวง 
4. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน 
5. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบัแนวโน้มความ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

     

12 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชมุชน 

1. บทบาทในการพฒันาโรงเรียน 
2. บทบาทในการเป็นแหลง่เรียนรู้ 
3. บทบาทในการให้บริการชมุชน 
4. บทบาทในการจดักิจกรรมวชิาการ 
5. บทบาทในการพฒันาคณุลกัษณะนิสยันกัเรียน 

     

13 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการ
ปฏิบตังิาน 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายในการบริหาร 
2. โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นกลยทุธ์ 
3. โรงเรียนนําแผนกลยทุธ์มาทําแผนปฏิบตักิาร 
4. โรงเรียนนําแผนปฏิบตักิารมากําหนดเป็นโครงการ 
5. โรงเรียนนําโครงการนําไปปฏิบตัเิป็นกิจกรรม 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

14 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจง่ายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายเป็นลายลกัษณอกัษร 
2. เป้าหมายมีความชดัเจนไมค่ลมุเคลือ 
3. เป้าหมายสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
4. เป้าหมายมีความสอดคล้องกบัพนัธกิจของโรงเรียน 
5. เป้าหมายมีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

     

15 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน
เพ่ือกําหนดเป้าหมาย 

1. มีการศกึษาบริบทของชมุชน 
2. มีการศกึษาถงึจดุเดน่ของชมุชน 
3. มีการศกึษาถงึสภาพปัญหาของชมุชน 
4. มีการศกึษาถงึความต้องการของชมุชน 
5. ชมุชนมีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

     

16 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทราบ 
1. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้นกัเรียนทราบ 
2. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ครูทราบ 
3. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ปกครองทราบ 
4. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ชมุชนทราบ 
5. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาทราบ 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

17 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย 
1. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากชมุชน 
3. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจาก

คณะกรรมการสถานศกึษา 
4. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากองค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ิน 
5. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

     

18 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  
1. โรงเรียนมีอิสระในการจดัซือ้จดัจ้าง 
2. โรงเรียนมีอิสระในการรับงบประมาณ 
3. โรงเรียนมีอิสระในการจ่ายงบประมาณ 
4. โรงเรียนมีอิสระในการควบคมุงบประมาณ 
5. โรงเรียนมีอิสระในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

     

19 ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
1. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัครู 
2. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัชมุชน 
3. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัผู้ปกครอง 
4. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัผู้ นําชมุชน 
5. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบั อปท. 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ
ข้อที่ รายการ 5 4 3 2 1 

20 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
1. สง่เสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
2. สง่เสริมนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
3. โรงเรียนสนบัสนนุสถานท่ีในการจดักิจกรรมของชมุชน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการจดักิจกรรมของชมุชน 
5. โรงเรียนสนบัสนนุด้านวิชาการในการจดักิจกรรมของชมุชน 

     

21 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  
1. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมาย 
2. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดวิสยัทศัน์ 
3. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดพนัธกิจ 
4. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดกลยทุธ์ 
5. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการ 

     

22 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 
1. ครูทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 
2. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุ 
3. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการ 
4. ครูเป็นคนกลางในการประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
5. ครูรู้สกึเป็นหว่งเม่ือเกิดปัญหาขึน้ในโรงเรียน 

     

23 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ 
1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใช้ในการบริหาร 
2. ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ 
3. ครูใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีระบบการส่ือสารภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิาน 

     

 รวมคะแนนด้านบูรณภาพของสถาบัน = {((ข้อ11) + (ข้อ 12) + (ข้อ 13) + (ข้อ 14) + (ข้อ 15) + 
(ข้อ 16) + (ข้อ 17) + (ข้อ 18) + (ข้อ 19) + (ข้อ 20) + (ข้อ 21) + (ข้อ 22) + (ข้อ 23)) /13 } x .179 
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ตอนที่ 3  ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  จํานวน13 ข้อ(องค์ประกอบท่ี
ไมเ่ข้าสมการถดถอยพหคุณุแตมี่ความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนท่ีเข้าสมการ) 
 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ
ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร      
24 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 

1. ห้องสมดุมีหนงัสือเพียงพอ 
2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ 
3. โรงเรียนมีอปุกรณ์กีฬาเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีอปุกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอ 
5. โรงเรียนมีอปุกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ 

     

25 โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 
1. โรงเรียนมีห้องสมดุ 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ 
4. โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารทางภาษา 

     

26 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ 
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณประจําปี 
2. โรงเรียนมีเงินบริจาค 
3. โรงเรียนมีกองทนุของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือจดัการศกึษา 
5. โรงเรียนได้รับงบประมาณพเิศษจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ

ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

27 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่งเป็นสดัสว่น   
1.  โรงเรียนมีโรงอาหาร 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีห้องนํา้สะอาดเพียงพอ 
5. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นสําหรับนกัเรียน 

     

28 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ 
1. โรงเรียนมีการสํารองหมกึคอมพิวเตอร์ 
2. โรงเรียนมีการสํารองกระดาษ  
3. โรงเรียนมีการสํารองแผน่ซีดี 
4. โรงเรียนมีการสํารองแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 
5. โรงเรียนมีการสํารองชอล์ค ปากกาเขียนกระดาน 

     

29 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการปฏิบตังิาน 
1. โรงเรียนมีส่ือท่ีทนัสมยั 
2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้ครูใช้งาน 
3. โรงเรียนมีเอกสารตําราใหม่ๆ  ให้ครูค้นคว้า 
4. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดใุนการทํางานอยา่งเพียงพอ  
5. โรงเรียนมีเครือขา่ยผู้ เช่ียวชาญมาเป็นท่ีปรึกษาให้กบัครู 

     

 
รวมคะแนนด้านการสนับสนุนทรัพยากร = {((ข้อ 24) + (ข้อ 25) + (ข้อ 26) + (ข้อ 27) +  

(ข้อ 28) + (ข้อ 29)) /6 }x .17 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

ข้อที่ รายการ 5 4 3 2 1 

 ด้านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์      
30 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการ

ปฏิบตังิานของครู 
1. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีให้ครูปฏิบตั ิ
2. ผู้บริหารแจ้งกรอบภาระหน้าท่ีให้ครูทราบในท่ีประชมุ 
3. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีเป็นคําสัง่ลาย

ลกัษณ์อกัษร 
4. โรงเรียนจดัทํากรอบงานเป็นคูมื่อแนวการปฏิบตังิาน 
5. ครูปฏิบตังิานและรายงานผลตามกรอบภาะหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย 

     

31 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู 
1. ครูปฏิบตังิานทนัทีเม่ือได้รับคําสัง่ 
2. ครูปฏิบตังิานด้วยความรับผิดชอบ 
3. ครูปฏิบตังิานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
4. ครูตรวจสอบผลงานทกุครัง้ก่อนรายงานผลผู้บริหาร 
5. ครูมาปฏิบตังิานในวนัหยดุเม่ือได้รับการร้องขอจาก

ผู้บริหาร 

     

32 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน 
1. นกัเรียนทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
2. ครูทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
3. พนกังานราชการทราบถงึวิสยัทศัน์เป้าหมายของ

โรงเรียน 
4. ลกูจ้างประจําทราบถงึวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
5. คณะกรรมการสถานศกึษาทราบถงึวิสยัทศัน์

เป้าหมายของโรงเรียน 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ
ข้อที่ รายการ 5 4 3 2 1 

33 นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ 
1. นกัเรียนทําการบ้านทกุครัง้ 
2. นกัเรียนยกยอ่งช่ืนชมเพ่ือนท่ีเรียนดี 
3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมสอนซอ่มเสริม 
4. นกัเรียนปรึกษาปัญหาด้านการเรียนกบัครู 
5. นกัเรียนต้องการเรียนตอ่ในชัน้ท่ีสงูขึน้ 

     

 
รวมคะแนนด้านผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ = {((ข้อ 30) + (ข้อ 31) + (ข้อ 32)+ (ข้อ 33)) /4}x 

.17 
 ด้านการอยู่ ร่วมกันของบุคลากร      

34 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ 
1. โรงเรียนแจกเสือ้ประจําโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้าบริการ 
3. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 
5. โรงเรียนมีของขวญัสําหรับโอกาสพเิศษให้กบัครูเช่น 

แตง่งาน  ขึน้บ้านใหม ่เป็นต้น 

     

35 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางานระหวา่ง
ผู้บริหารกบัครูในงานตา่ง ๆ  

1. งานเลีย้งเทศกาลตา่ง ๆ เชน่ ปีใหม ่
2. งานเลีย้งวนัเกิดของบคุลากรในโรงเรียน 
3. งานเลีย้งแสดงความยนิดีเม่ือโรงเรียนได้รับรางวลั 
4. งานเลีย้งแสดงความยนิดีเม่ือบคุลากรได้รับรางวลั 
5. มีการพบปะพดูคยุกลุม่ยอ่ยระหวา่งบคุลากรอยา่ง

สม่ําเสมอ 
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จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิข้อ

ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

36 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 
1. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้า 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. โรงเรียนมีการแจกเสือ้สญัลกัษณ์ประจําโรงเรียน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการอบรม 
5. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 

     

 
รวมคะแนนด้านการอยู่ ร่วมกันของบุคลากร = {((ข้อ 34) + (ข้อ 35) + (ข้อ 36)) /3 }x .17 

 
 

คะแนนสุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษาที่มีสุขภาพด ี =  ( (การวางแผน +  ขวญัใน

การปฏิบตังิาน +  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ + บรูณภาพของสถาบนั) / 4 )  +  ( (การสนบัสนนุ

ทรัพยากร +  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ +  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร ) / 3 ) /2 

 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้ วิจัยได้นําคะแนนการให้

ความหมายของสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาไว้  ดงันี ้
 

คะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2.51 – 3.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คะแนน  1.00 – 1.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 
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บทที่  5 

 
 

สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 
การวิจัยครัง้นีศ้ึกษา  การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน

ประถมศกึษา  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน  (mixed  methodology)  ขัน้ตอนแรกเป็นการ
วิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative  research)   และขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (quantitative  
research)  โดยมีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  
2)  เพ่ือทราบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  และ 3)  
เพ่ือทราบผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา กลุม่ตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9  คน รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง และโรงเรียนประถมศกึษา 111 โรงเรียน โดยมีผู้ ให้ข้อมลูประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 444 คน รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามข้อเท็จจริง  แบบ 
rubric  scale  การดําเนินการวิจยัประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ  ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การกําหนดตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
สขุภาพองค์การทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) เพ่ือให้ได้
ตวัแปรท่ีต้องการศกึษาแล้วจึงนําผลท่ีได้ไปพฒันาแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured 
interview) หลงัจากนัน้นําแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน 
ทําการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ได้ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษา  จํานวน 135 ตวัแปร 

ขัน้ที่  2 การพัฒนาเคร่ืองมือ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําผลท่ีได้จากขัน้ท่ี 1 มาพัฒนา
แบบสอบถามข้อเท็จจริงแบบ rubric  scale  และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
แล้วนําแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(content validity) นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (index  of  
item - objective congruence : IOC) เลือกข้อคําถามท่ีมีคา่ IOC ท่ีมากกว่า 0.50 ขึน้ไป และปรับปรุง
แบบสอบถาม ได้คําถามท่ีมีความเหมาะสม 130 ข้อ หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(try-out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน และครู จํานวน 2 คน รวม 40 คน นําผลท่ีได้มาหาคา่ความเช่ือมัน่ 
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(reliability) โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .962 และได้แบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งในขัน้ตอ่ไป 

ขัน้ที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําแบบสอบถามจากขัน้ท่ี 2 ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 120 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คนประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
จํานวน 2 คน และครู จํานวน 2 คน รวม 480 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 117  โรงเรียน 
จํานวน 468 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 97.50 เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ 111 โรงเรียน จํานวน 
444 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 92.50  นําข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุป
องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา หลงัจากนัน้ทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิง
สาเหต ุ(path  analysis)  และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (stepwise multiple  regression  analysis) 
เพ่ือให้ได้สมการและกําหนดเป็นเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาตอ่ไป 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้การหาค่าความถ่ี (frequency)  ร้อยละ 
(percentage)  คา่เฉลี่ย (mean)  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ
(path  analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (stepwise multiple  regression  analysis)  ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป  และการวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis) 

 
สรุปผลการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  

ได้ข้อค้นพบ  ดงันี ้
1.  องค์ประกอบของสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 8 

องค์ประกอบเรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย คือ บรูณภาพของสถาบนั ภาวะ
ผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์  ขวัญในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากร  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา   ภาวะผู้ นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร  และการวางแผน  โดยมี
รายละเอียด  ดงันี ้

1.1 องค์ประกอบท่ี 1 “บูรณภาพของสถาบัน” มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 13 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .552 -.893 มีคา่
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ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 36.406  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 28.005  
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 1  

1.2  องค์ประกอบท่ี 2 “ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 3 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .507 - .824  มีคา่
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 5.665 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.358 เป็น
องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 2  

1.3 องค์ประกอบท่ี 3 “ขวัญในการปฏิบัติงาน” มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 4 ตวัแปร  มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .615 - 
1.108  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.436   และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 
3.412  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 3  

1.4 องค์ประกอบท่ี 4 “การสนับสนุนทรัพยากร” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 6 ตวัแปร  มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .516 - 
.904  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 3.043  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 
2.341 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 4  

1.5 องค์ประกอบท่ี 5 “ความสามารถในการแก้ปัญหา” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 4 ตวัแปร  มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .555 - 
.871 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ 2.637 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
2.029   เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 5 

1.6 องค์ประกอบท่ี 6 “ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 4 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .503 - 
.879  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.218   และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 
1.707  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 6  

1.7 องค์ประกอบท่ี 7 “การอยู่ร่วมกนัของบุคลากร” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 3 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .525 - 
.974  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.115  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 
1.627  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 7 

1.8 องค์ประกอบท่ี 8 “การวางแผน” มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 3 ตวัแปร  
มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ะหวา่ง .504 - .702  มีคา่ความแปรปรวนของ
ตวัแปรเท่ากบั 1.880 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 1.446  เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 8  
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา 

  ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  พบว่ามีตัวแปรต้นมี  7 
องค์ประกอบ คือ  บูรณภาพของสถาบัน  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบัติงาน การ
สนบัสนนุทรัพยากร ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร และการวางแผน สว่นตวัแปร
ตาม คือ  ความสามารถในการแก้ปัญหา   เม่ือพิจารณารายละเอียด  พบว่า  องค์ประกอบท่ี  1  บรูณภาพ
ของสถาบนั  มีอิทธิพลตอ่ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  ขวญัในการปฏิบตัิงาน  การสนบัสนนุทรัพยากร 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และการวางแผน องค์ประกอบท่ี  2  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  ได้รับ
อิทธิพลจากองค์ประกอบบรูณภาพของสถาบนั  แล้วสง่ผลตอ่กบัขวญัในการปฏิบตัิงาน    ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา   และการวางแผน   องค์ประกอบท่ี  3    ขวญัในการปฏิบตัิงาน   ได้รับอิทธิพลจากบรูณ
ภาพของสถาบนั   ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ การอยู่ร่วมกนัของบุคลากร   
และการวางแผน  นอกจากนีข้วัญในการปฏิบัติงานยังส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  
องค์ประกอบท่ี  4  การสนบัสนนุทรัพยากร   ได้รับอิทธิพลจากบรูณภาพของสถาบนัและสง่ผลตอ่ไปยงั
ความสามารถในการแก้ปัญหา  องค์ประกอบท่ี  5  ความสามารถในการแก้ปัญหา ได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากบูรณภาพของสถาบัน     ภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์  ขวัญในการปฏิบัติงาน    การสนับสนุน
ทรัพยากร และการวางแผน นอกจากนีย้งัได้รับอิทธิพลโดยอ้อมจากภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์และการอยู่
ร่วมกนัของบคุลากรยงัสง่ผา่นองค์ประกอบขวญัในการปฏิบตังิาน  องค์ประกอบท่ี  6  การวางแผน  ได้รับ
อิทธิพลจากบรูณภาพของสถาบนั  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  และสง่ผลตอ่ไปยงัขวญัในการปฏิบตังิาน
และความสามารถในการแก้ปัญหา  องค์ประกอบท่ี  7 การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ขวญัในการปฏิบตังิาน  และองค์ประกอบท่ี  8  ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากบรูณภาพของสถาบนั  ภาวะผู้ นํา
แบบมิตรสมัพนัธ์  และสง่ผลตอ่ไปยงัขวญัในการปฏิบตังิานและความสามารถในการแก้ปัญหา 

นอกจากนัน้วิเคราะห์ความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์  
พบว่า  คา่ไค – สแควร์  (Chi – Square : )  มีคา่เท่ากบั 27.72 (P = 0.00) แสดงให้เห็นความ
แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศกึษามีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  นอกจากนี ้ ยงัสามารถพิจารณา
คา่ดชันีวดัความสอดคล้องอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น Goodness of  fit Index (GFI)  และ Adjusted  
Goodness of fit Index  (AGFI)  มีคา่เข้าใกล้ 1 คือคา่ GFI = .98  และคา่ AGFI = .82  คา่ Root 
Mean Squared Residual  (RMR) มีคา่เท่ากบั .024 และคา่ Standardized Root Mean Square 
Residual (standardized RMR)  มีคา่เข้าใกล้ 0 และไมเ่กิน .08 ซึง่ในท่ีนีมี้คา่เท่ากบั .01 แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  คา่ดชันี Root Mean Square Error 
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of Approximation (RMSEA) มีคา่เท่ากบั .00092  ซึง่มีคา่ระหว่าง 0 - .05 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี  

3.  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา  

3.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ผู้วิจยัได้ศกึษาพบว่า  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา มีคา่อยู่ระหว่าง .175 - .609  ซึง่มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  หลังจากนัน้ผู้ วิจัย
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคูณ
แบบขัน้ตอน (stepwise  multiple  regression  analysis)  องค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอย
พหคุณูประกอบด้วย  การวางแผน  บรูณภาพของสถาบนั  ขวญัในการปฏิบตัิงาน ภาวะผู้ นําแบบ
มิตรสมัพนัธ์  และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู  (Multiple R) ใน
การทํานายความสามารถในการแก้ปัญหา  เท่ากบั  .711 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  
เท่ากบั  .506  หมายความว่า  การวางแผน  บรูณภาพของสถาบนั  ขวญัในการปฏิบตัิงาน   ภาวะผู้ นํา
แบบมิตรสมัพนัธ์  และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  สามารถทํานายความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้
ร้อยละ 50.60  ค่าประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว   (Adjusted  R Square)  เท่ากบัร้อยละ 
50.10 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error) เท่ากบัร้อยละ 33.31  ดงันัน้
การวางแผน บรูณภาพของสถาบนั ขวญัในการปฏิบตัิงาน ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ และภาวะผู้ นํา
แบบกิจสมัพนัธ์ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ได้ดงันี ้

 

Ytot  = .516 + .286 (X8) + .197 (X1) + .183 (X3) +.132 (X2) + .099 (X6)   
 

นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้วิเคราะห์ความสมัพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การเฉพาะ
โรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี  พบว่า  องค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอยพหคุณูประกอบด้วย  
การวางแผน ขวญัในการปฏิบตังิาน  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  และบรูณภาพของสถาบนั โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณู  (Multiple R) ในการทํานายความสามารถในการแก้ปัญหา  เท่ากบั  
.688  ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เท่ากบั .474 หมายความว่า  การวางแผน ขวญัใน
การปฏิบัติงาน   ภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์   และบูรณภาพของสถาบัน  สามารถทํานาย
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้ร้อยละ 47.40 คา่ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแล้ว (Adjusted 
R Square)  เท่ากบัร้อยละ 46.90 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error) 
เท่ากบัร้อยละ 32.59  ดงันัน้การวางแผน ขวญัในการปฏิบตังิาน ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ และบรูณ
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ภาพของสถาบนั  ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ได้ดงันี ้

 

Ytot  = .510 + .322  (X8) + .231 (X3) + .164 (X2) + .179 (X1) 
 

3.2  ผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ผู้วิจยัได้นํา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การทัง้เชิงตรรกะและเชิงประจกัษ์  แล้วนําผลการวิเคราะห์สมการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณมาสร้างเป็นเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน  2 ฉบบั  คือ  เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา
และตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี 

เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ไป มีจํานวน  36  ข้อ  
แบ่งเป็นองค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอยพหุคุณ  จํานวน  5 องค์ประกอบ 27 ตวัแปรย่อย และ
องค์ประกอบท่ีไมเ่ข้าสมการถดถอยพหคุณุแตมี่ความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนท่ีเข้าสมการ  จํานวน   
2  องค์ประกอบ   9  ตวัแปรยอ่ย  โดยท่ีนําคา่เฉล่ียของแตล่ะองค์ประกอบมาคณูด้วยคา่นํา้หนกั  ดงันี ้

คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านการวางแผน         x    .286 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนั      x   .197 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านขวญัในการปฏิบตังิาน            x   .183 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์   x   .132 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์      x   .099 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านการสนบัสนนุทรัพยากร           x    .258 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านการอยูร่่วมกนัของบคุลากร     x   .258 

คะแนนสขุภาพองค์การโรงเรียนประถมศกึษา  =  ((การวางแผน +  บรูณภาพของสถาบนั +  
ขวญัในการปฏิบตังิาน +  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ +  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์) / 5 ) +          

( (การสนบัสนนุทรัพยากร +  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร) / 2 ) /2 
นอกจากนีเ้คร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีสขุภาพดีนัน้  

มีจํานวน  36  ข้อ  แบง่เป็นองค์ประกอบท่ีเข้าสมการถดถอยพหคุณุ  จํานวน  4  องค์ประกอบ  23  ตวั
แปรย่อย  และองค์ประกอบท่ีไม่เข้าสมการถดถอยพหุคณุแต่มีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนท่ี
เข้าสมการ  จํานวน   3  องค์ประกอบ   13  ตวัแปรย่อย  โดยท่ีนําคา่เฉลี่ยของแตล่ะองค์ประกอบมาคณู
ด้วยคา่นํา้หนกั  ดงันี ้
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คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านการวางแผน          x    .322 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านขวญัในการปฏิบตังิาน               x   .231 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์      x  .164 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านบรูณภาพของสถาบนั         x   .179 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านการสนบัสนนุทรัพยากร             x    .17 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์        x   .17 
คา่เฉลี่ยองค์ประกอบด้านการอยูร่่วมกนัของบคุลากร       x   .17 

คะแนนสขุภาพองค์การโรงเรียนประถมศกึษาท่ีมีสขุภาพดี  = ( (การวางแผน +  ขวญัในการ
ปฏิบตังิาน +  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ + บรูณภาพของสถาบนั) / 4 )  +  ( (การสนบัสนนุ

ทรัพยากร +  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ +  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร ) / 3 )/2 
หลงัจากนัน้นําคะแนนท่ีได้จากคํานวณสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษามาเทียบกบั

เกณฑ์  ดงันี ้
คะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2.51 – 3.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คะแนน  1.00 – 1.50  หมายถึง  สขุภาพของโรงเรียนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 

 
การอภปิรายผล 

  
การวิจยัครัง้นี ้สามารถนํามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ องค์ประกอบ

สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การและผล
การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า  
องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบด้วย  8 องค์ประกอบ เรียงตาม
นํา้หนักองค์ประกอบ  ดังนี  ้ บูรณภาพของสถาบัน  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์  ขวัญในการ
ปฏิบตัิงาน การสนบัสนุนทรัพยากร  ความสามารถในการแก้ปัญหา   ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  
การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร  และการวางแผน    ซึง่องค์ประกอบดงักลา่วสอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจัยท่ีว่า องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาเป็นพหุองค์ประกอบ  
สอดคล้องกบัแนวคิด  มายส์  (Miles)  ท่ีได้ศกึษาและกําหนดมิติของสขุภาพองค์การไว้ 10  มิต ิ
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คือ 1)  มิติการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  2) มิติการสื่อสารอย่างเหมาะสม  3)  มิติการใช้อํานาจในทาง
ท่ีดี  4)  มิติการใช้ทรัพยากรบคุคล  5)  มิติความสามคัคีในกลุม่    6)  มิติขวญักําลงัใจ  7) มิติ
นวตักรรมในการทํางาน  8)  มิติความอิสระในการทํางาน  9)  มิติความสามารถในการปรับตวั  
และ 10)  มิติความสามารถในการแก้ปัญหา  สว่น  ฮอยและฟอร์ซิส  (Hoy and Forsyth)  ได้
ศึกษาเก่ียวกับตวัชีว้ดัสขุภาพองค์การท่ีเป็นโรงเรียนไว้  ดงันี ้ 1)  ความเข้มแข็งของสถาบนั  2) 
อํานาจอิทธิพลของผู้บริหาร  3)  การบริหารท่ีเน้นคน  4)  การบริหารท่ีเน้นผลงาน  5)  การ
สนบัสนนุทรัพยากร    6)  ขวญักําลงัใจ  7) การมุง่เน้นด้านวิชาการ   สําหรับ เวปป์ (Webb et.al)  
ได้กล่าวว่าสขุภาพองค์การท่ีเป็นสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การเน้นภารกิจ  2) การจดัการ
ภายในองค์การ  และ 3)  ความเติบโตและการเปล่ียนแปลง  ส่วน  ฮอยและซาโบ  (Hoy and 
Sabo)  ได้กลา่วถึงสขุภาพองค์การท่ีเป็นโรงเรียนมีองค์ประกอบ ดงันี ้ 1)  เกียรติศกัดิ์ศรี  2) ความ
เป็นผู้ นําของผู้บริหาร  3)  อํานาจอิทธิพลของผู้บริหาร 4)  การสนบัสนนุทรัพยากร  5)  การอยู่
ร่วมกนัของบคุคล 6)  การมุง่เน้นด้านวิชาการ  นอกจากนี ้พอร์ดเกอสกี ้ (Podgursky)  ได้กลา่วถึง
ตวัชีว้ดัสขุภาพองค์การท่ีเป็นโรงเรียนไว้  ดงันี ้ 1)  บรูณภาพของสถาบนั  2) ภาวะผู้ นําฉนัเพ่ือน
ร่วมงาน  3)  ความสามารถจดัสรรทรัพยากร 4)  ความผกูพนัของบคุลากร  5)  การมุ่งเน้นวิชาการ   
สําหรับ ฮอย  ทาร์เตอร์ และคอทท์แคมป์ (Hoy, Tarter and Kottkamp) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
องค์ประกอบของสขุภาพองค์การของโรงเรียนไว้  ดงันี ้1) ความเข้มแข็งขององค์การ  2) อิทธิพล
ของผู้ อํานวยการ  3)  ภาวะผู้ นําด้านกิจสมัพนัธ์  4)  ภาวะผู้ นําด้านมิตรสมัพนัธ์  5)  การสนบัสนนุ
ทรัพยากร  6)  ความสามคัคี 7) ขวญักําลงัใจ 8) มุ่งเน้นด้านวิชาการ สว่น โอเวน  (Owens)  ได้
ศกึษาเก่ียวกบัแนวคิดสขุภาพองค์การท่ีเป็นโรงเรียนซึง่พอสรุปได้  ดงันี ้ 1)  การมุ่งเน้นเป้าหมาย  
2) การสื่อสารท่ีพอเพียง 3)  การใช้อํานาจท่ีเป็นธรรม 4)  การใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุภาพ  5)  
ความกลมเกลียว 6)  ขวญักําลงัใจ 7) ความเป็นอิสระ  8)  การมีนวตักรรมใหม่  9)  การปรับตวั  
10)  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ทํานองเดียวกนั  พรรณี  สวุตัถี ได้ศกึษาสขุภาพองค์การใน
โรงเรียนประถมศกึษาในประเทศไทย  สามารถสรุปองค์ประกอบได้  ดงันี ้ 1)  การกําหนดเป้าหมาย  2) 
บรูณภาพของสถาบนั  3)  ภาวะผู้ นําฉนัท์เพ่ือนร่วมงาน  4)  การติดต่อส่ือสาร  5)  การสนบัสนนุ
ทรัพยากร  6)  มุง่เน้นวิชาการ  7) ขวญัในการปฏิบตังิาน  8)  นวตักรรมทางการศกึษา 

   นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบันกัวิชาการท่ีศกึษาเก่ียวกบัสขุภาพองค์การท่ีดีไว้  ดงันี ้ไลเด็น  
และคิงแอล  (Lyden and Klingele) ได้ศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของสขุภาพองค์การไว้  ดงันี ้ 
1)  วฒันธรรมองค์การ  2)  ความเครียดขององค์การ  3)  ความผกูพนัตอ่องค์การ 4)  จริยธรรม  
และ 5) ขวญักําลงัใจของบคุลากร  สว่นแนวคิดของ สตีเวน  กวัร์เนคเซีย  (Steven Guarnaccia) 
ได้สรุปลกัษณะขององค์การสขุภาพดีออกมาในรูปมิติทัง้หมด 13 มิติ  โดยมีมิติท่ี 6  การให้การยก
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ยอ่งและให้รางวลัท่ีเท่าเทียมกนัซึง่หมายถึงขวญัในการปฏิบตังิานนัน่เอง  สอดคล้องกบั  เบคฮาร์ด 
(Beckhard)  ยงัได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพองค์การท่ีดีไว้มี  15  ลกัษณะ  ซึง่ขวญัในการ
ทํางานและการแก้ปัญหาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพนัน้เป็นสว่นประกอบขององค์การท่ีมีสขุภาพดี  
ทํานองเดียวกบัแนวคิดของ แรนเดล (Randell) เสนอแนวคิดลกัษณะขององค์การสขุภาพดี ไว้ 8 
ประการโดยมีการร่วมกนัสามารถเผชิญและสามารถแก้ปัญหาในองค์การได้อย่างดีเย่ียมเป็นสว่น
หนึ่งของลกัษณะองค์ประกอบขององค์การสขุภาพ  บริสสนัและคณะ (Brisson et al.) กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีทําให้องค์การมีสขุภาพดี ไว้ว่าประกอบด้วย 6 มิติ  ซึง่มีมิติด้านภาวะผู้ นํา มิติด้านความ
ผกูพนัของบคุลากรตอ่องค์การ และมิตด้ิานการให้รางวลัและการให้การยกย่องช่ืนชมเป็นสว่นหนึ่ง
ของปัจจยัท่ีทําให้องค์การมีสขุภาพดี  นอกจากนัน้ มิลเลอร์และคณะ (Miller) กล่าวไว้ว่า ความ
เป็นอยู่ของคนภายในองค์การองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อสขุภาพองค์การ สอดคล้องกับ  ฮาร์ดและ
คอททนั (Hart and Cotton) กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพองค์การไว้ว่า  องค์การใดมี
ขวัญกําลงัในทัง้ในระดบับุคคลและระดับกลุ่มสูงส่งผลให้สุขภาพองค์การดีขึน้  สอดคล้องกับ 
ฮาร์ดและคอททนั (Hart and Cotton)  กลา่วไว้ว่า  ขวญัเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพ
องค์การ สอดคล้องกบัแนวคิดของสถาบนัคณุภาพแห่งชาติ (National Quality Institute) ประเทศ
แคนาดา ท่ีกลา่วว่า สขุภาพของบคุลากรและสขุภาพขององค์การท่ีดีจะต้องมีภาวะผู้ของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญั ซึ่งสอดคล้องกบั  ฟอร์เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well)  ท่ีได้จําแนก
องค์การตามคณุลกัษณะของการมีสขุภาพไว้ 2 ประเภท คือ  องค์การสขุภาพสมบรูณ์และองค์การ
สขุภาพไมส่มบรูณ์  ในองค์การมีลกัษณะหลายประการท่ีบง่บอกถึงความมีสขุภาพองค์การท่ีดีและ
ท่ีสอดคล้องกับผลการวิจัยคือ  มีการวางแผนท่ีดี  ผู้ บริหารมีภาวะความเป็นผู้ นํา  สมาชิกมี
ความสามารถร่วมกันแก้ปัญหาขององค์การ  ทัง้นีส้อดคล้องกับแนวความคิดของไอริส เวลเนส 
(Iris Wellness)  ได้อธิบายวา่หากองค์การสขุภาพดี  ยอ่มสง่ผลตอ่สขุภาพของบคุลากรในองค์การ
ซึง่จะก่อให้เกิดการลดการขาดงาน ลดต้นทนุของการรักษาสขุภาพและสวสัดิการ บคุลากรมีขวญั
กําลงัใจในการทํางานกบัองค์การนานขึน้ เพิ่มความพงึพอใจของบคุลากร ซึง่สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีทํ้า
ให้ผลการปฏิบตังิานขององค์การดีขึน้ 

เม่ือผู้วิจยัพิจารณารายองค์ประกอบ  พบวา่   
1. องค์ประกอบด้านบูรณภาพของสถาบัน  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็น

อนัดบั 1   เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้   (1)  
โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ  (2) โรงเรียนสามารถปรับ
บทบาทให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน  (3) โรงเรียนนําเป้าหมายมา
กําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการปฏิบตังิาน  (4) โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจ
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ง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (5) โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพ่ือ
กําหนดเป้าหมาย  (6) โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูข่าวสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  (7) โรงเรียน
ได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย (8) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  
(9) ผู้บริหารมีวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  (10) โรงเรียนมีการส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมุชน (11) โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  (12)  ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน  และ (13)  มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .552 -.893  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 36.406  และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 28.005  ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  
13  ตัวแปรในองค์ประกอบท่ี  1  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ ให้ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษามีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้  13  ตวั
แปรสามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  1  บรูณภาพของสถาบนั  ซึง่อธิบายได้ว่า  บรูณภาพ
ของสถาบัน  หมายถึง  สภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนท่ีมีการกําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนตลอดจนนโยบาย  แผนการศึกษาระดบัชาติ  และความ
เปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั  โรงเรียนสามารถบริหารจดัการได้อย่างอิสระ  โดยโรงเรียนมี
การบริหารจดัการท่ีเน้นการมีสว่นร่วมระหว่างโรงเรียนและชมุชน  ในการร่วมมือสง่เสริมสนบัสนนุ  
ร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันาโรงเรียนจากบุคลากรภายในโรงเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  ทัง้นีเ้พ่ือให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการมากท่ีสุด  
องค์ประกอบนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ เซอร์โต (Certo) ได้อธิบายถึง
สภาพแวดล้อมขององค์การ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 
ซึง่แบ่งออกเป็น สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สงัคมและ
วฒันธรรม  ลกูค้า คู่แข่งขนั  นโยบายรัฐบาล  2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (internal  
environment) ประกอบด้วย ผู้บริหาร  โครงสร้างองค์การ บคุลากร เป็นต้น  ซึง่จําเป็นอย่างยิ่งท่ี
องค์การต้องให้ความสําคญักับสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก  การบริหารจดัการสร้าง
ความร่วมมือของทกุๆ ฝ่ายสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพขององค์การ  เช่นเดียวกบั  สเตียร์ (Steers)  ได้
แบง่สภาพแวดล้อมออกเป็น 2 ระดบั คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ และภายนอกองค์การซึง่
หมายถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน  ตลอดจนความร่วมมือจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย    
ส่วนสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้กล่าวไว้ว่า  ในการจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิผลนัน้จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากภายนอกองค์การหรือชมุชน ทัง้นีเ้พราะโรงเรียน
เป็นระบบยอ่ยระบบหนึง่ในระบบสงัคม ดงันัน้การดําเนินงานในโรงเรียนจะต้องมีการประสานงาน
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หรือร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   ปัจจุบนัโรงเรียนเปิด
โอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษามากขึน้ เช่น เป็นคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทําหน้าท่ีในการกําหนดวิสยัทศัน์ในการพฒันาโรงเรียน รวมทัง้มีสว่นร่วมในการกําหนด
นโยบายในการบริหาร  เป็นต้น  โรงเรียนกับชุมชนจึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาจึงเก่ียวข้องและสมัพันธ์กับชุมชน และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนจะต้องให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุน
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีชมุชนจดัขึน้  สอดคล้องกบั พรรณี สวุตัถี ท่ีกลา่วไว้ว่า  การสร้างความสมัพนัธ์กบั
ชุมชนนับเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน  ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะประกอบด้วย 
นโยบายของโรงเรียน  ซึ่งจะต้องเป็นนโยบายเปิดประตูโรงเรียน  ความร่วมมือของบุคลากรใน
โรงเรียน  ความพร้อมของโรงเรียนในด้านอาคารสถานท่ี  เทคโนโลยีท่ีทันสมยั  ตลอดจนความ
พร้อมของทุกชมุชน  ซึ่งทราบถึงสภาพปัญหาและวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหานัน้ ๆ  นอกจากนี ้ โรงเรียน
ต้องทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  เพ่ือให้ประชาชนในชมุชนได้แสวงหาความรู้และเข้ามาใช้
บริการตา่งๆ ของทางโรงเรียนได้  หากทางโรงเรียนและชมุชนมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  จะทําให้
พฒันาสงัคมให้ดีขึน้  สอดคล้องกบั  ไพฑรูย์  สลิารัตน์  ท่ีได้ทศันะเพิ่มเตมิว่า ระหว่างโรงเรียนและ
ชมุชนนัน้ต้องยดึหลกัการสร้างความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัในบทบาทและภารกิจท่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบ  
โดยโรงเรียนต้องทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  เพ่ือให้ประชาชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัซึ่ง
ถือเป็นหัวใจของการเปล่ียนแปลงพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึน้  ซึ่งมี  3  ขัน้ตอน  คือ  การ
วางแผน  ปฏิบตัิการ  และประเมินผลแล้วรายงานผลให้บคุลากรในโรงเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง
ทราบ  ทํานองเดียวกนั  เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์  ยงัได้กล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนไว้ว่า  สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารจดัการมากขึน้  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจของ ครู นกัเรียน  ผู้ปกครอง ผู้แทนชมุชนโดยมุ่งให้อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศกึษาใน
สามเร่ืองคือ  งบประมาณ   บุคลากร  หลักสูตร  หรือโปรแกรมการศึกษา    สําหรับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้ศึกษาบทบาทของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพ่อแม ่
ผู้ปกครองของตา่งประเทศ  พบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อแม่ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยมีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน ชุมชน พ่อแม ่
ผู้ปกครองและนกัเรียนเพ่ือหารายได้นํามาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน ด้วยวิธีการระดม
บคุคล เงินทนุ วิทยากรสมยัใหม่ เพ่ือให้โรงเรียนพึ่งตนเองได้  ส่วนประเทศญ่ีปุ่ น พ่อ  แม ่
ผู้ปกครองและครูจะมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด โดยครูจะเป็นฝ่ายไปเย่ียมบ้าน เพ่ือดแูลความ
เป็นอยู่ของนกัเรียนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ปกครอง ทัง้ด้านผู้ เรียน การพฒันาโรงเรียน 
และด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ส่วนจงกล  เชษฐเจริญรัตน์  และ รุ่งเรือง สขุาภิรมย์  ได้กล่าวไว้อย่าง
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สอดคล้องกันว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนนัน้ส่วนใหญ่เป็นท่ีน่าพอใจแต่บาง
ด้านนัน้ยงัไม่น่าพอใจ   ซึง่สอดคล้องกบั  กมลพรรณ  ชีวพนัธุ์ศรี  กลา่วว่าการมีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษาไว้วา่  อยากให้มีการกําหนดบทบาทผู้ปกครองและสทิธิของเครือข่ายผู้ปกครองให้ชดัเจน 
สว่น  เกรียง กลัป์ตินนัท์  ได้ศกึษาความต้องการมีสว่นร่วมทางการศกึษาขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัส่วนใหญ่มีความต้องการมีส่วนร่วมในระดบัมากทกุด้าน  ดงันัน้ ควรปรับระบบการบริหาร
จดัการและเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมให้มากขึน้ นอกจากนี ้ชญัญา  อภิปาลกลุและเรณ ู
คุปตษัเฐียร และกมลาศน์   ศรประสิทธ์ิ  ได้ทําการวิจัย พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานของสถานศกึษา    ควรมีการจดัอบรมและพฒันาเก่ียวกบัการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพราะเม่ือคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีแล้วส่งผลทําให้การมีส่วนร่วมต่อการบริหารสถานศึกษามี
ประสทิธิภาพ ก่อให้การสนบัสนนุและการพฒันาของโรงเรียนในภาพรวม 

2. องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั
เป็นอนัดบั 2  เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอย่างดี  (2) ผู้บริหารปฏิบตัิต่อครูทกุคนอย่างเสมอภาคและ
ยตุธิรรม  และ (3)  ผู้บริหารมีความเป็นมิตร       

  องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .507 - .824 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 5.665 และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 4.358  ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  
3  ตัวแปรในองค์ประกอบท่ี  2  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ ให้ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษามีความคดิเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงวา่ตวัแปรทัง้  3  ตวัแปร
สามารถจดัอยู่ในกลุม่องค์ประกอบท่ี  2  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  ซึง่อธิบายได้ว่า  ภาวะผู้ นํา
แบบมิตรสมัพนัธ์  หมายถึง  พฤติกรรมของผู้บริหารท่ีแสดงออกซึง่ความเป็นมิตรต่อครูหรือเพ่ือน
ร่วมงาน  ปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม   ก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีระหวา่งผู้บริหาร
และครู  ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน  องค์ประกอบนีส้อดคล้องกบัแนวคิด
ของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ ฮาลปิน ไวเนอร์และสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill)  ได้
ศกึษาพบว่า  แบบของผู้ นํามิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของพฤติกรรมผู้ นํา 
และพฤติกรรมผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จจะเก่ียวข้องกับการปฏิบัติทัง้มิติกิจสัมพันธ์และมิตร
สมัพันธ์ ถ้าผู้ นํามีลกัษณะมุ่งกิจสมัพันธ์และมิตรสมัพันธ์สูงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้ ร่วมงาน  ได้ให้ความหมายของภาวะผู้ นําไว้ว่า   ภาวะผู้ นํา  หมายถึง  กระบวนการใช้อิทธิพลตอ่
กิจกรรมของกลุม่  เพ่ือกําหนดวตัถปุระสงค์กลุม่และนํากลุม่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์   สว่น เสริมศกัดิ ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
338 

วิศาลาภรณ์  ได้กลา่วเพิ่มเตมิไว้วา่  ภาวะผู้ นําเป็นการใช้อิทธิพลตอ่บคุคลให้ปฏิบตัิตามเพ่ือความ
สมัฤทธ์ิผลของเป้าหมาย  ภาวะผู้ นําด้านมิตรสมัพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกไวต่อ
การรับรู้ของผู้ นําท่ีมีตอ่ผู้ตาม ในแง่ให้การยอมรับในความคิด ความรู้สกึสร้างความไว้วางใจตอ่กนั 
แสดงความช่ืนชมและรับฟังปัญหาของผู้ตามอย่างตัง้ใจ โดยกระตุ้นให้มีการสื่อสารทัง้สองทาง 
พยายามแสวงหาคําแนะนําหรือข้อเสนอจากผู้ตามเพ่ือการตดัสินใจสําคญั  ของตนแสดงออก
อย่างลึกซึง้ถึงความห่วงใยต่อความต้องการของลูกน้อง   เป็นต้น   นอกจากนี  ้  ฟีสแมน 
(Fleishman)  ยังได้กล่าวว่า  ผู้ นํามิตรสัมพันธ์มีลักษณะของการดูแลเอาใจใส่ มีความเป็น
มิตรภาพมีความไว้วางใจตอ่กนั  ยอมรับฟังความคิดเห็น  ให้การยอมรับนบัถือ  ให้ความอบอุ่น  มี
ความปรองดองกันระหว่างผู้ นําและผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ผู้ นําท่ีมุ่งมิตรสมัพนัธ์สูงจะสนบัสนุนเปิด
โอกาสให้มีการติดต่อส่ือสารและการให้มีส่วนร่วม  ซึง่จะทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาร่วมมือร่วมใจกนั
ทํางานด้วยความเต็มใจและอย่างเต็มความสามารถ  ซึ่งสอดคล้องกับ เรดดิน (Reddin) ได้
กล่าวถึงภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ไว้ว่า  ผู้ นําแบบนีจ้ะเน้นมนษุยสมัพนัธ์เป็นหลกัในการทํางาน  
เอาใจทุกคนทุกระดับ  ไม่ต้องการให้ใครเกลียด  จึงมีนิสัยเป็นกันเองและเป็นมิตรกับทุกคน  
ยอมรับผู้ อ่ืน  เห็นใจคนอ่ืน  ไม่อวดตวั  ทําอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใคร  ให้ความสําคญั
เร่ืองสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่าเร่ืองการงาน  นั่นคือการเป็นท่ีบุคคลท่ีเน้นคนมากว่าการ
ทํางาน  ถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกับงาน  ผู้ นําประเภทนีจ้ะเลือกเอาคนไว้ก่อน  งานมาทีหลงั  
ส่วน ประสาน  ทองพูล และทิพวรรณ  ทองพูล ได้กล่าวถึง  ภาวะผู้ นําด้านมิตรสัมพันธ์  
(consideration)  ในมมุมองของโรงเรียนพบวา่  เป็นพฤตกิรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมุ่ง
สร้างความเป็นมิตร  ใจกว้าง  เป็นท่ีพึง่  เปิดเผย  และสนบัสนนุ โดยแสดงตนเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดี
และมีความสามารถ   ในการจดัสวสัดิการแก่ครูในโรงเรียนได้รับฟังและเคารพความคิดเห็นของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนครู  ให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั  อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  มีงานวิจัยหลายเร่ืองให้ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกันว่า  ประสิทธิผลของโรงเรียนมี
ความสมัพนัธ์อย่างสงูกับพฤติกรรมภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ นําท่ีมีมนุษย์
สมัพนัธ์ท่ีดี สอดคล้องกบั  วิเชียร  วิทยอดุม ท่ีได้กลา่วถึงลกัษณะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ไว้ว่า ผู้ นํา
ต้องสร้างความรู้สกึให้บคุลากรรับรู้วา่  ทกุคนเป็นสว่นหนึง่ขององค์การและให้ความสนใจไปท่ีกลุม่
ไม่ใช่ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  และมีมนุษย์สมัพนัธ์  ผู้ นําต้องสร้างความเป็นกนัเองให้กับบุคลากร  
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความไว้วางใจ  และมีความกล้าท่ีจะขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้   การท่ีผู้บริหารมีพฤติกรรมแบบสมัพนัธ์จะทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใต้บงัคบับญัชา
เป็นไปด้วยความอบอุ่น  ราบร่ืน  เต็มไปด้วยลกัษณะฉนัทมิตรท่ีดีต่อกนั  มีความเช่ือถือ  มีความ
ไว้วางใจซึง่กนและกนั  มีความเคารพในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล   
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นอกจากนีมี้นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้  อาทิ แคทส์  
(Katz)  ได้กลา่วไว้ว่า  ผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีทกัษะซึง่ประกอบด้วย  1)  ทกัษะด้านมโนภาพ
เก่ียวกบังาน  หมายถึง  การมีมโนภาพในระบบของโรงเรียนอยา่งกว้างขวางและครอบคลมุงานทกุ
อยา่ง  เช่น กฎระเบียบ  ทฤษฎี  เป็นต้น  2)  ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์  หมายถึง  ผู้ นําต้องมีทกัษะ
และความสามารถในการอยู่อย่างมนษุย์  ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วยความเข้าใจ  ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี  
มีมนษุย์สมัพนัธ์  เป็นต้น  และ 3)  ทกัษะด้านเทคนิค  หมายถึง  การรู้จกัใช้กลวิธีในการแก้ปัญหา
รวมทัง้การตดัสินใจทัง้ด้านบริหารและด้านปฏิบตัิงาน  ทํานองเดียวกนั  เดวิสและสก๊อต (Davis  
and Scoot) กลา่วถึงคณุลกัษณะท่ีเก่ียวกบัผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้  ดงันี ้ 1) ความเฉลียวฉลาด  
หมายถึง  ความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจงูใจเพ่ือก่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากผู้ ใต้บังคับบัญชา  2)  ความเจริญวัยด้านสังคม  หมายถึง  ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์   เคารพตนเองและผู้ อ่ืน   มีความเ ช่ือมั่นในตนเองและให้ความสนใจ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา  3)  แรงจงูใจภายในและความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ และ 4) ทศันคติ
ด้านมนุษยสมัพันธ์  หมายถึง การยอมรับว่าความร่วมมือของคนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความมี
ประสิทธิภาพขององค์การและผู้ นําจะต้องให้ความสําคัญกับคน  ส่วน อันรูห์และเทอร์เนอร์  
(Unruh  and  Turner)  ได้กลา่วถึงยทุธศาสตร์ในการทํางานของผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้ว่า  ผู้ นํา
จะต้องมียทุธศาสตร์ในการทํางาน  ดงันี ้ 1)  ต้องค้นหาและมองเห็นลกัษณะเดน่ท่ีสําคญัของครู
เพ่ือให้พบความสามารถ  ขีดความสามารถ และความสนใจของครูแตล่ะคนให้ได้  2)  ต้องสง่เสริม
สนบัสนนุความสามารถ  ขีดความสามารถและความสนใจของครูแต่ละคนให้เจริญงอกงามยิ่งขึน้  
3)  ต้องมีความสามารถในการแนะแนวและประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของครูได้อย่าง
ฉลาด นอกจากนี ้สตอกดลิ (Stogdill) ได้นําเสนอทฤษฎีคณุลกัษณะผู้ นําได้  ดงันี ้1)  คณุลกัษณะ
ทางกาย (Physical Characteristics)  ได้แก่  ลกัษณะท่าทาง  ส่วนสงู  นํา้หนกั  อายุ  ซึ่งเป็น
ปัจจยัสง่เสริมให้มีลกัษณะผู้ นําและสร้างความยําเกรงให้กบัสมาชิกในกลุม่  2)  ภมูิหลงัทางสงัคม 
(social  characteristics) ได้แก่  การศึกษา  สถานภาพทางสงัคม  การเปล่ยนแปลงฐานทาง
สงัคมให้สงูขึน้  3) สติปัญญาความรู้ความสามารถ (intelligence)  ได้แก่  การตดัสินใจ  ความรู้ดี
และมีความสามารถในการพดู  4)  บคุลกิภาพ  (personality)  ได้แก่ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความ
ระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน  5) ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน  (task  related  characteristics)  ได้แก่  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความต้องการประสบความสําเร็จและรับผิดชอบสงู  6) ลกัษณะทาง
สงัคม ได้แก่  มีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ชอบการพบปะสงัสรรค์กับ
บุคคลอ่ืน ๆ  งานวิจยัของรีซช์ (Rezach)  ได้ศึกษาเร่ืองหวัใจภาวะผู้ นําจากรูปแบบภาวะผู้ นําท่ี
ประสทิธิผลในโรงเรียนซึง่เป็นอิสระ  ผลการวิจยัพบวา่  ผู้ นําท่ีมีประสทิธิผลจะแสดงภาวะผู้ นําแบบ
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ผู้ รับใช้และแบบคณุธรรม  สงัเกตได้จากวิสยัทศัน์  การสื่อสาร  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ความ
เช่ือมัน่ในตวัผู้ นําต่อการตดัสินใจและปฏิบตัิงาน  การเปิดโอกาสให้บคุลากรเข้าไปมีส่วนร่วมและ
กําหนดวิสยัทศัน์   

3. องค์ประกอบด้านขวัญในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็น
อนัดบั 3  เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ (1)  
ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู  (2) ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน  (3) โรงเรียน
มีการร่วมมือและประสานงานกนัอย่างเข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทีม  และ (4)  ครูมีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน 

  องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยูร่ะหวา่ง .615 - 1.108  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.436   และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 3.412 ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  3  
ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี  3  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ให้ข้อมลูสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา
มีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้  4  ตวัแปรสามารถจดั
อยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  3  ขวญัในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งอธิบายได้ว่า  ขวญัในการปฏิบตัิงาน  
หมายถึง  สภาพการท่ีสะท้อนให้การปฏิบตัิงานของบคุลากรในโรงเรียนท่ีมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพ
ครู  มุง่มัน่  กระตือรือร้น  มีการร่วมมือกนัทํางานเป็นทีมอยา่งเข้มแข็ง  และตระหนกัเสมอวา่ทกุคน
เป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน  องค์ประกอบนีส้อดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ 
เดวิส  (Davis)  ได้ให้ความหมายของขวญัไว้ว่า  ขวญัเป็นสภาพท่ีเกิดขึน้และสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพจิตใจ  สภาพการทํางาน  เช่น ความกระตือรือร้น  อารมณ์  ความหวงั  ความเช่ือมมัน่และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  ส่วน  โรธีส เบอร์เกอร์ (Roethlisberyer) ได้กล่าวว่า  ขวญัเป็นสิ่งท่ีมองไม่
เห็นชดัแต่เก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคญัมากเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของบุคคลต่าง ๆ  
ภายในกลุม่หรือในหน่วยงานเดียวกนั  สว่น ไซสนั (Sison)  กลา่วว่า  ขวญัยงัเป็นสภาวะทางจิตใจ  
ซึง่มีผลทําให้บคุคลทํางานอยา่งเตม็ใจ  และกระตือรือร้น   นอกจากนัน้  สร้อยตระกลู (ติวยานนท์)  
อรรถมานะ  ยงัให้ทรรศนะเก่ียวกบัขวญัไว้ว่า  ขวญั  หมายถึง  ทศันคติ ความตัง้ใจ แรงจงูใจ หรือ
การกระตุ้นท่ีมีในหมู่สมาชิกของกลุม่ในการปฏิบตัิงานเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจและด้วยความมานะบากบัน่  และขวญัยงัเก่ียวข้องกับความรู้สึก
แห่งการมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน  ตลอดจนมีสว่นร่วมในความสําเร็จขององค์การ  ซึง่เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับการเป็นท่ียอมรับของเพ่ือร่วมงานทุกระดบัด้วย   ดงันัน้ขวญัจึงเป็นสิ่งท่ีเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงได้หรือมีลกัษณะพลวตัอยู่เสมอ  เช่นเดียวกนั  อทุยั  หิรัญโต ได้กลา่วถึงความสําคญั
ของขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานว่า  ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานว่า  ขวญักําลงัใจใน
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การปฏิบตัิงาน  ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจะบนัดาลให้เกิดขึน้หรือสร้างขึน้ได้ในวนัเวลาอนัรวดเร็ว
และดํารงอยู่ได้ตลอดไป  หากแต่ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
เกิดขึน้ได้จากการพัฒนามาโดยตลอด  สืบเน่ืองมากจากการวางแผน  นโยบาย  การกําหนด
ระเบียบ  การปฏิบตัิตนท่ีดี การปกครองบงัคบับญัชา การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึงการจดั
สิง่แวดล้อมท่ีดี ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดขวญั ได้แก่ บทบาทของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอยู่ตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  
การมอบหมายงานท่ีพอเหมาะกบัความรู้  ความสามารถของตน  การจดัสภาพการทํางานถกูต้อง
ตามหลกัอนามยั  เกณฑ์และระเบียบของงาน  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ  
การให้บําเหน็จรางวลัและการลงโทษ  ลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงสภาพของขวญัและกําลงัใจในการ
ปฏิบตัิงานว่าจะสูงหรือต่ํานัน้  ย่อมสงัเกตได้จากระดับความสม่ําเสมอของผลการปฏิบัติงาน  
สภาพการขาดงาน  และการลางาน  คําร้องทุกข์  และบตัรสนเท่ห์  การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน  
ส่วน นิภา (ทองไทย)  แก้วศรีงาม ได้กล่าวถึงขวญัในการปฏิบตัิงานว่า  เป็นความรู้สึกในจิตใจท่ี
บคุลากรมีความรูสกึท่ีดีตอ่สภาพแวดล้อมและตอ่การทํางานในโรงเรียน  ขวญัจะมีอยู่สองลกัษณะ
คือ  ขวญัดีและขวัญไม่ดี  ผู้ ท่ีมีขวญัท่ีดีในการทํางานจะมีพฤติกรรมท่ีตัง้ใจทํางานอุทิศตนเพ่ือ
องค์การ  ในขณะท่ีผู้ มีขวญัไมดี่จะไมส่นใจในการทํางาน  แตจ่ะทําเพ่ือตนเองเท่านัน้   

นอกจากนีน้กัวิชาการได้กล่าวถึงความสําคญัของขวญัท่ีมีต่อองค์การไว้  ดงันี ้ ทองใบ 
สดุชารี  กลา่วไว้ว่า  องค์การใดท่ีมีขวญัของกลุม่สงูย่อมแสดงให้เห็นว่า ขวญัในระดบับคุคลจะสงู
เช่นกนั ซึง่จะสง่ผลให้การปฏิบตัิภารกิจขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกนั จึง
อาจกลา่วได้ว่าขวญัท่ีดีขององค์การมีความสําคญั ดงันี ้   1)  ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือ
บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ  2)  สร้างความจงรักภกัดีตอ่หมู่คณะและองค์การ  3)  เกือ้หนนุให้
ระเบียบ ข้อบงัคบับงัเกิดผลในการควบคมุความประพฤติของพนกังาน ให้ปฏิบตัิอยู่ในระเบียบ
และศีลธรรมอนัดีงาม  4)  สร้างสามคัคีธรรมในหมู่คณะ  5)  สร้างความเข้าในอนัดีระหว่างบคุคล
ในองค์การกบันโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์การ  6)  เกือ้หนนุและจงูใจให้สมาชิกเกิดความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทํางาน  และ 7)  ทําให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองค์การ   นอกจากนัน้  
ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทองพลู  ได้กลา่วถึงแนวทางในการเสริมสร้างขวญัให้กบับคุลากร
ไว้วา่  การมีขวญัดีและมีความเต็มใจในการทํางาน   สามารถทําได้โดยจดัโครงสร้างในการทํางาน
หรือมอบหมายงาน โดยอาศัยหลักเร่ืองเก่ียวกับกลุ่ม  เช่น  ความสมัพันธ์กลุ่มสมาชิกในกลุ่ม  
ประสิทธิภาพของกลุ่ม  เพ่ือให้พนกังานมีขวญัและกําลงัใจในการทํางานได้ดี  โดยให้สมาชิกของ
กลุ่มรับรู้และยอมรับจดุมุ่งหมายร่วมกบักลุ่มด้วยความเต็มใจ  สร้างเสริมความสามคัคี  ความรัก
ใคร่ผกูพนัธ์  ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม   การจดัสภาพในการทํางานให้กลุ่มพึงพอใจและ
ทัดเทียมกัน  สมาชิกในกลุ่มมีการทํางานอย่างสม่ําเสมอ  โดยมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการ
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ทํางาน  การแบง่งาน  และการประเมินผลงาน  นอกจากนี ้ สมพงษ์ เกษมสิน  ยงัได้เสอนแนวทาง
การศึกษาเพ่ือจะได้ทราบว่าขวญัในการทํางานขององค์การใดสูงหรือต่ําเพียงใด ขึน้อยู่กับ
องค์ประกอบท่ีสําคญั   ดงันี ้ 1) ลกัษณะท่าทางและบทบาทของผู้ นํา หรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีมีตอ่
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงาน  2)  ความพงึพอใจในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบตัิอยู่  3) ความพงึพอใจ
ตอ่วตัถปุระสงค์หลกัและนโยบายดําเนินงาน และองค์การของพนกังาน เจ้าหน้าท่ี และผู้ ร่วมงาน 
ตลอดจนการจดัองค์การและระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การ  4)  การให้บําเหน็จรางวลั 
การเล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหน่งแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานดีย่อมเป็นเคร่ืองจงูใจให้บรรดาผู้ ใต้บงัคบับญัชา   5)
สภาพของการทํางานควรให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะ และ 6) สขุภาพของผู้ปฏิบตัิงาน รวมทัง้สภาพ
ทางกายและสภาพทางจิตใจอารมณ์ของผู้ปฏิบตัิงานแตล่ะคนอาจเปล่ียนแปลงได้เสมอ ทัง้ท่ีเป็น
ผลโดยตรงจากผู้บริหารนัน้เอง 

นอกจากนีไ้ด้มีผู้ ศึกษาเก่ียวกับขวัญในการปฏิบัติงาน  ดังนี  ้ ฮูเบิร์ต (Hubert) พบว่า  
องค์ประกอบของสขุภาพองค์การในเร่ืองเก่ียวกบัขวญัในการปฏิบตัิงานสง่ผลทางอ้อมท่ีทําให้ครูเกิด
ความเครียด   นอกจากนีง้านวิจยัของเว็บเบอร์ (Webber)  ได้ศกึษาภาวะผู้ นําทางวิชาการและขวญั
กําลังใจ  พบว่า  การรับรู้ของครูเก่ียวกับแบบผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับขวัญ
กําลงัใจของครู  ส่วน เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg)  ได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อขวญักําลงัใจของ
ครู  พบว่า  ขวัญกําลงัใจของครูส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงด้วย  อาจกล่าวว่าการท่ีนักเรียนมี
คณุภาพสงูเป็นผลมาจากครูมีขวญักําลงัใจสงู  ซึง่อาจจะเป็นผลมาจากการรับรู้ของครูเก่ียวกบัภาวะ
ผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกบัโยชิยามาและคณะ (Yoshiyama  and  others) 
ท่ีศึกษาพบว่า  ภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลเป็นท่ีไว้วางใจของผู้ ใต้บงัคบับญัชาและขวญักําลงัใจมี
ความสัมพันธ์กัน  นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการได้ศึกษาความสัมพันธ์ขวัญกับการปฏิบัติงานใน
ประเทศ ดังท่ี  ชัชวาลย์  ทองทิพย์ ศึกษาเร่ืองขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  ความสมัพนัธ์ของขวญัในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบตัิและด้านสภาพภาพของอาชีพ  อยู่ในระดบัมาก ท่ีเหลืออยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่  ด้าน
ความสําเร็จในการทํางาน  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา เป็นต้น ส่วน ทวีศักดิ์ กวยะปาณิก  ได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการบริหารกบัสภาพขวญัในการปฏิบตัิงานของครู  พบว่า  ด้านขวญั
ในการปฏิบตัิงานของครูในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วน กานต์ชนก มิตรยอดวงศ์  ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการพิจารณาความดีความชอบกบัขวญัในการปฏิบตัิงานของครูสายผู้สอนใน
โรงเรียน  พบว่า  ขวญัในการปฏิบตัิงานของครูสายผู้สอนในโรงเรียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
การพิจารณาความดีความชอบมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัขวญัในการปฏิบตังิานของครู   
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4. องค์ประกอบด้านการสนับสนุนทรัพยากร  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็น
อนัดบั 4  เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ (1)  
โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ  (2) โรงเรียนมีห้องปฏิบตัิการต่างๆ เพียงพอกับจํานวน
นกัเรียน (3) โรงเรียนได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ  (4) โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอย่าง
เป็นสดัสว่น   (5) โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ และ (6) โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมา
สนบัสนนุในการปฏิบตังิาน 

  องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .516 - .904  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 3.043  และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 2.341 ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  6  
ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี  4  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ให้ข้อมลูสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา
มีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้  6  ตวัแปรสามารถจดั
อยู่ในกลุม่องค์ประกอบท่ี  4  การสนบัสนนุทรัพยากร  ซึง่อธิบายได้ว่า  ความสามารถของผู้บริหาร
ในการบริหารจดัการในเร่ืองทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน  เช่น โรงเรียนได้รับงบประมาณ
อย่างเพียงพอ  มีส่ือการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการต่างๆ เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
ตลอดจนการมีวสัดุอุปกรณ์สํารองไว้ใช้สอยเพียงพอ  ในการสนับสนุนการปฏิบตัิงานของครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน  ดังนี  ้  พอร์ดเกอสกี ้ 
(Podgursky)  กลา่ววา่  การสนบัสนนุทรัพยากร (resource influence) เป็นสภาวะการปฏิบตัิงาน
ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้ บริหารท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารด้าน
บุคลากร  การเงิน  และพัสดุ  เพ่ือช่วยเหลือให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ซึ่ง เดอสตีฟาโน (De Stefano) พบว่า  ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการใช้
ทรัพยากรของโรงเรียน  หากโรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอย่อมบริหารจดัการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีร้อบบินส์ และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter)  ได้กลา่วถึง เทคนิคใน
การจดัสรรทรัพยากรวา่  เม่ือองค์การกําหนดเป้าหมาย  (goals)  ขึน้ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ
ว่าจะทําอย่างไรหรือจะมีวิธีการใด เน้นท่ีจะทําให้องค์การไปสูเ่ป้าหมายให้ได้  องค์การจําเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากร  (resources)  ทัง้หลายร่วมกนั  ซึง่ประกอบด้วยเงิน  วสัด ุ คน  สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน
ตา่งๆ  เช่น  ช่ือตราสนิค้า  สทิธิบตัร  ช่ือเสียง  ฐานข้อมลู  รวมทัง้โครงสร้างและวฒันธรรมองค์การ  
เทคนิคท่ีจะจดัสรรทรัพยากรขององค์การมี  4 วิธี  ดงันี ้ 1) การทํางบประมาณ  (budgeting)  คือ  
แผนท่ีเป็นตวัเลขสําหรับจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมตา่งๆ 2) การกําหนดกิจกรรม  (scheduling) 
คือ การกําหนดหรือมอบหมายกิจกรรมให้หน่วยงานต่าง ๆ  3) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  (breakeven  
analysis)  คือ  เคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารกําหนดจุดคุ้มทุน   
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และ 4)  แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้นตรงคือ  ทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่างจํากดั  (limited  resources)  
ในขณะท่ีเป้าหมายหรือผลท่ีต้องการต้องดีท่ีสดุ (optimization)   

นอกจากนี ้ กระทรวงศกึษาธิการได้ กําหนดแนวทางการปฏิรูปสถานศกึษาให้เป็นโรงเรียน
ในอุดมคติในส่วนท่ีเก่ียวกับทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนว่า  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยกระดบั
มาตรฐานการศกึษาให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม  โดยจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ี
เอือ้ต่อการเรียนการสอน  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขมุ่งเน้นการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิจริง  จดัให้โรงเรียนมีความร่มร่ืน  มีต้นไม้  แหล่งนํา้  บ่อนํา้  ไร้ฝุ่ น  
ไร้มลภาวะ  มีแผนผังเต็มรูปแบบ  มีห้องเรียน  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องทดลอง  
ห้องปฏิบตัิการ  ตลอดจนสนามกีฬาครบถ้วนเหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ินมีอปุกรณ์การเรียนการสอน
ครบครันเหมาะสมกับการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ   สอดคล้องกับ พรรณี สวุตัถี ท่ีได้กล่าวไว้ว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคญัในการท่ีจะทําให้การใช้ทรัพยากรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  เพราะเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องมีการ
จดัระบบการจดัการให้ชดัเจน  และเป็นท่ีรับทราบกนัโดยทัว่ไป  สว่นบคุลากรนัน้ต้องกําหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้ชดัเจนเช่นกนั  โดยยดึหลกัความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ  รวมทัง้ภารกิจ
หลักของโรงเรียน  มีการติดตามดูแล  การปฏิบัติงานของบุคลากรและให้ความช่วยเหลือ  
สนบัสนนุหรือร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และมีการประเมินในการทํางาน  สําหรับงบประมาณต้องมี
การวางแผนใช้เงินโดยยึดผู้ เรียนเป็นหลกั  ส่วนวสัดอุปุกรณ์เหล่านัน้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
มีการจดัระบบเก็บและบํารุงรักษาอยา่งดี 

นอกจากนีย้งัมีงานวิจัยท่ีกล่าวถึงการสนับสนุนทรัพยากร ดงัท่ี ศุภร บุญราช ได้
ทําการศกึษาเร่ือง การปฏิบตัิและความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศกึษา
ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  พบว่า โรงเรียนการรับทราบนโยบายเก่ียวกบั
นโยบายการระดมทรัพยากร การปฏิบตัิจริงของโรงเรียนและวิธีการท่ีโรงเรียนใช้ในการระดม
ทรัพยากรแต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรยงัน้อยมาก  ปัญหาท่ี
โรงเรียนประสบปัญหาคือด้านการเงิน  และความคาดหวงักบัผลท่ีจะเกิดขึน้เม่ือใช้มาตรการในการ
ระดมทรัพยากรคือ บคุคล ชมุชนองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากยิ่งขึน้ 
งบประมาณด้านการศกึษาจะมีมากขึน้คณุภาพการศกึษาของประเทศจะดีขึน้ สว่น สมพร แดงสวสัดิ ์ 
ได้ศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า  
ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีทัง้ด้านบุคลากร  ด้านการจดัการ  ด้านวสัดุอุปกรณ์
และด้านการเงิน  สว่น  นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ ได้ศกึษาระบบบริหารจดัการการเงินนอกงบประมาณ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า สถานศึกษาใช้วิธีการเข้าหาแหล่งทุน โดยผู้บริหารและ
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คณะกรรมการใช้ศกัยภาพเดินเข้าไปหา ทําสมัพนัธไมตรีทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีการร่วม
กิจกรรมสว่นตวัและกิจกรรมสว่นรวม เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงจากความสมัพนัธ์มาสูกิ่จกรรมหาเงินทนุ
ให้โรงเรียน ทัง้นีค้นเราเม่ือมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ย่อมมีความผกูพนั ย่อมเห็นอกเห็นใจ จึงยอม
ช่วยเหลือกนัด้วยความเต็มใจ  ส่วน ศิริพร  สขุสวสัดิ์  ยงัได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการสนบัสนนุทรัพยากรทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบวา่  สถานศกึษาสว่นใหญ่
มีความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรในทุกๆ ด้าน  ความต้องการทรัพยากรจึงมีสภาพปัญหาใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เช่น  ด้านงบประมาณ  ด้านวสัด ุ ครุภณัฑ์  สิ่งก่อสร้าง  ด้านบุคลากร  
ด้านความรู้ในการจัดการศึกษา  จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ  เพ่ือจะ
สถานศกึษาสามารถบริหารจดัการแก้ปัญหาคณุภาพนกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. องค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั
เป็นอนัดบั 5  เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอย่างเป็นระบบ  (2) โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  
พสัด ุ อย่างเป็นระบบ  (3) โรงเรียนจดัสวดัิการ  กองทนุ  ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา  และ 
(4)  โรงเรียนมีการตรวจสอบ และควบคมุหลกัฐานการใช้งบประมาณ 

  องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .555 - .871 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.637  และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั  2.029  ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  
4  ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ ผู้ให้ข้อมลูสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา
มีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้  4  ตวัแปรสามารถจดั
อยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  5  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ซึง่อธิบายได้ว่า  ความสามารถใน
การแก้ปัญหา หมายถึง  ความสามารถของผู้ บริหารในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การแก้ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบันกัเรียน  มีการจดัระบบบญัชี 
การเงิน  พัสดุ  ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมเพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ เป็นต้น  สอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ มายส์ (Miles)  
ได้กล่าวถึงมิติของสขุภาพองค์การไว้ว่า ความเหมาะสมในการแก้ปัญหา (problem - solving  
adequacy)  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ทรัพยากร
น้อยท่ีสดุและเกิดความตงึเครียดน้อยท่ีสดุ   นอกจากนี ้ วีระพล สวุรรณนนัต์ ได้ให้คําจํากดัความ
ของปัญหาไว้ว่า ปัญหาเป็นสภาพเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดในอนาคต มีแนวโน้มท่ีจะไม่ตรงกบัความ
ต้องการ สว่น ยดุา รักไทย และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ ให้ความหมายว่า ปัญหาคือ ช่องว่าง
ระหว่างสภาพการณ์ปัจจบุนั กบัสภาพการณ์ท่ีเราต้องการให้เกิดขึน้ และการแก้ปัญหาคือ การทํา
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ให้เกิดสภาพการณ์ท่ีเราคาดหวงั  สอดคล้องกบั  รวีวรรณ  จทุอง ท่ีกลา่วว่า ปัญหา คือ สภาพการ
ท่ีเกิดขึน้ ไม่ตรงกบัความต้องการท่ีบคุคลหรือกลุม่ต้องการ และ การแก้ปัญหา คือ การทําให้เกิด
สภาพการณ์ท่ีคาดหวงั  และกิลลีส (Gillies) ได้แบง่ปัญหาเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 1) ปัญหาท่ีไม่
ซบัซ้อน (Problem of simplicity)เป็นปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยั 2 ปัจจยั ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง  
2) ปัญหาท่ีเร่ิมมีความซบัซ้อน (Problem of disordered complexity) เป็นปัญหาท่ีเกิดจาก หลาย
ปัจจยัเข้ามาสมัพนัธ์กนั  และ 3) ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน (Problem of organized complexity) 
เกิดจากปัจจยั หลายปัจจยัและเป็นปัจจยัท่ีมีขนาดใหญ่ มาเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

นอกจากนี  ้คิก  (Kirk) ได้ศึกษาถึงการแก้ปัญหาและอธิบายว่าเป็นพืน้ฐานของ
กระบวนการคิดและวิธีการจัดระบบข้อมูลของสมองร่วมไปกับประสบการณ์ เพ่ือนําไปสู่การ
พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในการแก้ปัญหา โดยท่ีทางเลือกนัน้อาจเป็นคําตอบง่าย ๆ อธิบายได้
ชดัเจน หรือเป็นความยุ่งยากซบัซ้อนต่อการนําไปปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายอย่างสมบรูณ์  ซึง่  
พวงเพ็ญ ชณุหปราณ  ได้กลา่ววา่  การแก้ปัญหาไมใ่ช่หน้าท่ีของผู้บริหารเท่านัน้ แตเ่ป็นหน้าท่ีของ
บุคลากรทัง้หมดวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันอาจแตกต่างกันไป
และไมใ่ช่วิธีใดวิธีหนึง่เสมอไป การแก้ปัญหาเป็นเร่ืองท่ีฝึกหดัได้ คนท่ีจะแก้ปัญหาได้ดีนัน้จะต้องมี
ทศันคติท่ีดีต่อการแก้ปัญหา และส่วนท่ียากท่ีสดุของการแก้ปัญหาคือทําอย่างไรจึงจะสามารถ
เลือกข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุท่ีมีอยู่มาใช้   สว่นยดุา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์  ได้เสนอวิธี
เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการแก้ปัญหากระทําได้ 3 วิธี คือ การออกแบบสอบถาม (questionnaire) 
การสมัภาษณ์ (interviewing) และการสงัเกตโดยตรง (direct observation) หากองค์การมีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จะเป็นตวัช่วยเสริม ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน แรงจงูใจในการ
ทํางาน ภมูิพลงัแห่งปัญญา แก่ทกุคนในองค์การ ทนุปัญญา ท่ีสะสมไว้ในองค์การ ท่ีคู่แข่งไม่
สามารถยือ้แย่งได้  นอกจากนี ้ ยดุา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์  ยงัได้เสนอขัน้ตอนการ
แก้ปัญหาไว้  7 ขัน้ตอน  ดงันี ้ ขัน้ท่ี 1 เข้าใจสถานการณ์  ขัน้ท่ี 2 กําหนดปัญหาให้ถกูต้องชดัเจน  
ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์สาเหตสํุาคญั  ขัน้ท่ี 4 หาวิธีแก้ท่ีเป็นไปได้  ขัน้ท่ี 5 เลือกวิธีการแก้ท่ีดีท่ีสดุ  ขัน้ท่ี 6 
วางแผนการปฏิบตั ิ และขัน้ท่ี 7 ตดิตามและประเมินผล 

6. องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั
เป็นอนัดบั 6  เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการปฏิบตังิานของครู  (2) ผู้บริหารมีอิทธิพล
ตอ่การปฏิบตังิานครู  (3) บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน  และ (4) 
นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวิชาการ 
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  องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .503 - .879  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.218   และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 1.707 ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  4  
ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี  6  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ให้ข้อมลูสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา
มีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้  4  ตวัแปรสามารถจดั
อยู่ในกลุม่องค์ประกอบท่ี 6 ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  ซึง่อธิบายได้ว่า ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 
หมายถึง  เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีแสดงออกและมีอิทธิพลต่อครูและเพ่ือนร่วมงาน ท่ีมุ่งเน้น
ความสําเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ เช่น การท่ีผู้บริหารเน้นให้บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์
เป้าหมาย  ให้ความสําคญัเก่ียวกบัวิชาการหรือมีการกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการ
ปฏิบตังิานของครู  สอดคล้องกบัแนวคดิของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ฟีสแมน (Fleishman)  ได้
กลา่วว่า ผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์จะมีความกระตือรือร้น  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีมนษุย์สมัพนัธ์
ในกลุม่ ชกันําให้มีการสร้างแบบแผนท่ีดีและสร้างช่องทางของการติดตอ่ส่ือสารให้มีความสามารถ
ตดิตอ่กบับคุคลทกุคน  และสามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน  ทัง้ยงัสามารถนําศกัยภาพท่ีมีอยูข่อง
ผู้ ใต้บงัคบับญัชามาใช้ให้งานบรรลผุลสําเร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การมากท่ีสดุ  ผู้ นําท่ีมุ่ง
กิจสมัพนัธ์สงูมกัจะพิถีพิถันกับการมอบหมายงานและมีความคาดหวงัในผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาไว้สงู  เพ่ือให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและสําเร็จตามเวลาท่ีต้องการ สอดค้อง
กบั  เรดดิน (Reddin)  ท่ีกล่าวว่าผู้ นําแบบนีจ้ะเป็นคนท่ีเอาการเอางาน  ยึดถืองานเป็นหลกัการใหญ่  
สนใจมุ่งงานมาก  ขยนั  มัน่ใจ  กล้าทํา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ชอบกําหนดงานให้ผู้ อ่ืน  ไม่คิดถึง
จิตใจผู้ อ่ืน  จึงไม่เอาใคร  ไม่มีเพ่ือน  เป็นต้น  ส่วนเสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์  กล่าวว่า ผู้ นําแบบกิจ
สมัพนัธ์นีจ้ะการกําหนดคณุลกัษณะของงานท่ีต้องการ การกําหนดบทบาทของผู้ นําและผู้ตาม 
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการกําหนดวิธีการสื่อสารซึง่มกัจะเป็นการส่ือสารทางเดียว
จากผู้ นําข้างบนลงสู่ผู้ ตามเบือ้งล่างการกําหนดกระบวนการวิธีทํางานและการจัดตารางการ
ทํางาน เป็นต้น   เป็นพฤติกรรมของผู้ นําท่ีเน้นมุ่งงานสําเร็จ โดยผู้ตามซึง่ปฏิบตัิงานมีโอกาส
เรียกร้องและเสนอเง่ือนไขตา่งๆ ได้น้อยมาก  ซึง่ สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  กลา่วเสริมว่า  ผู้ นําแบบ
กิจสมัพนัธ์จะมีพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีมุ่งเน้นทัง้งานและความสําเร็จของงาน  โดยสร้างความ
เข้าใจในเร่ือง  เป้าหมาย  ภารกิจ  กฎ  ระเบียบตา่ง ๆ  และวิธีปฏิบตั ิ มีทศันคตแิละความคาดหวงั
ท่ีชดัเจนตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีการควบคมุมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานท่ี
ชดัเจน  จะเห็นได้วา่ภาวะผู้ นํามีความสําคญัอยา่งมากตอ่การพฒันาองค์การ 
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นอกจากนีฮ้าลปิน ไวเนอร์และสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ซึง่ได้ศกึษาวิจยั
เก่ียวกบัพฤติกรรมผู้ นําใน 2 มิติ คือ กิจสมัพนัธ์(Initiating Structure)  กบัมิตรสมัพนัธ์ 
(Consideration) ผลการศกึษาสรุปได้ว่าแบบของผู้ นํามิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์เป็นพืน้ฐาน
เบือ้งต้นของพฤติกรรมผู้ นํา และพฤติกรรมผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จจะเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิทัง้
มิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์ ถ้าผู้ นํามีลกัษณะมุ่งกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์สงูจะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้ ร่วมงาน  สว่นเรดดิน (Reddin) ได้เสนอรูปแบบของผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพไว้  4 
รูปแบบ  ดงันี ้ 1)  ผู้ ทําตามระเบียบหรือผู้คุมกฏ  (bureaucrat) 2) ผู้ นําเผด็จการท่ีมีศิลป์หรือผู้
บกุเบิก  (benevolent  autocrat) 3) นกัพฒันาหรือผู้ เสนอแนะ (develop) 4) นกับริหารหรือผู้ นําทีม 
(executive)  สว่น ประสาน  ทองพลู และทิพวรรณ  ทองพลู  ยงัได้กลา่วเพิ่มเติมว่า นอกจากยงัมี
การสร้างภาวะผู้ นําท่ีคาดหวงัแล้วควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้ นํา ได้แก่  การประชุม  
สมัมนา  การศึกษาดงูาน  การให้การเสริมแรง   จากการศึกษาของเฮิร์บส์ท (Herbst)  ได้ศึกษา
ภาวะผู้ นําทางการเป็นผู้ ให้บริการขององค์การและความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศกึษา  พบวา่  ครูใหญ่ท่ีมีภาวะผู้ นําสงู  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนจะสงูตามไปด้วย  
โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์  การอา่นและผลการเรียนตลอดปีของนกัเรียน ทางด้านงานวจิยัของ  
เดอ  สตีฟาโน (DeStefano)  พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการมีระเบียบวินยัของผู้ นํา
และรูปแบบภาวะผู้ นําของครูใหญ่   งานวิจัยของ วัสต์ส (Watts) พบว่า สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมีความสําคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้ นําของ
ครูใหญ่  ซึ่งเน้นทางด้านมิตรสมัพนัธ์และกิจสมัพนัธ์  งานวิจยัของบราเซ่ (Blasé) ได้ทําการวิจยั
เชิงคณุภาพเก่ียวกบัการขาดภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิบตัิหน้าท่ีจากทศันะของครู  
พบวา่  ผู้บริหารท่ีขาดภาวะผู้ นําท่ีมีความบกพร่องคือละเลยตอ่การเอาใสใสค่รูทัง้ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  และจิตใจ  เช่น  ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์การสอน  ขาดความสมัพนัธ์กับ
ผู้ ร่วมงานและอ่ืน ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ  สว่นเมเนสเซส-ทรีโน (Meneses-Trejo) 
ได้ศึกษาลกัษณะภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลกบัความสําเร็จของงาน  พบว่า  ผู้บริหารท่ีมีศกัยภาพ
การทํางานการศกึษาต่ํามกัขาดความรอบคอบ ไม่สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้ง งานวิจยัของเมลีย์ 
(Marley)  ได้ศกึษาพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงภาวะผู้ นําท่ีมีประสทิธิผล  เฉพาะกรณี  พบว่า ภาวะผู้ นําท่ี
มีประสิทธิผลนัน้เกิดขึน้เพราะ ได้รับความร่วมมือจากบุคคลในการสร้างวิสัยทัศน์และการ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน์  โดยผู้ บริหารรู้จักการใช้พลังอํานาจขับเคลื่อนโรงเรียนจนมุ่งไปสู่
ความสําเร็จ   
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7. องค์ประกอบด้านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั
เป็นอนัดบั 7  เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ครูพึงพอใจตอ่สวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัให้  (2) มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางาน
ระหวา่งผู้บริหารกบัครูในงานตา่ง ๆ และ (3) โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 

  องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .525 - .974  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.115  และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 1.627 ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  3  
ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี  7 แสดงให้เห็นวา่  ผู้ให้ข้อมลูสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษามี
ความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปรสามารถจดัอยู่
ในกลุม่องค์ประกอบท่ี 7 การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร  ซึง่อธิบายได้ว่า การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร  
หมายถึง  เป็นสภาวะการอยู่ร่วมกนัของครูภายในโรงเรียน ผู้บริหารมีหน้าท่ีสร้างทํานุบํารุงให้ครู
อยู่ร่วมกนัด้วยความกลมเกลียวสามคัคี  พึงพอใจ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัก่อให้แรงจงูใจในการ
ทํางาน  เช่น  มีระบบสวัสดิการครูหรือมีงานเลีย้งสังสรรค์ระหว่างครูกับผู้ บริหาร เป็นต้น  
สอดคล้องกบัแนวคดิของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้แนวคดิของฮอยและซาโบ  (Hoy and  Sabo)  
กลา่ววา่  การอยูร่่วมกนัของบคุลากรเป็นความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้นของบคุลากรในโรงเรียนท่ีมีตอ่
กนัหรือความรู้สกึท่ีดีต่องานสอน  ต่อนกัเรียน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  โรงเรียนใดท่ีมีบคุลากรท่ีมีความ
ผูกพันรักใคร่กลมเกลียวกัน  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน  ปฏบัติงานในหน้าท่ีด้วยความ
กระตือรือร้น  เตม็ความสามารถ  สถานศกึษานัน้จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเป็นการสร้าง
ขวัญในการปฏิบัติงานด้วย  สอดคล้องกับ คอมบ์ส (Combs)  ท่ีได้กล่าวว่าลักษณะของคนท่ี
สามารถอยู่ร่วมกนัได้ดีนัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีรู้จกัตนเอง  คือ  มีเจตคติท่ีดีต่อการทํางานร่วมกบัคนอ่ืน  
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอปุสรรค  ไว้วางใจเพ่ือร่วมงาน  มีหตผุล  มีวินยัในตนเอง  มีความเช่ือมัน่
ในตนเอง  เห็นคณุคา่ในตนเองและน่าคบหาสมาคม  เป็นต้น   

8. องค์ประกอบด้านการวางแผน  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 8  
เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ (1)  โรงเรียน
บริการข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน  (2) โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน  
และ(3) ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/ โครงการ 

 องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .504 - .702  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  1.880  และคา่ร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากบั 1.446  ซึง่อธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  
3  ตัวแปรในองค์ประกอบท่ี  8 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ ให้ข้อมูลสุขภาพองค์การของโรงเรียน
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ประถมศกึษามีความคดิเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั  แสดงว่าตวัแปรทัง้  3 ตวัแปร
สามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี  8  การวางแผน  ซึง่อธิบายได้ว่า การวางแผน หมายถึง 
แนวทางในการปฏิบตัิงานโดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลเุป้าหมายขององค์การ  ซึ่งแผนงานของ
องค์การจะประสบความสําเร็จได้นัน้มีปัจจัยต่าง ๆ เช่น  บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ  
แผนงานต้องมีความชดัเจน  มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนงานอย่างต่อเน่ือง  เป็นต้น  
สอดคล้องกบัแนวคดิของนกัวิชาการหลายท่าน  ดงันี ้ ไซมอน, สมิธเบอร์ก และทอมป์สนั (Simon, 
Smithburg and Thompson)  กลา่วว่า  การวางแผน คือ  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอนาคต  ในเร่ือง
การประเมินข้อเสนอต่าง ๆ ท่ีมีให้เลือกและเก่ียวกับวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
ความสําเร็จของข้อเสนอนัน้ๆ  ตอ่มา คนูซ์และโอโดเนล  (Koontz  and O’Donnell)  ได้กล่าวว่า  
การวางแผนเป็นการตดัสนิใจลว่งหน้าวา่จะทําอะไร  ทําอย่างไรและใครเป็นผู้ นํา  การวางแผนเป็น
เสมือนสะพานเช่ือมช่องวา่งจากปัจจบุนัสูอ่นาคตท่ีต้องการและทําให้สิง่ตา่ง ๆ เกิดขึน้ตามต้องการ 
ซึง่สอดคล้องกบั แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig) ได้กล่าวว่าการวางแผน คือ 
กระบวนการพิจารณาตดัสินใจลว่งหน้าว่าจะทําอะไร  อย่างไร  มีการเลือกวตัถปุระสงค์  นโยบาย  
โครงการและวิธีปฏิบตัิเพ่ือบรรลวุตัถุประสงค์นัน้ ๆ ทํานองเดียวกัน  ฮิก (Hicks)  อธิบายว่าการ
วางแผนเป็นหน้าท่ีทางการบริหารประการแรกท่ีกระทําเพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ  
การท่ีจะวางแผนได้สําเร็จผลนัน้จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตวัเลขข้อมลูจากอดีต  การตดัสินใจใน
ปัจจบุนัและการประเมินผลในอนาคตด้วย  

นอกจากนี ้ กูรูเก  (Gruuge)  ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ว่า  การวางแผนอาจ
แบ่งได้  6 ขัน้ตอน ดงันี ้การเตรียมการวางแผน (preplanning) การวางแผน (planning)  การจดัทํา
แผน  (plan  formulation)  การจดัทํารายละเอียดของแผน (plan  elaboration)  การนําแผนไปใช้  
(implementation)  และการประเมินผล (evaluation  revision  and  replanning) สอดคล้องกบั  
ประกอบ  คณุารักษ์  ได้กลา่วถึงกระบวนการวางแผนไว้วา่  มี  8 ขัน้ตอน  ดงันี ้ การกําหนดปัญหา
และความต้องการ   การกําหนดจดุประสงค์  การวิเคราะห์ข้อสนบัสนนุและข้อจํากดั  การกําหนด
ทางเลือก  การวิเคราะห์ทางเลือก  การตัดสินใจ  การจัดทําแผนปฏิบัติ  และการประเมินผล 
นอกจากนัน้ พวงรัตน์  เกษรแพทย์  กล่าวถึงการวางแผนกลยทุธ์ไว้ว่า  การวางแผนกลยทุธ์เป็น
กระบวนการคิดหาวิธีท่ีดีท่ีสดุ  และนําแผนดงักล่าวไปสู่การปฏิบตัิการวางแผนท่ีดีมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ปัญหาอปุสรรคขององค์การได้เป็นอยา่งดี  สว่น  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  กล่าวถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้
หน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานได้ทนักบัการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทําให้หน่วยงานทํางาน
แก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ  รังสรรค์  มณีเล็ก  ท่ีกล่าวไว้ว่า 
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หน่วยงานสามารถวางแผนในการปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงาน  ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้  และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  ใบศรี  พนัเทศ  ท่ีได้ศึกษาการบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลยัใน
กํากบัของรัฐ : กรณีศกึษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า  ต้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการ  
โดยมหาวิทยาลยัต้องวางแผนกลยุทธ์เพ่ือกําหนดทิศทางองค์การอย่างชัดเจน  ทําให้องค์กรมี
ความความสามารถในการปฏิบตังิานแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  ผลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษาพบว่า 
องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ประกอบด้วย  บรูณภาพของสถาบนั  ภาวะผู้ นํา
แบบมิตรสมัพนัธ์ ขวญัในการปฏิบตัิงาน การสนบัสนนุทรัพยากร ความสามารถในการแก้ปัญหา  ภาวะ
ผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผน   เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบสุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษาทัง้ในเชิงประจักษ์พบว่าองค์ประกอบ
ความสมัพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบมีนํา้หนกัไม่เท่ากัน  และเม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ทัง้เชิง
ประจกัษ์และเชิงตรรกะ พบว่า  องค์ประกอบทกุตวัมีความสมัพนัธ์ต่อองค์ประกอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  โดยท่ี  บูรณภาพของสถาบนั  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  ขวญัในการปฏิบตัิงาน  
การสนบัสนนุทรัพยากร และการวางแผนมีความสมัพนัธ์โดยตรงตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา  และ
ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  การอยู่ร่วมกันของบุคลากร  และการวางแผนมีความสมัพนัธ์โดยอ้อมกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยสง่ผ่านขวญัในการปฏิบตัิงาน  ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ
นกัวิชาการหลายท่านซึง่ได้กลา่วถึงบรูณภาพของสถาบนัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา  
อาทิ  เกรียง กลัป์ตนินัท์  ได้กลา่วไว้วา่  ชมุชนสว่นใหญ่มีความต้องการมีสว่นร่วมในการบริหารจดั
โรงเรียนในทกุด้าน   ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา   ควรปรับระบบการบริหารจดัการ
และเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึน้ โดยกระจายอํานาจไปสู่โรงเรียนและชมุชนให้
มากและกระจายไปทุกพืน้ท่ีอย่างกว้างขวาง    ซึ่งวิธีการดําเนินงานควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสอดรับกับชุมชน  นอกจากนัน้เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์และเปิดโอกาสให้กลุม่บคุลากร ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกพืน้ท่ีการศึกษา  เน่ืองจากการบริหารแบบการมีส่วนร่วม
สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ และพฒันาโรงเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  สว่น  เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์  
ให้ทศันะว่า  สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารจดัการมากขึน้  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจของ ครู นกัเรียน  ผู้ปกครอง ผู้แทนชมุชน  โดยมุ่งให้อํานาจแก่คณะกรรมการสถานศกึษา
ใน 3 เร่ืองคือ งบประมาณ   บคุลากร  หลกัสตูร  จะทําให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาในเร่ืองเหล่านีไ้ด้
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อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในท่ีสุด  ส่วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต ิท่ีได้กลา่ววา่  คณะกรรมการสถานศกึษาในประเทศไทย มีอํานาจในการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.  2543  ในการเข้ามามี
สว่นร่วมอยา่งแท้จริงของสถานศกึษา  มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานในฐานะผู้ให้คําแนะนํา  คําปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านทรัพย์สนิและประสานงานระหวา่งโรงเรียนและชมุชนท้องถ่ินเท่านัน้  และท่ีสําคญัจะ
ทําหน้าท่ีของการร่วมกําหนดนโยบายและการติดตามประเมินผล  การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหา  
รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา  ส่วน วอเทอร์แมน (Waterman)  
กล่าวว่าความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรียนในด้านการศกึษาของเด็กมีความเช่ือมโยงกบัผล
การศกึษาอย่างแท้จริง  โดยความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรียนมีผลตอ่การเรียนของเด็กเน่ือง
ผู้ปกครองมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีทําให้ช่วยเหลือครูเก่ียวกับการเรียนของเด็กได้เป็นอย่างดี  
ดงันัน้จึงควรมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน  ทํานองเดียวกนั  ไรด์เอาท์  (Rideout)  กลา่วว่า  ทัง้ครูและผู้ปกครองต้องการเข้ามามีสว่น
ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษา  และต้องการให้สภาโรงเรียนทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา
หารือในการดําเนินงานแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียน     โดยท่ีทัง้ผู้ปกครองและครูต้องการ
ให้มีการปรับเปล่ียนแนวการดําเนินงานโดยเปิดโอกาสให้โอกาสให้ผู้ มีสว่นร่วมในบทบาทตา่ง ๆ และมี
การกระจายอํานาจในการสง่งบประมาณมายงัโรงเรียนเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณ 

นอกจากนีภ้าวะผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์ยังส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  ดังท่ี
ปราณี   เอือ้วิริยานกุลู  กลา่วไว้ว่า ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้ นํามีผลตอ่การแก้ปัญหาของทีมงาน  ผู้ นําท่ี
มีมนษุยสมัพนัธ์เข้าใจถึงปัญหาของผู้ ร่วมงานสร้างความไว้วางใจบคุลากรเม่ือทกุคนมีความเข้าใจ  
สามคัคีกนัในกลุม่ทําให้ปัญหาในกลุม่ผู้ ร่วมงานคล่ีคลายลง  นอกจากนัน้ขวญัในการปฏิบตังิานยงั
สง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา  ดงัแนวคิดของ  ราฟ  เดวิส  (Ralph C. Davis)  ได้กลา่ว
ว่า  ขวัญเป็นสภาพท่ีเกิดขึน้และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจ  สภาพการทํางาน  เช่น ความ
กระตือรือร้น  อารมณ์  ความหวัง  ความเช่ือมั่นและองค์ประกอบอ่ืนๆ  และโรธีสเบอร์เกอร์  
(Roethlisberyer)  ได้กล่าวว่า  ขวัญเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นชัดแต่เก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมี
ความสําคญัมากเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของบุคคลต่าง ๆ  ภายในกลุ่มหรือในหน่วยงานเดียวกัน   
สอดคล้องกบั  สร้อยตระกลู (ติวยานนท์)  อรรถมานะ  ขวญั คือ ทศันคติ ความตัง้ใจ แรงจูงใจ 
หรือการกระตุ้นท่ีมีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการปฏิบตัิงานเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจและด้วยความมานะบากบัน่ นอกจากนีข้วญัยงัเก่ียวข้องกบั
ความรู้สึกแห่งการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานแก้ปัญหาขององค์การเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์การ  นอกจากนี ้อทุยั  หิรัญโต  ได้กลา่วถึงความสําคญัของขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิาน
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ว่า  ขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจะบนัดาลให้เกิดขึน้หรือสร้างขึน้ได้ใน
วันเวลาอันรวดเร็วและดํารงอยู่ได้ตลอดไป  หากแต่ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานเกิดขึน้ได้จากการพัฒนามาโดยตลอด  และลักษณะท่ีบ่งบอกถึงสภาพ
ของขวัญและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานคือความร่วมมือรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา
เพ่ือให้องค์การบรรลเุป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  สว่น นิภา (ทองไทย) แก้วศรีงาม กลา่วว่า ผู้ ท่ีมีขวญั
ในการปฏิบัติงานท่ีดีจะมีพฤติกรรมท่ีตัง้ใจทํางานอุทิศตนเพ่ือองค์การ  ทุ่มเทเสียสละให้การ
ร่วมกนัแก้ปัญหาขององค์การ  ทองใบ สดุชารี  ได้กล่าวว่า   องค์การใดท่ีมีขวญัของกลุ่มสงูย่อม
แสดงให้เห็นว่า ขวญัในระดบับคุคลจะสงูเช่นกนั ซึง่จะสง่ผลให้การปฏิบตัิภารกิจขององค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับ  เอลเลนเบิร์ก (Ellenberg)  ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อขวัญกําลังใจของครู  พบว่า  ขวัญกําลังใจของครูส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงด้วย  
เน่ืองจากเกิดการทุ่มเทเสียสละให้การทํางาน  อุทิศตนแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานเพ่ือ
คณุภาพนกัเรียนในภาพรวม   

  นอกจากนีก้ารสนับสนุนทรัพยากรยังส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  
เน่ืองจากการสนบัสนนุทรัพยากร  หมายถึง  ความสามารถของผู้บริหารในการจดัสรรทรัพยากรของ
องค์การ  ในเร่ืองของการจดัทํางบประมาณ  การกําหนดกิจกรรม  การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุมีการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  รวมทัง้ติดตามดูแล  ช่วยเหลือ
สนบัสนนุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  ซึง่ รอบบนิส์ และเคาล์เตอร์ (Robbins and Coulter) กลา่วถึง
เทคนิคในการจดัสรรทรัพยากรวา่  เม่ือองค์การกําหนดเป้าหมาย (goals) ขึน้แล้ว  ผู้บริหารจะต้อง
ให้ความสนใจว่าจะทําอย่างไรหรือจะมีวิธีการใดท่ีจะเน้นท่ีจะทําให้องค์การไปสู่เป้าหมายให้ได้  
องค์การจําเป็นต้องใช้ทรัพยากร  (resources)  ทัง้หลายร่วมกนั  การจดัสรรทรัพยากรท่ีดีสง่ผลตอ่
ประสทิธิภาคในการแก้ปัญหาและการทํางานขององค์การ  สว่น สรุพล  สปิุนเจริญ  ได้กลา่วถึงการ
สนบัสนนุด้านงบประมาณ  ค่าวสัดรุายหวั  คา่ครุภณัฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอ  
สว่นงบประมาณท่ีจดัสรรได้เหมาะสมคือ  งบประมาณประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป   ดงันีจ้ึงทําให้
โรงเรียนโดยทัว่ไปไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพฒันาองค์การได้อย่างเต็มศกัยภาพเน่ืองจากกาขาด
แคลนงบประมาณ  ตามท่ี  ศภุร บญุราช  ได้กลา่วถึง  ความคาดหวงัเก่ียวกบัการระดมทรัพยากร 
พบว่า มาตรการในการระดมทรัพยากรตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คาดหวงัว่าจะสามารถนําสู่การปฏิบตัิท่ีบงัเกิด
ผลได้เม่ือใช้มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบคุคล ชมุชนองค์กรตา่งๆ เข้ามามีสว่นร่วมในการ
จดัการศกึษามากยิ่งขึน้ งบประมาณด้านการศกึษาจะมีมากขึน้คณุภาพการศกึษาของประเทศจะ
ดีขึน้  นอกจากนี ้ สมพร  แดงสวสัดิ์  ได้กล่าวว่า  ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศกึษาต่าง ๆ 
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ดงันี ้ 1)  ด้านบคุลากรนัน้ขาดการจดัเก็บข้อมลู  2)  ด้านการจดัการ  3)  ด้านวสัดอุปุกรณ์ และ 4)  
ด้านการเงิน  เม่ือองค์การประสบปัญหาเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรทําให้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาขององค์การนัน้ไมมี่ประสทิธิภาพเท่าท่ีควร  ดงัท่ี  เดอสตีฟาโน (De Stefano) กลา่วไว้วา่  
ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน หากโรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ
ย่อมบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ศิริพร   สุขสวัสดิ์ ได้ศึกษาพบว่า  
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรในทุกๆ 
ด้าน  ดงันัน้หากโรงเรียนมีการบริหารจดัการทรัพยากรให้มีเพียงพอเหมาะสมกบัความต้องการทํา
ให้การบริหารจดัการคณุภาพนกัเรียนสามารถดําเนินการไปได้อยา่งมีคณุภาพ   

นอกจากนีย้งัภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  การอยูร่่วมกนัของบคุลากร  และการวางแผนมี
อิทธิพลโดยอ้อมกับความสามารถในการแก้ปัญหาโดยส่งผ่านขวญัในการปฏิบตัิงาน  เม่ือ
พิจารณาภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ท่ีสง่ผลตอ่ขวญัในการปฏิบตัิงานนัน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ
ฮาลปิน ไวเนอร์ และสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) ได้กลา่วว่า  แบบของผู้ นํามิติกิจสมัพนัธ์
และมิตรสมัพนัธ์เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของพฤติกรรมผู้ นํา และพฤติกรรมผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จ
จะเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิทัง้มิติกิจสมัพนัธ์และมิตรสมัพนัธ์ ถ้าผู้ นํามีลกัษณะมุ่งกิจสมัพนัธ์และ
มิตรสมัพนัธ์สงูจะก่อให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ ร่วมงาน   ส่วนอทุยั  หิรัญโต  ได้กล่าวถึง  ปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดขวญั ได้แก่ บทบาทของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอยู่ต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา  การมอบหมายงานท่ี
พอเหมาะกับความรู้  ความสามารถของตน  การจัดสภาพการทํางานถูกต้องตามหลกัอนามัย  
เกณฑ์และระเบียบของงาน  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ  การให้บําเหน็จ
รางวลัและการลงโทษ  นอกจากนี ้ เว็บเบอร์ (Webber)  ได้ศกึษาภาวะผู้ นําทางวิชาการและขวญั
กําลงัใจ  พบว่า  การรับรู้ของครูเก่ียวกบัแบบผู้ นําท่ีเน้นงานของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์
กับขวัญกําลงัใจของครู   ส่วนการอยู่ร่วมกันของบุคลากรท่ีส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตัิงานนัน้ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ  ฮอยและซาโบ  (Hoy and  Sabo)  กล่าวว่า   การอยู่ร่วมกนัของ
บคุลากรเป็นความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้นของบคุลากรในโรงเรียนท่ีมีตอ่กนัหรือความรู้สกึท่ีดีตอ่งาน
สอน  ต่อนกัเรียน  ต่อเพ่ือร่วมงาน  โรงเรียนใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความผูกพนัรักใคร่กลมเกลียวกัน  
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน  ปฏบัติงานในหน้าท่ีด้วยความกระตือรือร้น  เต็มความสามารถ  
สถานศึกษานัน้จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเป็นการสร้างขวัญในการปฏิบัติงานด้วย  
สอดคล้องกบั คอมบ์ส (Combs)  ท่ีได้กลา่วว่าลกัษณะของคนท่ีสามารถอยู่ร่วมกนัได้ดีนัน้จะต้อง
เป็นผู้ ท่ีรู้จกัตนเอง  คือ  มีเจตคติท่ีดีตอ่การทํางานร่วมกบัคนอ่ืน  ไม่ย่อท้อตอ่ปัญหาและอปุสรรค  
ไว้วางใจเพ่ือร่วมงาน  มีเหตผุล  มีวินยัในตนเอง  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  เห็นคณุค่าในตนเอง
และน่าคบหาสมาคม  เป็นต้น  ซึ่งเม่ือบุคลากรสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลต่อขวญักําลงัใจของ
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บคุลากร  สดุท้ายอิทธิพลของการวางแผนท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบตัิงานนัน้  ได้มีนกัวิชาการได้
กลา่วสนบัสนนุไว้  คือ อทุยั  หิรัญโต  ซึง่กลา่วไว้วา่  การวางแผน  นโยบาย  การกําหนดระเบียบ  การ
ปฏิบตัิตนท่ีดี การปกครองบงัคบับญัชา การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ตลอดจนถึงการจดัสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดขวญัในการปฏิบตังิาน ได้แก่ บทบาทของผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอยู่ตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  
การมอบหมายงานท่ีพอเหมาะกบัความรู้  ความสามารถของตน  การจดัสภาพการทํางานถกูต้องตาม
หลกัอนามยั  เกณฑ์และระเบียบของงาน  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ  การให้
บําเหน็จรางวลัและการลงโทษ  ลกัษณะท่ีบง่บอกถึงสภาพของขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานว่า
จะสงูหรือต่ํานัน้  ย่อมสงัเกตได้จากระดบัความสม่ําเสมอของผลการปฏิบตัิงาน  สภาพการขาดงาน  
และการลางาน  คําร้องทกุข์  และบตัรสนเท่ห์  การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน 

3.  ผลการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา   
 3.1  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณู   การวิเคราะห์ผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดั

สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
(stepwise multiple  regression  analysis)  ผลท่ีได้จากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบสขุภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศกึษา  ประกอบด้วย  บรูณภาพของสถาบนั  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ ขวญัในการ
ปฏิบตัิงาน การสนับสนุนทรัพยากร  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร  และการ
วางแผน  มีความสมัพธ์ักนัทางบวกทกุด้านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือนํามาเข้า
สมการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  พบว่าองค์ประกอบท่ีเข้าสมการโดยเรียงจากอิทธิพลจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่  ด้านการวางแผน  บรูณภาพของสถาบนั  ขวญัในการปฏิบตังิาน   ภาวะผู้ นําแบบ
มิตรสมัพนัธ์  และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  ส่วนการสนบัสนุนทรัพยากรและการอยู่ร่วมกนัของ
บคุลากรนัน้ไมเ่ข้าสมการ  แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า  คา่คงท่ีขององค์ประกอบด้าน
การสนบัสนุนทรัพยากรและการอยู่ร่วมกนัของบุคลากรนัน้มาค่า .516 ซึ่งมากพอท่ีผู้ วิจยัควร
คํานึงถึงองค์ประกอบด้านการสนบัสนุนทรัพยากรและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในการพฒันา
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน  ดงันัน้ในการพิจารณาเก่ียวกับการ
พฒันาสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษานัน้จะต้องให้ความสําคญักับด้านการวางแผน
มากท่ีสดุ  รองลงมาคือด้านบรูณภาพของสถาบนั  ด้านขวญัในการปฏิบตัิงาน ด้านภาวะผู้ นําแบบ
มิตรสมัพนัธ์  และด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  ตามลําดบั   

นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้นําข้อมลูจากโรงเรียนท่ีมีสขุภาพดีมาเข้าสมการถดถอยพหคุณู
แบบขัน้ตอน  พบวา่องค์ประกอบท่ีเข้าสมการโดยเรียงจากอิทธิพลจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้าน
การวางแผน  ขวญัในการปฏิบตังิาน   ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์  และบรูณภาพของสถาบนั สว่น
องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  ด้านการสนบัสนนุทรัพยากร  และด้านการอยู่ร่วมกนั
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ของบคุลากรนัน้ไม่เข้าสมการ  แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า  คา่คงท่ีขององค์ประกอบ
ด้านการอยูร่่วมกนัของบคุลากรนัน้มาคา่ .510 ซึง่มากพอท่ีผู้วิจยัควรคํานึงถึงองค์ประกอบทัง้สาม
ด้านในการพฒันาสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน    ดงันัน้ในการ
พิจารณาเก่ียวกบัการพฒันาสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษานัน้จะต้องให้ความสําคญั
กบัด้านการวางแผนมากท่ีสดุ  รองลงมาคือด้านขวญัในการปฏิบตัิงาน   ด้านภาวะผู้ นําแบบมิตร
สมัพนัธ์  และด้านบรูณภาพของสถาบนั  ตามลําดบั   

จากผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่าการวางแผนเข้าสมการถดถอยพหุคูณอยู่ในลําดบัแรกมี
นํา้หนักมากท่ีสุด  ดงันัน้เม่ือพิจารณาจากสมการพหุคูณแล้วจึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศึกษานัน้จะต้องให้ความสําคญักับการวางแผนเป็นอนัดบัแรก  ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ  คนูซ์และโอโดเนล  (Koontz  and O’Donnell)  ได้กลา่วถึงความสําคญั
ของการวางแผนไว้ว่า  การวางแผนมีความสําคัญทัง้ต่อบุคคลและหน่วยงาน  โดยเฉพาะยิ่ง
องค์การท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนเพียงใดการวางแผนยิ่งเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อองค์การและผู้บริหารมาก
ขึน้เช่นเดียวกนั  ทัง้นีเ้พราะการวางแผนทําให้การตดัสินใจในการบริหารจดัการมีเหตผุลและเป็น
ประโยชน์มากท่ีสดุ  ซึ่งหาปราศจากการวางแผนแล้ว  กรตดัสินใจและการกระทํามกัเป็นไปตาม
ยถากรรม  สอดคล้อง  จอห์นสนั  แคท และโรเซนเวก (Kast and Rosenzenweig)  กลา่วว่าการ
วางแผนเป็นสิ่งจําเป็นท่ีมนษุย์ใช้ในการเตรียมการเปล่ียนแปลงสิ่งต่างๆ ในอนาคตและทําให้การ
เปล่ียนแปลงมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึน้  ดงัท่ีกล่าวว่าการวางแผนเปรียบเสมือนยานพาหนะท่ี
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ    ทํานองเดียวกัน  แดสเลอร์  (Dessler)  ได้กล่าวถึง
ความสําคญัของการวางแผนไว้ว่า  การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิมองไปในอนาคต  
และเห็นโอกาสท่ีจะแสวงหาประโยชน์หรือการกระทําตา่ง ๆ ให้สําเร็จตามความมุ่งหมายได้  ทัง้ยงั
ทําให้มองเห็นปัญหา  อุปสรรคและภยัคุกคามต่าง ๆเพ่ือจะได้หาทางป้องกัน  ตลอดจนการลด
ภาวะความเส่ียงต่าง ๆ ได้ด้วย  สอดคล้องกบั  สมชยั  ศรีสทุธิยากร  กลา่วไว้ว่า  การวางแผนเป็น
หน้าท่ีอนัดบัแรกของผู้บริหาร  ซึ่งมีนกัวิชาการหลายท่าท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีสําคญัของผู้บริหาร  เช่น  
กลูคิและเออร์วิค (Gulick  and  Urwick)  ได้กลา่วถึงหน้าท่ีบริหารไว้คือ  POSDCoRB และฟาโยล์ 
(Fayol)  กล่าวว่าการบริหารจะต้องปฏิบติในสิ่งต่อไปนีคื้อ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การ
บงัคบับญัชา  การประสานงานและการควบคมุ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สนานจิตร  สคุนธทรัพย์  
ได้กลา่วไว้ว่า  การวางแผนเป็นตวักําหนดทิศทางและความรู้สกึในเร่ืองของความมุ่งหมายสําหรับ
องค์การให้ผู้ปฏิบตัิงานทุกคนได้รู้  นอกจากนีก้ารวางแผนยังเป็นกรอบสําหรับการตดัสินในให้
ผู้ปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี  จงึสามารถป้องกนัมิให้การตดัสนิใจแบบแก้ปัญหาแตล่ะครัง้ไปเท่านัน้ด้วย 
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นอกจากนัน้องค์ประกอบด้านขวญัในการปฏิบตัิงานมีอิทธิพลต่อสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนเรียนประถมศกึษาในลําดบัท่ี  2  ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ ไซสนั (Sison) ท่ีกลา่ว
ไว้ว่า  ขวญัยงัเป็นสภาวะทางจิตใจ  ซึ่งมีผลทําให้บุคคลทํางานอย่างเต็มใจ  และกระตือรือร้น  
สอดคล้องกบั  สร้อยตระกลู (ตวิยานนท์)  อรรถมานะ  ท่ีกลา่วไว้วา่ ขวญั หมายถึง  ทศันคต ิความ
ตัง้ใจ แรงจงูใจ หรือการกระตุ้นท่ีมีในหมูส่มาชิกของกลุม่ในการปฏิบตัิงานเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมาย
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจและด้วยความมานะบากบั่น  และขวัญยัง
เก่ียวข้องกบัความรู้สกึแห่งการมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน  ตลอดจนมีสว่นร่วมในความสําเร็จของ
องค์การ สว่น  อทุยั  หิรัญโต ได้กลา่วถึง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดขวญัไว้ดงันี ้ บทบาทของผู้บงัคบับญัชา
ท่ีมีอยู่ต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา  การมอบหมายงานท่ีพอเหมาะกบัความรู้  ความสามารถของตน  การ
จดัสภาพการทํางานถูกต้องตามหลกัอนามยั  เกณฑ์และระเบียบของงาน  โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและการยอมรับ  การให้บําเหน็จรางวลัและการลงโทษ ทํานองเดียวกนั นิภา (ทองไทย)  
แก้วศรีงาม  ได้กล่าวไว้ว่า  การสร้างขวญัและกําลงัใจเกิดแก่บุคลากรในองค์การ  ถือว่าเป็นการ
สร้างบรรยากาศของการทํางานท่ีดีให้แก่องค์การได้   การท่ีบคุคลในองค์การมีขวญัและกําลงัใจท่ี
ดีในการทํางานจะก่อให้เกิดความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ทําให้สมาชิกเกิดการร่วมแรง
ร่วมใจกันทํางานด้วยความเต็มใจ และพยายามดํารงรักษาไว้ซึ่งภาระหน้าท่ีขององค์การ และ
วตัถปุระสงค์ท่ีองค์การกําหนดไว้  ทองใบ สดุชารี  กลา่วถึงความสําคญัของขวญัในการปฏิบตัิงาน
ขององค์การให้ประสบความสําเร็จไว้ ดงันี ้1) ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์
ขององค์การ  2)  สร้างความจงรักภกัดีตอ่หมู่คณะและองค์การ  3)  เกือ้หนนุให้ระเบียบ ข้อบงัคบั
บงัเกิดผลในการควบคมุความประพฤตขิองพนกังาน ให้ปฏิบตัิอยู่ในระเบียบและศีลธรรมอนัดีงาม  
4)  สร้างสามคัคีธรรมในหมู่คณะ 5) สร้างความเข้าในอนัดีระหว่างบคุคลในองค์การกบันโยบาย
และวตัถปุระสงค์ขององค์การ  6)  เกือ้หนนุและจงูใจให้สมาชิกเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ทํางาน  และ 7)  ทําให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองค์การ    

นอกจากนัน้องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์มีอิทธิพลต่อสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนเรียนประถมศึกษาในลําดบัท่ี  3  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  แทนนีนบมั วอชเลอร์  
และมาซริค (Tannenbaum, Weschler  and Massarik)  ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุ
ส่งเสริมให้มีความสมัพนัธ์ภายในกลุ่มดําเนินการไปด้วยดี ทําให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  สอดคล้องกับ  
ฟีดเลอร์ (Fiedler) ท่ีกลา่วถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้หลกัมนษุยสมัพนัธ์ในการจงูใจให้ผู้
ปฏิบตัติามหรือเห็นด้วยกบัข้อเสนอแนะและรู้จกัยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน   จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของผู้ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
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นอกจากนัน้  บาร์นาด  (Barnard)  ยงักลา่วไว้วา่  ผู้บริหารจะต้องมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน  
โดยใช้กระบวนการตดิตอ่ส่ือสารท่ีเหมาะสมเน่ืองจากสิ่งจําเป็นท่ีช่วยให้บคุคลประสบความสําเร็จและ
ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การ  ดังนัน้จึงจําเป็นท่ีผู้ บริหารต้องมีความสามารถท่ีจะ
ควบคมุดแูลการตดิตอ่ส่ือสารให้เป็นไปเพ่ือการร่วมมือในองค์การ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ธเนศ  ยุ
คนัตวนิชชยั ได้ศกึษาวิจยัภาวะผู้ นํา พบว่าคณุลกัษณะผู้ นําท่ีบริหารงานเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศนัน้
จะต้องมีคณุลกัษณะ  ดงันี ้ 1) ความกล้าหาญ  อดทน กล้าตดัสินใจ  มีความยตุิธรรมเห็นแก่สว่นรวม  
2) มีจดุมุ่งหมายในการทํางาน  เช่ือมัน่ในตนเอง  สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเองได้ 3) ลําดบั
ความสําคญัของงาน  มีการวางแผนงานและไตร่ตรองก่อนลงมือ  4) มีการมอบอํานาจ  โดยเช่ือมัน่
สมาชิกและไว้วางใจสมาชิกในการมอบอํานาจ  5) มีมนุษย์สมัพนัธ์  สร้างความร่วมมือร่วมใจ  ด้วย
การสร้างความสามคัคีและเป็นแบบอย่างท่ีดี   และสอดคล้องกับงานวิจยัของ นิธิดา บุรณจนัทร์ ได้
ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้ นําของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กับประสิทธิผลขององค์การ พบว่า  การปฏิบตัิตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของผู้บริหารสง่ผลตอ่ประสิทธิผลขององค์การ  โดยการเป็นต้นแบบท่ีดีแก่สมาชิกในเร่ือง
ต่อไปนี ้ 1)  มีวิสยัทศัน์กว้างไกล 2) มีมนุษย์สมัพนัธ์  3) มีจิตสํานึกในความเป็นครูท่ีดี  4) ทุ่มเทใน
การทํางาน 5) ตรงตอ่เวลา 6) เอาใจเขามาใสใ่จเรา 7) พดูจาด้วยถ้อยคําท่ีสภุาพ  มีเหตผุล สขุมุ ใจเย็น  
8) ตดัสนิปัญหาด้วยความเท่ียงธรรม 9) มีพรหมวิหาร 4 และ 10) แตก่ายสภุาพและถกูกาลเทศะ 

นอกจากนัน้องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์มีอิทธิพลต่อสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนเรียนประถมศกึษาในลําดบัท่ี  3  ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ  ฟีสแมน (Fleishman)  ได้
กล่าวว่า ผู้ นําท่ีมุ่งกิจสมัพนัธ์สงูมกัจะพิถีพิถันกบัการมอบหมายงานและมีความคาดหวงัในผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาไว้สูง  เพ่ือให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและสําเร็จตามเวลาท่ี
ต้องการ  ผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์จะมีความกระตือรือร้น  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีมนษุย์สมัพนัธ์ใน
กลุ่ม  มีการสร้างแบบแผนท่ีดี  ทัง้ยงัสามารถนําศกัยภาพท่ีมีอยู่ของผู้ ใต้บงัคบับญัชามาใช้ให้งาน
บรรลผุลสําเร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การมากท่ีสดุ  สอดค้องกบั  เรดดิน (Reddin)  ท่ีกล่าวว่า
ผู้ นําแบบกิจสัมพันธ์เป็นผู้ ท่ีมีระเบียบวินัยสามารถนําพาองค์การประสบความสําเร็จบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีได้วางไว้  ซึง่ผู้ นําแบบนีจ้ะเป็นคนท่ีเอาการเอางาน  ยดึถืองานเป็นหลกัการใหญ่  สนใจ
มุ่งงานมาก  ขยนั  มัน่ใจ  กล้าทํา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ชอบกําหนดงานให้ผู้ อ่ืน เป็นต้น  ส่วน
เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์  กลา่วว่า ผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์นีจ้ะการกําหนดคณุลกัษณะของงานท่ีต้องการ 
การกําหนดบทบาทของผู้ นําและผู้ตาม การมอบหมายงานและความรับผิดชอบการกําหนดวิธีการ
ส่ือสารซึง่มกัจะเป็นการส่ือสารทางเดียวจากผู้ นําข้างบนลงสูผู่้ตามเบือ้งลา่งการกําหนดกระบวนการวธีิ
ทํางานและการจดัตารางการทํางาน เป็นต้น   เป็นพฤติกรรมของผู้ นําท่ีเน้นมุ่งงานสําเร็จ โดยผู้ตามซึง่
ปฏิบตังิานมีโอกาสเรียกร้องและเสนอเง่ือนไขตา่งๆ ได้น้อยมาก  ซึง่ สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  กลา่วเสริม
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วา่  ผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์จะมีพฤตกิรรมของผู้บริหารท่ีมุง่เน้นทัง้งานและความสําเร็จของงาน  โดยสร้าง
ความเข้าใจในเร่ือง  เป้าหมาย  ภารกิจ  กฎ  ระเบียบต่าง ๆ  และวิธีปฏิบัติ  มีทัศนคติและความ
คาดหวังท่ีชัดเจนต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบวิธีการ
ปฏิบตังิานท่ีชดัเจน  จะเห็นได้วา่ภาวะผู้ นํามีความสําคญัอยา่งมากตอ่การพฒันาองค์การ  ซึง่สามารถ
สรุปด้วยแนวความคดิของ  เดอ  สตีฟาโน (DeStefano)  ท่ีได้ศกึษาแล้วผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิผล
ของโรงเรียนเกิดจากการมีระเบียบวินยัของผู้ นําและรูปแบบภาวะผู้ นําของครูใหญ่ 

3.2 ผลการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา   
ผลการวิจัยทําให้ได้เคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพองค์การ  2  ฉบบั  คือ  เคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษาและเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา
ท่ีมีสขุภาพดี  ซึง่เคร่ืองมือดงักลา่วสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีวา่  เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพ
องค์การโรงเรียนประถมศึกษาสามารถตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาได้  
นอกจากนีแ้ล้วเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การยังเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบวินิจฉัยว่า  
โรงเรียนประถมศกึษานัน้มีสขุภาพอยูใ่นระดบัใด หากโรงเรียนมีสขุภาพดีจะสง่ผลตอ่เป็นสิง่จําเป็น
ในการพฒันาโรงเรียนในภาพรวมซึ่งเห็นได้ว่าเคร่ืองในการตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศกึษานัน้มีความสําคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาองค์การ  สอดคล้องกบั  ฮาร์ริสนั (Harrison)  
ได้กล่าวว่า  การตรวจวดัองค์การเป็นกระบวนการในการใช้แบบจําลองและวิธีการต่าง ๆ ท่ีคิดขึน้
จากแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  เพ่ือประเมินสภาพปัจจบุนัขององค์การและหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ  ส่วน สมิทเธอร์   เฮ้าส์ตนั  และ
แมคอินทรี  (Smither,  Houston and McIntire)  ได้กลา่วว่าการตรวจสอบวินิจฉยัองค์การเป็น
กระบวนการทําความเข้าใจภาระงานขององค์การและพัฒนากลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างผลิตภาพ 
(productivity)  ความพึงพอใจของพนกังาน (worker  satisfaction)  และการเจริญเติบโตของ
องค์การ (growth)  นอกจากนี ้ สทาล (Stahl) ได้กลา่วว่าเป็นแนวทางในการมององค์การทัง้ระบบ
เพ่ือตดัสนิใจเก่ียวกบัช่องวา่งระหวา่งสิง่ท่ีมีอยูจ่ริงและสิง่ท่ีควรจะเป็น  ซึง่ช่องว่างท่ีได้ระไว้นีจ้ะถกู
จดัลําดบัความสําคญัในเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีนําไปสูแ่ผนปฏิบตัิการ  ซึง่จะช่วยในการแก้ไขสาถาน
การณ์ตา่ง ๆ ได้  โดยท่ีการวินิจฉยัองค์การอยา่งเฉียบแหลมและระมดัระวงันัน้  จะสามารถกําหนด
แผนในอนาคตขององค์การได้  เช่นเดียวกบั  คมัมิ่งและวอร์เลย์ (Cummings  and  Worley)  ท่ี
กลา่ววา่เป็นกระบวนการในการทําความเข้าใจเก่ียวกบัหน้าท่ีงานตา่งๆ ในปัจจบุนัขององค์การ  และ
เป็นการจดัเตรียมข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การออกแบบเคร่ืองมือเทคนิคท่ีใช้ในการแทรกแซง
องค์การเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง  ส่วนสุนันทา  เลาหนันทน์  ได้กล่าวว่า  การตรวจวินิจฉัย
องค์การเป็นการตรวจสอบปัญหาขององค์การอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับสถานภาพ
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ปัจจบุนั  โดยทัว่ไปจะมีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมลูซึง่วิธีการนีทํ้าให้สามารถพฒันาองค์การ
ได้อย่างถกูต้อง  เช่นเดียวกนั  ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  กล่าวว่า  การตรวจสอบองค์การเป็นขัน้ตอน
สําคญัในกระบวนการพฒันาองค์การท่ีเร่ิมต้นจากการศกึษา  ทําความเข้าใจเพ่ือให้ผู้บริหารเตรียม
กําหนดแผนแก้ไขปัญหาท่ีตรงประเด็นทําให้องค์การมีศกัยภาพขึน้  การตรวจสอบจะสะท้อนให้เห็น
ภาพและการเข้าถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขององค์การได้  ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือตรวจวดั
สขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษานัน้มีความสําคญัต่อการรู้จกัสภาพปัจจุบนัขององค์การ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ไป  เพราะไม่มีองค์การใดท่ีจะยืนอยู่บนความสําเร็จเม่ือครัง้ในอดีต
หรือปัจจบุนั  โดยละเลยการปรับปรุงพฒันาองค์การอยา่งตอ่เน่ือง ดงัท่ีนกัวชิาการหลายทา่นได้กลา่ว
ไว้วา่  สขุภาพองค์การเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองค์การในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน

ประถมศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
ดังนัน้เพ่ือให้การศึกษาเก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในวงกว้างตอ่ไป  ดงันี ้

1. ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาสถานศกึษา  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  ควรนําองค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาในแต่ละรายเอียดทัง้  8  
องค์ประกอบ  คือ  1)  บรูณภาพของสถาบนั  2)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์3)  ขวญัในการปฏิบตัิงาน 
4)  การสนบัสนนุทรัพยากร  5)  ความสามารถในการแก้ปัญหา  6)  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 7) การ
อยู่ร่วมกนัของบคุลากร  และ 8) การวางแผน  ไปเป็นนวตักรรมหรือตวัชีว้ดัในการพฒันาโรงเรียนเพ่ือ
โรงเรียนประถมศึกษาจะได้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ต่อไป  เพราะโรงเรียนท่ีสขุภาพองค์การท่ีดีส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของโรงเรียน 

2. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในระดบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ควรนํา
เคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นผลจากการวิจยัครัง้นี ้ ไปเป็น
เคร่ืองมือในการตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
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บริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนตอ่ไปในอนาคต  ทัง้นีค้วรนําเคร่ืองมือดงักลา่วเผยแพร่ในวงกว้าง
ในท่ีประชมุของผู้บริหารทัว่ประเทศ เพ่ือให้เคร่ืองมือดงักลา่วเป็นนวตักรรมทางเลือกตอ่ไป 

3. สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)  ควรพิจารณาองค์ประกอบสุขภาพของ
โรงเรียนประถมศึกษาไปเป็นมาตรฐานการศึกษาด้านการบริหารจดัการ  เน่ืองจากโรงเรียนท่ีมี
สุขภาพองค์การดีนั่นหมายถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวมของผู้ บริหาร
สถานศึกษา  และนําเคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ตรวจวดัสขุภาพโรงเรียนเบือ้งต้นก่อนการประเมินโรงเรียน 

4. ควรนําองค์ประกอบสขุภาพองค์การไปเป็นตวัชีว้ดัหรือเกณฑ์ในการคดัเลือกโรงเรียน
ดีเด่นในระดบัต่างๆ  ทัง้นีเ้พราะสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาสะท้อนถึงสภาวการณ์
ปฏิบตังิานงานในภาพรวมของโรงเรียนท่ีเป็นปัจจบุนั  ซึง่หากโรงเรียนสามารถพฒันาตามองค์ประกอบ
ดงักลา่วสง่ผลให้โรงเรียนมีสขุภาพดี  ซึง่หมายรวมถึงภาพรวมของคณุภาพของโรงเรียนทัง้หมด 
 
  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป   

1. การศกึษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบสขุภาพองค์การท่ีดีในโรงเรียนประถมศกึษาและ
สงักดัอ่ืน ๆ  

2.  การศึกษาเก่ียวกับการนําเคร่ืองมือและองค์ประกอบสุขภาพองค์การท่ีได้ครัง้นีไ้ป
ทดลองใช้กบัสถานศกึษาตา่งขนาดและเปรียบเทียบผลการพฒันา 
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ด้านอ่ืนๆ   เพ่ือนําไปสูข้่อค้นพบใหมท่ี่เป็นประโยชน์ในการบริหารพฒันาองค์การตอ่ไปในอนาคต 

6. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับสุขภาพองค์การในเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีทาง
มานษุยวิทยา  เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ  หรือท่ีแตกตา่งจากระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ 
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ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อกระทงคาํถาม 
 

ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

1 โรงเรียนมีความมัน่คงไมอ่อ่นไหวกบั
อิทธิพลภายนอก 

0 1 0 0 0 1 0.2 

2 โรงเรียนเปิดกว้างรับความคดิเห็นจาก
ชมุชน 

1 1 1 1 1 5 1 

3 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน 1 1 1 1 1 5 1 

4 โรงเรียนมีการจดัประชมุผู้ปกครอง
นกัเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

5 โรงเรียนมีการจดัประชมุคณะกรรมการ
ศกึษา 

1 1 1 0 1 4 0.8 

6 ผู้บริหารกล้าเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1 

7 ผู้บริหารได้พฒันางานด้านตา่ง ๆ ท่ี
ปฏิบตั ิ

1 1 1 0 1 4 0.8 

8 ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
ภายในโรงเรียนได้ 

1 1 1 0 1 5 0.8 

9 นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั 

1 1 1 1 1 5 1 

10 โรงเรียนประสบความสําเร็จตาม
นโยบายและเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 

11 ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของผู้บริหาร
ระดบัสงู 

0 1 1 0 1 5 0.6 

12 ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี 1 1 1 1 1 5 1 

13 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
 

1 1 1 0 1 4 0.8 
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ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

14 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและ
แนวทางในการปฏิบตังิานของครู 

1 1 1 0 1 4 0.8 

15 ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอ
ภาคและยตุธิรรม 

1 1 1 1 1 5 1 

16 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจแก้ปัญหา
ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

17 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหาร
จดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

1 1 0 0 1 5 0.6 

18 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู 1 1 1 0 1 4 0.8 

19 ผู้บริหารชีแ้จงให้ครูทราบถงึความ
คาดหวงัท่ีโรงเรียนได้รับจากครู 

1 0 1 1 0 4 0.6 

20 ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาให้ครูเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

21 ผู้บริหารเข้าใจถึงข้อจํากดัในการทํางาน
ของครู 

0 1 1 0 1 4 0.6 

22 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
เพ่ือให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

23 ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครูไป
พิจารณาปรับปรุงการบริหาร 

1 1 1 1 1 5 1 

24 ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูได้พฒันาตนเอง
เสมอ  

1 1 1 0 1 5 0.8 

25 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตาม
แผนงาน/ โครงการ  

1 1 1 0 1 4 0.8 

26 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 0 1 1 1 1 5 0.8 

27 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร 1 1 1 1 1 5 1 

28 ครูมีโอกาสได้ทํางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 1 1 1 1 1 5 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

29 โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงิน
อยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

30 โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ 
อยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

31 โรงเรียนมีการตรวจสอบ  และควบคมุ
หลกัฐานการใช้งบประมาณ 

1 1 1 1 1 5 1 

32 ผู้บริหารมีบคุลกิภาพท่ีดี 1 1 1 0 1 4 0.8 

33 โรงเรียนจดัสวสัดกิาร  กองทนุ  
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา 

1 1 1 1 1 5 1 

34 ครูรับทราบคําสัง่ระเบียบการตา่ง  ๆ 
ลว่งหน้าโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

0 1 1 1 0 3 0.6 

35 โรงเรียนมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัเขตพืน้ท่ี 

1 1 0 1 1 5 0.8 

36 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 1 0 1 0 0 2 0.4 

37 ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตัิ
ตามกรอบงานของครู 

1 1 1 0 1 4 0.8 

38 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จใน
หน้าท่ีการงานของครู 

0 0 1 0 1 2 0.4 

39 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูปฏิบตังิาน
ตามความรู้  ความสามารถ  และความ
ถนดั 

1 1 1 1 1 5 1 

40 ผู้บริหารมีความตัง้ใจปฏิบตังิาน 
ให้มีประสทิธิภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.8 

41 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายใน
การทํางานของโรงเรียน 
 

1 1 1 0 1 5 0.8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

42 ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การทํางานของครู 0 1 1 1 1 4 0.8 

43 ครูปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบั
ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

44 โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน 1 1 1 1 1 5 1 

45 โรงเรียนมีแผนการตดิตามงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

1 1 1 0 1 5 0.8 

46 โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบตังิานและ
ยดึถือเป็นแนวปฏิบตังิาน 

1 1 1 1 1 5 1 

47 โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลาของการ
ทํางาน 

0 0 1 1 0 2 0.4 

48 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิาน
อยา่งเป็นธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 

49 โรงเรียนบริการขา่วสารความเคลื่อนไหวท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 

50 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์ทนัสมยัครบถ้วน 0 1 1 0 1 3 0.6 

51 ครูมีความสามารถใช้ส่ือในการจดัการ
เรียนการสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

52 โรงเรียนจดัสรรปริมาณงานให้ครู
รับผิดชอบอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 

53 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ 0 1 1 1 1 4 0.8 

54 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 1 1 1 1 1 5 1 

55 โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

0 1 1 1 1 4 0.8 

56 โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอ
กบัจํานวนนกัเรียน 
 

0 1 1 0 1 3 0.6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

395

ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

57 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่ง
เป็นสดัสว่น  

0 1 1 0 1 3 0.6 

58 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ 0 1 1 1 0 3 0.6 

59 ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัการใช้วสัดุ
อปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

0 1 1 1 0 5 0.6 

60 โรงเรียนมีการนําวสัดท่ีุใช้แล้วมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

1 1 1 1 0 5 0.8 

61 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุใน
การปฏิบตังิาน 

1 1 1 1 1 5 1 

62 ผู้บริหารจดัเวรยามรักษาความ
ปลอดภยัให้กบัโรงเรียน 

1 1 1 0 1 5 0.8 

63 ครูมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 

64 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 

65 ครูมีความรู้สกึภาคภมูิ ใจท่ีทํางานใน
โรงเรียน 

1 1 1 0 1 5 0.8 

66 ครูเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานของผู้บริหาร 

1 1 1 0 1 4 0.8 

67 ครูพงึพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตังิาน 

1 1 1 1 1 5 1 

68 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพตอ่ครู 1 1 1 1 1 5 1 

69 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญั
ของโรงเรียน 

1 1 1 0 0 3 0.6 

70 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงาน
กนัอยา่งเข้มแข็ง และมีการทํางานเป็น
ทีม 
 

1 1 1 1 1 5 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

71 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ
วิทยากรจากภายนอกมาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

72 โรงเรียนจดัประชมุผู้ปกครอง ให้
รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัการจดั
หลกัสตูรของโรงเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

73 ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่น
ร่วม 

1 1 1 1 1 5 1 

74 ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

1 1 1 0 1 4 0.8 

75 ครูได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการนําหลกัสตูรไปใช้ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

76 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการ
ทํางานระหวา่งผู้บริหารกบัครู 

0 1 1 1 1 4 0.8 

77 บคุลากรในโรงเรียนประสบความสาํเร็จ
ในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 

78 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ 1 1 1 1 1 5 1 

79 นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไป
ตามหลกัสตูรกําหนด 

1 1 1 0 1 4 0.8 

80 โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของผลการ
ปฏิบตังิานด้านวิชาการในระดบัสงู 

0 1 1 1 1 4 0.8 

81 นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ 1 1 1 0 1 4 0.8 

82 โรงเรียนสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรม
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

83 โรงเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนและประเมินผลท่ีเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

84 โรงเรียนปรับหลกัสตูรให้เหมาะสมกบั
สภาพท้องถ่ิน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

85 ครูจดัตกแตง่ห้องเรียนเพ่ือมีบรรยากาศ
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

86 โรงเรียนมีการวางแผนและการนิเทศ
ภายในอยา่งเป็นระบบ 

0 1 1 0 1 5 0.6 

87 โรงเรียนจดับริการห้องสมดุท่ีเหมาะสม
และเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 

88 โรงเรียนจดัทําเอกสารเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของครู 

1 1 1 0 1 4 0.8 

89 ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

90 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านงาน
วิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 

91 โรงเรียนให้บริการขา่วสารทางวิชาการท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

1 1 1 0 1 5 0.8 

92 นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน 0 1 1 1 1 5 0.8 

93 โรงเรียนมีช่ือเสียงด้านวิชาการ 1 1 1 1 1 5 1 

94 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

95 นกัเรียนมีความรับผิดชอบเร่ืองการบ้าน 1 1 1 0 1 5 0.8 

96 โรงเรียนมีแผนปฏิบตังิานประจําปี 1 1 1 1 1 5 1 

97 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถงึเป้าหมาย
ของแผนปฏิบตักิารประจําปี  
 

1 1 1 1 0 4 0.8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

398

ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

คะ 
แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 

ความสอด 
คล้อง 1 2 3 4 5 

98 ครูทําแผนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 0 1 4 0.8 

99 โรงเรียนมีโครงการซอ่มเสริมเพ่ือ
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

100 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

101 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการจดัทํา
เอกสารท่ีศกึษาเดก็เป็นรายบคุคล  

1 1 1 0 1 4 0.8 

102 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการ
กําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย
ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

103 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบั
นโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาต ิ

1 1 1 1 1 5 1 

104 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็น
แผนงาน/โครงการในการปฏิบตังิาน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

105 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชมุชนเพ่ือกําหนด
เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 

106 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  
เข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1 1 1 1 1 5 1 

106 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  
เข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1 1 1 1 1 5 1 

107 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่
ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในชมุชน 

1 1 1 1 1 5 1 

108 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมใน
การพฒันาจากทกุฝ่าย 

1 1 1 0 1 4 0.8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

399

ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ คะ 

แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 
ความ
สอด 
คล้อง 

1 2 3 4 5 

109 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  1 1 1 1 0 4 0.8 

110 โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้  1 1 1 1 1 5 1 

111 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมุชน 

1 1 1 1 1 5 1 

112 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  0 1 1 1 0 3 0.6 

113 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงาน
ของนกัเรียน 

0 1 1 1 1 5 0.8 

114 ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่าย
ตา่ง ๆ  

1 1 1 1 1 5 1 

115 โรงเรียนมีวิธีการตดิตอ่ส่ือสารท่ีทนัสมยั 0 1 1 1 1 5 0.8 

116 โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูต้อง  
รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนั 

1 1 1 1 1 5 1 

117 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่น 
ได้สว่นเสียทราบ 

1 1 1 1 1 5 1 

118 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใช้ในการบริหารจดัการ 

1 1 1 1 1 5 1 

119 โรงเรียนใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ 

1 1 1 1 0 4 0.8 

120 โรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอก มาใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

121 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัประกอบการ
เรียนการสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

122 โรงเรียนมีโครงการเพ่ือสง่เสริมการคดิค้น  
การผลติส่ือและนวตักรรมทางการศกึษา 
 

1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อ กระทงคาํถาม 

คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ คะ 

แนน 
รวม 

ค่า 
ดัชนี 
ความ
สอด 
คล้อง 

1 2 3 4 5 

123 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความรู้เก่ียวกบั
เทคนิคการสอนใหม่ๆ  

1 1 1 1 1 5 1 

124 ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม 0 1 1 0 0 2 0.4 

125 โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมด้านสขุภาพ
อนามยัแก่นกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

126 โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะท่ี
พงึประสงค์ให้กบันกัเรียน  

1 1 1 1 1 5 1 

127 โรงเรียนมีโครงการจดัระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งเป็นระบบและดําเนินการอยา่ง
ตอ่เน่ือง  

1 1 1 1 1 5 1 

128 ครูมีความผกูพนัธ์กบันกัเรียน 1 1 1 1 1 5 1 

129 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในโรงเรียน 

0 1 1 1 1 5 0.8 

130 ผู้บริหารกําหนดภารหน้าท่ีให้ครูแตล่ะคน
อยา่งชดัเจน 

0 1 1 1 1 5 0.8 

131 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี 1 1 1 1 1 5 1 

132 ครูทกุคนมีอิสระในการปฏตังิานและแสดง
ความคดิเห็นตอ่ผู้บริหาร 

1 1 1 1 1 5 1 

133 โรงเรียนสามารถปรับตวัให้ทนัตอ่การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชน 

1 1 1 1 1 5 1 

134 ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

0 1 1 0 1 4 0.6 

135 ผู้บริหารปฏิบตังิานสอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

0 1 1 0 1 4 0.6 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือทดลองเคร่ืองมือและรายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 
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              ท่ี ศธ 0520.203.2/443              ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร                            

พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
       

19   สงิหาคม  2553 
 

เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือ 

เรียน  ผู้ อํานวยการโรงเรียนวดัน้อมถวาย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม  จํานวน  4  ชดุ 
 

                    ด้วยนางกมลาศน์   ศรประสทิธ์ิ  รหสันกัศกึษา  51252801  นกัศกึษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ได้รับอนุมตัิให้ทําดษุฎีนิพนธ์เร่ือง  “การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศกึษา” 
 

 ในการนี ้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ขอความอนเุคราะห์ให้นางกมลาศน์   ศรประสิทธ์ิ    ทําการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือใน
สถานศกึษาของท่าน  เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการวิจยักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป   
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ จกัเป็นพระคณุยิง่  
 
         ขอแสดงความนบัถือ 

                                                             
                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 
                                                  หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองเคร่ืองมือ 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน) 
1. โรงเรียนบ้านบอ่อิฐ    สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
2. โรงเรียนบ้านคอสน  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
3. โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 300 คน) 
4. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
5. โรงเรียนวดัดอนทรายแก้ว   สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
6. โรงเรียนบ้านท่ามะปริง  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 301 คนขึน้ไป) 
7. โรงเรียนวดัพิชยัยาราม  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
8. โรงเรียนเมืองชมุพรบ้านเขาถลม่  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
9. โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม     สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
10. โรงเรียนวดัน้อมถวาย  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชมุพร  เขต 1 
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ภาคผนวก  จ 
การวิเคราะห์ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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Reliability  Analysis – scale (Alpha) 
 

 
                                       Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a01 593.83 1939.533 .501 .962 
a02 593.63 1952.907 .320 .962 
a03 593.88 1928.112 .627 .962 
a04 593.78 1942.384 .456 .962 
a05 593.80 1938.318 .415 .962 
a06 593.63 1947.522 .407 .962 
a07 593.65 1934.131 .769 .962 
a08 593.80 1932.831 .594 .962 
a09 594.38 1959.522 .100 .962 
a10 594.10 1929.015 .589 .962 
a11 593.63 1942.035 .597 .962 
a12 593.70 1935.908 .681 .962 
a13 593.95 1947.638 .294 .962 
a14 593.83 1943.276 .466 .962 
a15 594.03 1916.230 .786 .961 
a16 593.78 1928.897 .674 .962 
a17 593.85 1946.028 .445 .962 
a18 593.78 1942.692 .546 .962 
a19 593.83 1933.584 .671 .962 
a20 593.88 1937.189 .447 .962 
a21 593.75 1938.859 .585 .962 
a22 593.83 1932.610 .593 .962 
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Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a23 593.75 1930.449 .706 .962 
a24 593.63 1947.266 .540 .962 
a25 593.35 1890.900 .062 .982 
a26 593.65 1948.387 .418 .962 
a27 593.73 1951.538 .262 .962 
a28 593.60 1945.426 .633 .962 
a29 593.58 1945.892 .668 .962 
a30 593.70 1936.421 .755 .962 
a31 593.58 1946.610 .532 .962 
a32 593.60 1940.195 .595 .962 
a33 593.60 1942.605 .610 .962 
a34 594.10 1953.272 .194 .962 
a35 593.83 1931.020 .668 .962 
a36 593.90 1944.349 .433 .962 
a37 593.55 1949.844 .589 .962 
a38 593.78 1936.128 .704 .962 
a39 593.73 1941.384 .606 .962 
a40 593.83 1933.892 .535 .962 
a41 593.73 1941.384 .606 .962 
a42 594.08 1928.584 .538 .962 
a43 593.88 1938.061 .566 .962 
a44 593.88 1937.651 .574 .962 
a45 593.95 1914.562 .737 .961 
a46 593.83 1952.404 .302 .962 
a47 593.60 1942.759 .717 .962 
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Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a48 593.68 1944.687 .407 .962 
a49 594.38 1931.215 .383 .962 
a50 594.20 1939.138 .326 .962 
a51 594.30 1944.728 .301 .962 
a52 593.85 1925.669 .605 .962 
a53 593.95 1927.690 .521 .962 
a54 594.28 1920.615 .624 .962 
a55 594.38 1908.804 .610 .961 
a56 594.03 1931.307 .542 .962 
a57 593.50 1957.897 .277 .962 
a58 593.95 1943.946 .406 .962 
a59 593.73 1946.769 .470 .962 
a60 593.90 1936.554 .652 .962 
a61 593.85 1930.233 .511 .962 
a62 593.83 1940.302 .529 .962 
a63 593.45 1965.741 .000 .962 
a64 593.55 1959.126 .243 .962 
a65 593.65 1947.003 .452 .962 
a66 594.43 1894.148 .679 .961 
a67 594.03 1912.076 .777 .961 
a68 593.78 1926.897 .836 .961 
a69 593.65 1942.182 .655 .962 
a70 593.85 1919.977 .770 .961 
a71 594.35 1913.618 .652 .961 
a72 594.33 1926.174 .586 .962 
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Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a73 594.48 1942.410 .372 .962 
a74 593.88 1941.343 .459 .962 
a75 593.90 1912.862 .763 .961 
a76 593.95 1949.741 .296 .962 
a77 593.73 1933.692 .715 .962 
a78 593.68 1941.866 .636 .962 
a79 593.88 1930.266 .673 .962 
a80 593.83 1950.712 .341 .962 
a81 594.00 1910.154 .840 .961 
a82 594.03 1931.512 .539 .962 
a83 594.65 1951.772 .176 .962 
a84 593.73 1931.794 .691 .962 
a85 593.60 1944.656 .657 .962 
a86 593.75 1932.090 .623 .962 
a87 594.35 1926.438 .567 .962 
a88 594.10 1928.041 .549 .962 
a89 593.60 1944.451 .663 .962 
a90 593.90 1934.041 .524 .962 
a91 593.78 1933.461 .589 .962 
a92 594.00 1930.410 .555 .962 
a93 593.95 1928.613 .530 .962 
a94 593.93 1931.046 .610 .962 
a95 594.28 1933.025 .468 .962 
a96 593.70 1951.087 .331 .962 
a97 593.90 1945.426 .379 .962 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

409

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a98 593.73 1935.435 .757 .962 
a99 593.73 1935.076 .575 .962 
a100 593.75 1929.526 .725 .962 
a101 593.75 1929.679 .789 .962 
a102 593.85 1918.131 .852 .961 
a103 593.75 1927.013 .776 .962 
a104 593.68 1930.020 .760 .962 
a105 593.60 1945.631 .529 .962 
a106 593.68 1933.610 .756 .962 
a107 593.65 1936.746 .705 .962 
a108 593.88 1928.933 .652 .962 
a109 593.68 1933.610 .756 .962 
a110 593.85 1949.669 .328 .962 
a111 593.80 1932.472 .601 .962 
a112 593.75 1934.756 .754 .962 
a113 593.88 1917.240 .864 .961 
a114 593.73 1938.204 .686 .962 
a115 594.23 1919.256 .506 .962 
a116 593.93 1930.635 .581 .962 
a117 594.05 1918.100 .802 .961 
a118 593.78 1932.487 .654 .962 
a119 593.53 1950.461 .646 .962 
a120 593.50 1955.385 .528 .962 
a121 593.63 1950.702 .438 .962 
a122 593.75 1924.346 .770 .961 
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Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a123 593.85 1919.977 .729 .961 
a124 593.73 1946.358 .481 .962 
a125 593.60 1947.272 .575 .962 
a126 593.68 1941.815 .560 .962 
a127 593.68 1938.225 .583 .962 
a128 593.70 1940.267 .580 .962 
a129 593.63 1942.343 .589 .962 
a130 595.15 1942.695 .189 .963 

 
 

 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 40 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 40 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.962 130 
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ภาคผนวก  ฉ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
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 แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง 
การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 

---------------------------------------------------------- 
คาํชีแ้จง 

1.  แบบสอบถามการวิจยัฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู
สําหรับงานวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา”  
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น  2  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา 

2.  โปรดตอบทกุข้อคําถามตามสภาพท่ีแท้จริง  คําตอบของท่านมีคณุคา่ยิ่งตอ่การวิจยั
เพราะจะทําให้ทราบข้อเท็จจริงอันจะนําไปสู่การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษา  ข้อมลูท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของท่านแต่อย่างใด  
ผู้วิจยัรับรองว่าข้อมลูท่ีได้รับจากแบบสอบถามฉบบันีจ้ะเป็นความลบั  การนําเสนอข้อมลูจะเป็น
ข้อมลูในภาพรวมเท่านัน้ 

3.  เม่ือท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว  โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าท่ีผู้
ประสานงานในหน่วยงานของท่านเพ่ือรวบรวมใส่ซองท่ีผู้ วิจัยได้จัดเตรียมไว้แล้วจัดส่งทาง
ไปรษณีย์คืนให้ผู้วิจยั  ผู้วิจยัขอขอบพระคณุท่าน ไว้  ณ  โอกาสนีสํ้าหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครัง้นี ้

 

 
นางกมลาศน์   ศรประสทิธ์ิ 

      นกัศกึษาปริญญาเอก  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
                                                       สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
                                              คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตอนที่  1  ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน □ หน้าข้อท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
 

1. เพศ   
�  ชาย     �  หญิง 

2. อาย ุ (เศษท่ีเกิน  6  เดือน  นบัเพิ่มอีกหนึง่ปี) 
�  ต่ํากวา่  30  ปี  �  30 – 35  ปี 
�  36 – 40  ปี     �  41 – 45  ปี 
�  46 – 50  ปี     �  51 ปีขึน้ไป 

 3.  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  �  ต่ํากวา่ปริญญาตรี     �  ปริญญาตรี 
  �  ปริญญาโท   �  ปริญญาเอก 

4. ตําแหน่ง 
    �  ครูผู้สอน     �  ผู้บริหาร 
5.  ประสบการณ์ในการทํางาน (เศษท่ีเกิน  6  เดือน  นบัเพิ่มอีกหนึง่ปี) 
 �  ต่ํากวา่  5  ปี     �  5 – 10  ปี 
 �  11 – 15  ปี    � 16 – 20  ปี 
 �  21 – 25  ปี    �  มากกวา่  25  ปี 
6.  จํานวนนกัเรียนในโรงเรียน 

�  ต่ํากวา่  121  คน      �  121 -300  คน 
�  301  คนขึน้ไป 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามนีมี้ทัง้หมด  130  ข้อ  โปรดตอบทกุข้อ  การตอบแตล่ะข้อขอให้ทํา
เคร่ืองหมาย  ในช่องจํานวนรายการปฏิบตัใินโรงเรียนเพียงช่องเดียว  โดยกําหนดเกณฑ์คะแนน  
ดงันี ้  

5 หมายถงึ   โรงเรียนปฏิบตัไิด้  5  รายการ 
4   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  4 รายการ 
3  หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  3  รายการ 
2   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  2  รายการ 
1   หมายถงึ  โรงเรียนปฏิบตัไิด้  1  รายการ 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ สาํหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

0 โรงเรียนมีบริเวณท่ีทําความสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 

1. โรงเรียนมีสวนหยอ่ม 
2. โรงเรียนมีห้องนํา้สะอาด 
3. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่น 
4. โรงเรียนมีสนามเดก็เลน่ 
5. โรงเรียนมีสนามฟตุบอล 

      

        

จากตวัอยา่ง   

ข้อ  0.  ทา่นทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  4  หมายถงึ  โรงเรียนมีบริเวณสะอาด  
เรียบร้อย สวยงาม จํานวน  4  รายการ 
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415

ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนเปิดกว้างรับความคดิเห็นจากชมุชน 
1. เร่ืองการพฒันาอาคารสถานท่ี 
2. เร่ืองการพฒันาด้านกิจกรรมนกัเรียน 
3. เร่ืองการพฒันาด้านวิชาการ 
4. เร่ืองการพฒันาด้านสิง่แวดล้อม 
6. เร่ืองการพฒันาด้านการระดมทนุ 

     

2 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน 
1. โรงเรียนใช้วดัเป็นแหลง่เรียนรู้ 
2. โรงเรียนร่วมกบัชมุชนพฒันาวดั 
3. โรงเรียนร่วมกบัชมุชนพฒันาชมุชน 
4. โรงเรียนร่วมกิจกรรมงานบญุประเพณีของชมุชน 
5. บคุลากรในโรงเรียนร่วมงานตา่งๆ ของคนในชมุชน 

เช่น งานบวช  งานแตง่ เป็นต้น 

     

3 โรงเรียนมีการจดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียน 
1. โรงเรียนเห็นความสําคญัการจดัประชมุผู้ปกครอง

นกัเรียน 
2. โรงเรียนจดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียนอยา่งน้อยปี

ละครัง้ 
3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคดิเห็น

ในท่ีประชมุ 
4. โรงเรียนนําข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาเป็นแนว

ทางการพฒันาโรงเรียน 
5. โรงเรียนจดัประชมุเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร

สถานศกึษาแก่ผู้ปกครองนกัเรียน 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

4 โรงเรียนมีการจดัประชมุคณะกรรมการศกึษา 
1. โรงเรียนเห็นความสําคญัการจดัประชมุ

คณะกรรมการสถานศกึษา 
2. โรงเรียนจดัประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาอยา่ง

น้อยภาคเรียนละครัง้ 
3. โรงเรียนให้ความรู้เก่ียวกบัความเคลื่อนไหวทาง

การศกึษาในท่ีประชมุ 
4. โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศกึษา

เสนอแนะความคดิเห็น 
5. โรงเรียนนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สถานศกึษามาเป็นแนวทางการพฒันาโรงเรียน 

     

5 ผู้บริหารกล้าเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
1. ผู้บริหารให้ความสําคญักบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
2. ผู้บริหารมอบหมายให้รองผู้ อํานวยการแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ 
3. ผู้บริหารมอบหมายให้ครูแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
4. ผู้บริหารร่วมกบับคุลากรร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
5. ผู้บริหารแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง 

     

6 ผู้บริหารได้พฒันางานด้านตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตั ิ
1. ผู้บริหารพฒันางานด้านวิชาการ 
2. ผู้บริหารพฒันางานด้านอาคารสถานท่ี 
3. ผู้บริหารพฒันางานด้านบคุลากร 
4. ผู้บริหารพฒันางานด้านกิจกรรมนกัเรียน 
5. ผู้บริหารพฒันางานด้านเทคโนโลยี 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

7 ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้ 
1. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหางานอาคารสถานท่ีได้ 
2. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหางานวิชาการได้ 
3. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหางานงบประมาณได้ 
4. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหางานบคุลากรได้ 
5. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกบัชมุชนได้ 

     

8 นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
1. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบับริบทชมุชน 
2. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย อปท. 
3. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพท. 
4. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพฐ. 
5. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย

กระทรวงศกึษาธิการ 

     

9 โรงเรียนประสบความสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายท่ีได้
กําหนดไว้ 

1. โรงเรียนสามารถเกณฑ์นกัเรียนเข้าเรียนได้ตาม
เป้าหมาย 

2. นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นออกเขียนได้ทกุคน 
3. นกัเรียนมีความรู้ตามหลกัสตูร 
4. ครูทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
5. โรงเรียนพฒันาได้อยา่งเป็นระบบ 

     

10 ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ 
1. ผู้บริหารเป็นคณะทํางานระดบัชมุชน 
2. ผู้บริหารเป็นคณะทํางานระดบั อปท. 
3. ผู้บริหารเป็นคณะทํางานระดบัอําเภอ 
4. ผู้บริหารเป็นคณะทํางานระดบั สพท. 
5. ผู้บริหารเป็นคณะทํางานระดบั สพฐ. 

     

   ส
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

11 ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
1. ผู้บริหารศกึษาหาความรู้อยา่งสม่ําเสมอ 
2. ผู้บริหารแตง่กายสภุาพเรียบร้อย 
3. ผู้บริหารพดูจาสภุาพออ่นโยน 
4. ผู้บริหารทํางานด้วยความขยนัขนัแข็ง 
5. ผู้บริหารปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

     

12 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
1. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองวิชาการ 
2. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองการบริหารคน 
3. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองงบประมาณ 
4. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองการวางแผนนโยบาย 
5. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

     

13 ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีและแนวทางในการ
ปฏิบตังิานของครู 

1. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีให้ครูปฏิบตั ิ
2. ผู้บริหารแจ้งกรอบภาระหน้าท่ีให้ครูทราบในท่ีประชมุ 
3. ผู้บริหารกําหนดกรอบภาระหน้าท่ีเป็นคําสัง่ลายลกัษณ์

อกัษร 
4. โรงเรียนจดัทํากรอบงานเป็นคูมื่อแนวการปฏิบตังิาน 
5. ครูปฏิบตังิานและรายงานผลตามกรอบภาะหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย 

     

14 ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ครูทกุคนอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม 
1. ครูทกุคนสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ  ได้ 
2. ครูทกุคนได้รับการสนบัสนนุให้ทําวทิยฐานะ 
3. ผู้บริหารมีของขวญัให้ครูในโอกาสพเิศษ 
4. ครูได้ทํางานตามความรู้ความสามารถ 
5. ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการอบรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

     

   ส
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

15 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจแก้ปัญหาของโรงเรียน 
1. ครูมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัชมุชน 
2. ครูมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกบันกัเรียน 
3. ครูมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
4. ครูมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากร 
5. ครูมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการพฒันา

อาคารสถานท่ี 

     

16 ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
1. ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
2. ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
3. ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
4. ผู้บริหารใช้เทคนิคการประเมินผลงานตามสภาพจริง 
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้ นําในการบริหารจดัการเหมาะสม

ตามสถานการณ์ 

     

17 ผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานครู 
1. ครูปฏิบตังิานทนัทีเม่ือได้รับคําสัง่ 
2. ครูปฏิบตังิานด้วยความรับผิดชอบ 
3. ครูปฏิบตังิานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
4. ครูตรวจสอบผลงานทกุครัง้ก่อนรายงานผลผู้บริหาร 
5. ครูมาปฏิบตังิานในวนัหยดุเม่ือได้รับการร้องขอจาก

ผู้บริหาร 

     

18 ผู้บริหารชีแ้จงให้ครูทราบถงึความคาดหวงัท่ีโรงเรียนได้รับจากครู 
1. ผู้บริหารคาดหวงัตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
2. ผู้บริหารคาดหวงัผลการแขง่ขนัทกัษะของนกัเรียน 
3. ผู้บริหารคาดหวงัผลการแขง่ขนักีฬาของนกัเรียน 
4. ผู้บริหารคาดหวงัตอ่การทําวิทยฐานะของครู 
5. ผู้บริหารคาดหวงัตอ่การผา่นการประเมินสมศ. 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

19 ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาให้ครูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 
1. ครูปรึกษาปัญหากบัผู้บริหารเร่ืองผู้ปกครอง 
2. ครูปรึกษาปัญหากบัผู้บริหารเร่ืองการทําวิจยัชัน้เรียน 
3. ครูปรึกษาปัญหากบัผู้บริหารเร่ืองการเรียนการสอน 
4. ครูปรึกษาปัญหากบัผู้บริหารเร่ืองความประพฤตนิกัเรียน 
5. ครูปรึกษาปัญหากบัผู้บริหารเร่ืองระบบการดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

     

20 ผู้บริหารเข้าใจถึงข้อจํากดัในการทํางานของครู 
1. ผู้บริหารเข้าใจถึงการลากิจของครู 
2. ผู้บริหารเข้าใจถึงสาเหตกุารมาสายของครู 
3. ผู้บริหารเข้าใจถึงการกลบัก่อนเวลาของครู 
4. ผู้บริหารเข้าใจถึงปัญหาสขุภาพของครู 
5. ผู้บริหารเข้าใจถึงปัญหาการสง่แผนการสอนลา่ช้าของครู 

     

21 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพ่ือให้มีประสทิธิภาพ
มากยิง่ขึน้ 

1. ผู้บริหารปรับเปล่ียนการบริหารอาคารสถานท่ี 
2. ผู้บริหารปรับเปล่ียนการบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้บริหารปรับเปล่ียนการบริหารงานบคุลากร 
4. ผู้บริหารปรับเปล่ียนการบริหารงานงบประมาณ 
5. ผู้บริหารปรับเปล่ียนการบริหารงานบริหารงาน

กิจการนกัเรียน 

     

22 ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครูไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร 
1. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครู 
2. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนกังานราชการ 
3. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของลกูจ้างประจํา 
4. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นและนําไปพิจารณา 
5. ผู้บริหารนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 
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23 ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูได้พฒันาตนเองเสมอ  
1. โรงเรียนมีแผนงานการพฒันาบคุลากร 
2. โรงเรียนมีโครงการพฒันาบคุลากร 
3. โรงเรียนสง่เสริมให้ครูรับการพฒันาจาก สพท. 
4. โรงเรียนสง่เสริมให้ครูรับการพฒันาจากสถาบนัเอกชน 
5. โรงเรียนสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมของครู 

     

24 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/ โครงการ  
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบตักิาร 
2. โรงเรียนมีโครงการรองรับตามแผนปฏิบตั ิ
3. โรงเรียนมีการปฏิบตัติามโครงการ 
4. โรงเรียนมีการประเมินผลโครงการ 
5. โรงเรียนมีการรายงานผลเม่ือสิน้สดุโครงการ 

     

25 โรงเรียนมีระบบสวสัดกิารให้กบัครู 
1. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้า 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. โรงเรียนมีแจกเสือ้สญัลกัษณ์ประจําโรงเรียน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการอบรม 
5. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 

     

26 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร 
1. ผู้บริหารใจดี 
2. ผู้บริหารไมถื่อตวั 
3. ผู้บริหารมีอารมณ์ดี 
4. ผู้บริหารเข้าพบได้ง่าย 
5. ผู้บริหารพดูจาสภุาพออ่นโยน 
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27 ครูมีโอกาสได้ทํางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
1. ครูทํางานตามความรู้ 
2. ครูทํางานตามความถนดั 
3. ครูมีความมุง่มัน่ในการทํางาน 
4. ครูทํางานอยา่งมีประสทิธิผล 
5. ครูทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

28 โรงเรียนจดัทําเอกสาร บญัชี  การเงินอยา่งเป็นระบบ 
1. โรงเรียนมีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
2. โรงเรียนจดัทําการเงินและบญัชี  
3. โรงเรียนจดัทําการเงินและบญัชีเป็นระบบ 
4. โรงเรียนจดัทําการเงินและบญัชีถกูต้อง   
5. โรงเรียนจดัทําการเงินและบญัชี เป็นปัจจบุนั 

     

29 โรงเรียนจดัทําเอกสารทะเบียน  พสัด ุ อยา่งเป็นระบบ 
1. โรงเรียนมีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ  
2. โรงเรียนจดัทําทะเบียน พสัด ุ  
3. โรงเรียนจดัทําทะเบียน พสัดเุป็นระบบ 
4. โรงเรียนจดัทําทะเบียน พสัดถุกูต้อง   
5. โรงเรียนจดัทําทะเบียน พสัดเุป็นปัจจบุนั 

     

30 โรงเรียนมีการตรวจสอบ และควบคมุหลกัฐานการใช้งบประมาณ 
1. โรงเรียนมีการตรวจสอบ หลกัฐานการใช้งบประมาณ 
2. โรงเรียนมีคําสัง่แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบหลกัฐานการใช้งบประมาณจริง 
4. คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละครัง้ 
5. คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบตอ่ผู้บริหาร 
 

     

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

423

ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

31 ผู้บริหารมีบคุลกิภาพท่ีดี 
1. ผู้บริหารไมถ่อดเสือ้ขณะทํางาน 
2. ผู้บริหารขดัรองเท้าสะอาดเสมอ 
3. ผู้บริหารแตง่กายสภุาพถกูกาลเทศะ 
4. ผู้บริหารไมใ่สก่างเกงยีนส์ในเวลาทํางาน 
5. ผู้บริหารรักษาความสะอาดเลบ็มือและเท้า 

     

32 โรงเรียนจดัสวดักิาร  กองทนุ  ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา 
1. โรงเรียนมีทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน 
2. โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัให้นกัเรียน 
3. โรงเรียนแจกเสือ้ผ้าให้กบันกัเรียน 
4. โรงเรียนแจกอปุกรณ์เคร่ืองเขียนให้กบันกัเรียน 
5. โรงเรียนแจกหนงัสือแบบเรียนให้กบันกัเรียน 

     

33 ครูรับทราบคําสัง่ระเบียบการตา่ง ๆ  ลว่งหน้าโดยแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

1. ผู้บริหารสัง่งานครูผา่นท่ีประชมุ 
2. ครูรับทราบคําสัง่ในท่ีประชมุ 
3. ผู้บริหารสัง่การผา่นคําสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4. ครูลงช่ือรับทราบในคําสัง่ 
5. ครูลงช่ือรับทราบคําสัง่ลว่งหน้าการปฏิบตักิารงาน 

     

34 โรงเรียนมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัเขตพืน้ท่ี 
1. ครูได้รับรางวลั 
2. โรงเรียนได้รับรางวลั 
3. นกัเรียนได้รับรางวลั 
4. โรงเรียนผา่นการรับรองจาก สมศ. 
5. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดี 
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35 ผู้บริหารมีความเคร่งครัดในการปฏิบตัติามกรอบงานของครู 
1. กําหนดภาระหน้าท่ีของครูไว้อยา่งชดัเจน 
2. กําหนดกรอบเวลาในการทํางาน 
3. กําหนดแนวทางในการปฏิบตังิาน 
4. ตดิตามการทํางานของครูเป็นระยะ 
5. มีการประเมนิผลงานของครู 

     

36 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูปฏิบตังิานตามความรู้  
ความสามารถ  และความถนดั 

1. ครูทํางานตามความรู้ความสามารถ 
2. ทํางานตามความถนดั 
3. ครูสอนหนงัสือตามวิชาเอกท่ีจบการศกึษา 
4. ครูสอนหนงัสือตามวิชาโทท่ีจบการศกึษา 
5. ครูมีโอกาสเลือกรับผิดชอบงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอน 

     

37 ผู้บริหารมีความตัง้ใจปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ 
1. ผู้บริหารอยูโ่รงเรียนเสมอ 
2. ผู้บริหารมีความตัง้ใจปฏิบตังิาน 
3. ผู้บริหารมีความมุง่มัน่ในการทํางาน 
4. ผู้บริหารปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการทํางานเสมอ 
5. ผู้บริหารมีแผนการพฒันาโรงเรียนท่ีชดัเจน 

     

38 บคุลากรทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายในการทํางานของโรงเรียน 
1. นกัเรียนทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
2. ครูทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
3. พนกังานราชการทราบถงึวิสยัทศัน์เป้าหมายของ

โรงเรียน 
4. ลกูจ้างประจําทราบถึงวิสยัทศัน์เป้าหมายของโรงเรียน 
5. คณะกรรมการสถานศกึษาทราบถงึวิสยัทศัน์

เป้าหมายของโรงเรียน 
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39 ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การทํางานของครู 
1. โรงเรียนแจ้งให้ทราบถึงความคาดหวงัท่ีมีตอ่การ

ทํางานของครู 
2. ครูรับทราบถึงความคาดหวงัท่ีมีตอ่การทํางานของครู 
3. ผู้บริหารรับฟังปัญหาเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีตอ่

การทํางานของครู 
4. ผู้บริหารช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกบัการทํางานของครู 
5. ผู้บริหารสนบัสนนุการทํางานของครู 

     

41 โรงเรียนมีแผนในการทํางานท่ีชดัเจน 
1. โรงเรียนมีการทํา SWOT 
2. โรงเรียนมีแผนกลยทุธ์ 
3. มีแผนปฏิบตักิารประจําปี 
4. มีโครงการท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจําปี 
5. มีกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผนโครงการ 

     

42 โรงเรียนมีแผนการตดิตามงานอยา่งตอ่เน่ือง 
1. ตดิตามงานผา่นการประชมุ 
2. ตดิตามงานแบบไมเ่ป็นทางการ 
3. ผู้บริหารเป็นผู้ตดิตามงาน 
4. ตดิตามงานผา่นคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตง่ตัง้ 
5. คณะกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วมในการตดิตาม

งานบางงาน 

     

43 โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบตังิานและยดึถือเป็นแนวปฏิบตังิาน 
1. ผู้บริหารมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
2. โรงเรียนมีคําสัง่มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. โรงเรียนมีแผนในการปฏิบตังิาน 
4. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
5. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบตังิาน 
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44 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งเป็นธรรม 
1. โรงเรียนมีการประเมินการสอนของครู 
2. โรงเรียนมีการประเมินงานพเิศษของครู 
3. โรงเรียนมีการประเมินโครงการท่ีครูรับผิดชอบ 
4. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิานตามสภาพจริง 
5. มีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานของครู 

     

45 โรงเรียนบริการขา่วความเคล่ือนไหวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน 
1. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
2. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบในท่ีประชมุ 
3. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบด้วยจดหมายเวียน 
4. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบโดยการตดิป้าย

ประชาสมัพนัธ์ 
5. โรงเรียนแจ้งให้ครูทกุคนทราบผา่นหวัหน้าสายชัน้ 

     

46 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์ทนัสมยัครบถ้วน 
1. โรงเรียนมีโทรศพัท์ 
2. โรงเรียนมีโทรสาร 
3. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ 
4. โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต 
5. โรงเรียนมีเคร่ืองฉายวีดีทศัน์ 

     

47 ครูมีความสามารถใช้ส่ือในการจดัการเรียนการสอน 
1. ครูพานกัเรียนไปแหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
2. ครูพานกัเรียนไปแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3. ครูใช้ภมูิปัญญาให้ความรู้แก่นกัเรียน 
4. ครูให้นกัเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบตัจิริง 
5. ครูใช้ส่ืออปุกรณ์ทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน 
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48 โรงเรียนจดัสรรปริมาณงานให้ครูรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม  
1. ครูมีชัว่โมงสอนท่ีเหมาะสม 
2. ครูมีเวลาเตรียมการสอน 
3. ครูมีเวลาตรวจการบ้านนกัเรียน 
4. ครูมีเวลาพกัผอ่นในระหวา่งวนั 
5. ครูมีเวลาให้คําปรึกษาตา่งๆ กบันกัเรียน 

     

49 โรงเรียนได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอ 
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณประจําปี 
2. โรงเรียนมีเงินบริจาค 
3. โรงเรียนมีกองทนุของโรงเรียน 
4. โรงเรียนการระดมทรัพยากรเพ่ือจดัการศกึษา 
5. โรงเรียนได้รับงบประมาณพเิศษจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 

     

50 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 
1. ห้องสมดุมีหนงัสือเพียงพอ 
2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ 
3. โรงเรียนมีอปุกรณ์กีฬาเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีอปุกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอ 
5. โรงเรียนมีอปุกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ 

     

51 โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 
1. โรงเรียนมีห้องสมดุ 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ 
4. โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารทางภาษา 
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52 โรงเรียนมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีอยา่งเป็นสดัสว่น   
1. โรงเรียนมีโรงอาหาร 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีห้องนํา้สะอาดเพียงพอ 
5. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นสําหรับนกัเรียน 

     

53 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เพียงพอ 
1. โรงเรียนมีการสํารองหมกึคอมพิวเตอร์ 
2. โรงเรียนมีการสํารองกระดาษ  
3. โรงเรียนมีการสํารองแผน่ซีดี 
4. โรงเรียนมีการสํารองแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 
5. โรงเรียนมีการสํารองชอล์ค ปากกาเขียนกระดาน 

     

54 ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั 

1. ครูอา่นคูมื่อเอง 
2. โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการอบรม 
3. ครูท่ีผา่นการอบรมชีแ้จงให้ครูคนอ่ืนทราบ 
4. โรงเรียนจดัวิทยากรมาให้ความรู้กบัครูทกุคน   
5. โรงเรียนจดัอบรมให้เฉพาะครูท่ีสนใจ 

     

55 โรงเรียนมีการนําวสัดท่ีุใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
1. โรงเรียนมีโครงการแยกขยะ 
2. โรงเรียนมีการนําวสัดท่ีุใช้แล้วมารีไซเคลิ 
3. โรงเรียนมีการซอ่มแซมวสัอปุกรณ์ท่ีชํารุด 
4. โรงเรียนนําใบไม้แห้ง เศษอาหารมาทําปุ๋ ย 
5. โรงเรียนนําสิง่ของท่ีไมใ่ช้มาปรับเปล่ียนเพื่อให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครัง้ 
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56 โรงเรียนจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการปฏิบตังิาน 
1. โรงเรียนมีส่ือท่ีทนัสมยั 
2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้ครูใช้งาน 
3. โรงเรียนมีเอกสารตําราใหม่ๆ  ให้ครูค้นคว้า 
4. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดใุนการทํางานอยา่งเพียงพอ  
5. โรงเรียนมีเครือขา่ยผู้ เช่ียวชาญมาเป็นท่ีปรึกษาให้กบัครู 

     

57 ผู้บริหารจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัให้กบัโรงเรียน 
1.  มีคําสัง่อยูเ่วรรักษาการณ์ 
2. มีครูอยูเ่วรกลางวนั 
3. มีครูอยูเ่วรกลางคืน 
4. มีผู้ตรวจเวรยาม 
5. มีบนัทกึการอยูเ่วรรักษาการณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

58 ครูมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 
1. โรงเรียนสง่เสริมให้ครูทําวิทยฐานะ 
2. โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
3. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดใุนการทํางานอยา่งเพียงพอ  
4. โรงเรียนหาผู้ เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาในการทําวิทยฐานะ

ของครู 
5. โรงเรียนสง่ครูเข้ารับการอบรมความรู้ใหม่ๆ  

     

59 ครูมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 
1. ครูมาโรงเรียนแตเ่ช้า 
2. ครูไมล่ากิจถ้าไมจํ่าเป็น 
3. ครูไมล่าป่วยถ้าไมจํ่าเป็น 
4. ครูทํางานเสร็จตามเวลา 
5. ครูมีผลการปฏิบตังิานออกมาดี กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ

สําเร็จทกุครัง้ 
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60 ครูมีความรู้สกึภาคภมูิ ใจท่ีทํางานในโรงเรียน 
1. ครูพดูถึงโรงเรียนเชิงบวก 
2. ครูพดูถึงโรงเรียนบอ่ยครัง้ท่ีสนทนา 
3. ครูมีใบหน้ายิม้แย้มเม่ือพดูถึงโรงเรียน 
4. ครูมีความสขุเม่ือพดูถึงนกัเรียน 
5. ครูมีความสขุเม่ือพดูถึงเพ่ือนร่วมงาน 

     

61 ครูเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร 

1. ครูเช่ือมัน่ในตวัผู้บริหาร 
2. ครูปฏิบตัติามคําสัง่ผู้บริหาร 
3. ครูช่ืนชมในตวัผู้บริหาร 
4. ครูให้ความเคารพผู้บริหาร 
5. ครูให้ความร่วมมือในการทํางานกบัผู้บริหาร 

     

62 ครูพงึพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิาน 
1. ครูปฏิบตังิานตรงกบัความรู้ 
2. ครูปฏิบตังิานตรงกบัความสามารถพิเศษ 
3. ครูปฏิบตังิานตรงกบัความถนดั 
4. ครูปฏิบตังิานด้วยความกระตือรือร้น 
5. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

     

63 ครูมีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 
1. ครูไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยั 
2. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ 
3. ภมูิใจท่ีได้เป็นครู 
4. ครูมีความมุง่มัน่ในการทํางาน 
5. ครูมีการพฒันางานอยูเ่สมอ 
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64 ครูตระหนกัวา่ทกุคนเป็นกําลงัสําคญัของโรงเรียน 
1. ครูมีความรับผิดชอบ 
2. ครูทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย 
3. ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
4. ครูไมล่าหยดุหากไมจํ่าเป็น 
5. ครูกระตือรือล้นในการทํางาน 

     

65 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งเข้มแข็ง และ
มีการทํางานเป็นทีม 

1. ครูทํางานด้วยความรับผิดชอบ 
2. ครูทราบเป้าหมายในการทํางาน 
3. ครูมีการประชมุระหวา่งการทํางาน 
4. ครูมีการแบง่งานกนัทํา 
5. ครูมีการสื่อสารท่ีดีระหวา่งกนั 

     

66 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวิทยากรจาก
ภายนอกมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 

1. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเก่ียวกบัอาชีพ 
2. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรม 
3. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 
4. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยี 
5. มีวิทยากรภายนอกมาสอนเก่ียวกบัการเกษตร 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

432

ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏบัิต ิ

5 4 3 2 1 

67 โรงเรียนจดัประชมุผู้ปกครอง ให้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบั
การจดัหลกัสตูรของโรงเรียน 

1. โรงเรียนเห็นความสําคญัของการทําความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรของโรงเรียน 

2. โรงเรียนชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรให้ผู้ปกครอง
ทราบในท่ีประชมุ 

3. โรงเรียนชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรให้ผู้ปกครอง
ทราบโดยผา่นทางจดหมายเปิดผนกึ 

4. ผู้ปกครองรับทราบเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรของ
โรงเรียน 

5. ผู้ปกครองเข้าใจเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรของโรงเรียน 

     

68 ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
1. ครูมีสว่นร่วมในการบริหาร 
2. นกัเรียนมีสว่นร่วมในการบริหาร 
3. ชมุชนมีสว่นร่วมในการบริหาร 
4. คณะกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วมในการบริหาร 
5. องค์การบริหารสว่นท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการบริหาร 

     

69 ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
1. มีการสอนแบบโครงงาน 
2. มีการสอนแบบทดลอง 
3. มีการสอนแบบปฏิบตัจิริง 
4. มีการสอนแบบเน้นกระบวนการคดิ 
5. มีการประเมนิตามสภาพจริง 
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70 ครูได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการนําหลกัสตูร
ไปใช้ 

1. ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ตา่ง  ๆ
2. ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการเขียนแผนการ

เรียนรู้ 
3. ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 
4. ครูได้รับการอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการการประเมินผล 
5. โรงเรียนจดัอบรมเพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร 

     

71 มีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์นอกเวลาการทํางานระหวา่งผู้บริหาร
กบัครูในงานตา่ง ๆ  

1. งานเลีย้งเทศกาลตา่ง ๆ เช่น ปีใหม ่
2. งานเลีย้งวนัเกิดของบคุลากรในโรงเรียน 
3. งานเลีย้งแสดงความยนิดีเม่ือโรงเรียนได้รับรางวลั 
4. งานเลีย้งแสดงความยนิดีเม่ือบคุลากรได้รับรางวลั 
5. มีการพบปะพดูคยุกลุม่ยอ่ยระหวา่งบคุลากรอยา่ง

สม่ําเสมอ 

     

72 บคุลากรในโรงเรียนประสบความสาํเร็จในการทํางาน 
1. ครูได้เล่ือนวิทยฐานะ 
2. นกัเรียนได้รับรางวลั 
3. ผู้บริหารได้รับรางวลั 
4. โรงเรียนได้รับรางวลั 
5. พนกังานราชการได้รับรางวลั 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

73 ครูพงึพอใจตอ่สวสัดกิารท่ีโรงเรียนจดัให้ 
1. โรงเรียนแจกเสือ้ประจําโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้าบริการ 
3. โรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4. โรงเรียนมีโครงการพาครูไปทศันศกึษา 
5. โรงเรียนมีของขวญัสําหรับโอกาสพเิศษให้กบัครูเช่น 

แตง่งาน  ขึน้บ้านใหม ่เป็นต้น 

     

74 นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามหลกัสตูรกําหนด 
1. นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามหลกัสตูร 
2. นกัเรียนได้รับรางวลัในการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ

ระดบักลุม่โรงเรียน 
3. นกัเรียนได้รับรางวลัในการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ

ระดบัอําเภอ 
4. นกัเรียนได้รับรางวลัในการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ

ระดบั สพท. 
5. นกัเรียนสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบัตา่งๆ 

     

75 โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตังิานด้านวชิาการ
ในระดบัสงู 

1. โรงเรียนกําหนดเป้าหมายคะแนน NT  ให้สงูขึน้ 
2. โรงเรียนกําหนดเป้าหมายเพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนให้สงูขึน้ 
3. โรงเรียนมีโครงการท่ีเก่ียวกบัการยกระดบัคณุภาพ

การศกึษา 
4. โรงเรียนมีกิจกรรมสง่เสริมนกัเรียนท่ีเก่ง 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างแก้ปัญหานกัเรียนท่ีไมเ่ก่ง 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

76 นกัเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกบัวชิาการ 
1. นกัเรียนทําการบ้านทกุครัง้ 
2. นกัเรียนยกยอ่งช่ืนชมเพ่ือนท่ีเรียนดี 
3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมสอนซอ่มเสริม 
4. นกัเรียนปรึกษาปัญหาด้านการเรียนกบัครู 
5. นกัเรียนต้องการเรียนตอ่ในชัน้ท่ีสงูขึน้ 

     

77 โรงเรียนสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียน 

1. โรงเรียนมีกิจกรรมสง่เสริมการอา่น 
2. โรงเรียนมีโครงการเข้าคา่ยวชิาการ 
3. โรงเรียนมีกิจกรรมสอนซอ่มเสริม 
4. โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันากระบวนการคดิ 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ 

     

78 โรงเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลท่ี
เป็นระบบ 

1. โรงเรียนมีหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. ครูทํากําหนดการสอน 
3. ครูทําแผนจดัการเรียนรู้ 
4. ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
5. ครูมีการประเมินผลนกัเรียนท่ีหลากหลาย 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

79 โรงเรียนปรับหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน 
1. โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน 
2. โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาชีพใน

ท้องถ่ิน 
3. โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัวฒันธรรม

ประเพณีในท้องถ่ิน 
4. หลกัสตูรผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษา 
5. โรงเรียนมีภมูปัิญญาท้องถ่ินเข้ามาสอน 

     

80 ครูจดัตกแตง่ห้องเรียนเพ่ือมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

1. ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย 
2. ห้องเรียนมีการตกแตง่อยา่งสวยงาม 
3. ห้องเรียนจดัป้ายนิเทศตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 
4. โต๊ะเก้าอีน้กัเรียนอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้ไมชํ่ารุด 
5. โต๊ะครูวางเป็นสดัสว่นและมีระเบียบ 

     

81 โรงเรียนมีการวางแผนและการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 
1. โรงเรียนมีโครงการนิเทศภายใน 
2. โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายใน 
3. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน 
4. โรงเรียนมีการรายงานผลการนิเทศภายใน 
5. โรงเรียนมีการประเมินผลกิจกรรมนิเทศภายในเพ่ือ

พฒันาปรับปรุง 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

82 โรงเรียนจดับริการห้องสมดุท่ีเหมาะสมและเป็นระบบ 
1. โรงเรียนมีห้องสมดุ 
2. โรงเรียนมีห้องสมดุบริการยืม-คืนเป็นปัจจบุนั 
3. ห้องสมดุมีหนงัสือเพียงพอกบัความต้องการ 
4. ห้องสมดุมีการจดัระบบหมวดหมูห่นงัสือเป็นระเบียบ 
5. ห้องสมดุมีส่ือตา่งๆ ให้บริการนอกจากหนงัสือ เช่น 

อินเตอร์เน็ต 

     

83 โรงเรียนจดัทําเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู 
1. เผยแพร่ผลงานผา่นทางท่ีประชมุระดบัตา่งๆ 
2. เผยแพร่ผา่นทางเวปไซด์ตา่ง ๆ 
3. เผยแพร่ผา่นทางหนงัสือราชการ 
4. เผยแพร่ผา่นทางวารสารทางวิชาการตา่ง ๆ 
5. เผยแพร่ผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

     

84 ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูมีกําหนดการสอน 
2. ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. ครูมีส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ครูสอนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
5. ครูวดัประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

     

85 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการ 
1. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองสาระการเรียนรู้ตา่งๆ 
3. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองเทคนิคการสอน 
5. ผู้บริหารมีความรู้เร่ืองการประเมินผล 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

86 โรงเรียนให้บริการขา่วสารทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
ความก้าวหน้าในวชิาชีพ 

1. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบผา่นท่ีประชมุ 
2. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบผา่นหนงัสือเวียน 
3. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบผา่นเสียงตามสาย 
4. โรงเรียนแจ้งให้ครูทราบผา่นป้ายประชาสมัพนัธ์ 
5. ครูทราบผา่นการสนทนาอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

     

87 นกัเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
1. นกัเรียนมีนิสยัรักการอา่น 
2. นกัเรียนชอบเข้าห้องสมดุ 
3. นกัเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผา่นส่ือตา่ง ๆ  
4. นกัเรียนชอบกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัจิริง 
5. นกัเรียนมีความมานะพยายามในการเรียน 

     

88 โรงเรียนมีช่ือเสียงด้านวิชาการ 
1. ครูได้รับรางวลัระดบัตา่ง ๆ  
2. นกัเรียนได้รับรางวลัระดบัตา่ง ๆ 
3. ผู้บริหารได้รับรางวลัในระดบัตา่ง ๆ 
4. โรงเรียนได้รับรางวลัระดบัตา่ง ๆ 
5. นกัเรียนได้รับการคดัเลือกเข้าแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ

ในระดบัตา่ง ๆ 

     

89 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 
1. ห้องนํา้สะอาด 
2. สนามกีฬามีความปลอดภยั 
3. บริเวณโรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
4. อาคารเรียนอยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน 
5. มีสวนหยอ่ม  ต้นไม้ประดบัอาคาร 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

90 นกัเรียนมีความรับผิดชอบเร่ืองการบ้าน 
1. ครูมอบหมายการบ้านให้กบันกัเรียน 
2. นกัเรียนบนัทกึการบ้านลงสมดุ 
3. นกัเรียนทําการบ้าน 
4. นกัเรียนสง่การบ้านให้ครูตรวจ 
5. ครูตรวจการบ้านให้กบันกัเรียน 

     

91 โรงเรียนมีแผนปฏิบตังิานประจําปี 
1. แผนปฏิบตังิานประจําปีมาจากแผนกลยทุธ์ 
2. ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนปฏิบตังิานประจําปี 
3. แผนปฏิบตังิานประจําปีมุง่พฒันาคณุภาพโรงเรียน 
4. มีการปฏิบตัติามแผนปฏิบตังิานประจําปี 
5. มีการประเมนิแผนปฏิบตักิาร 

     

92 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิารประจําปี  
1. ครูทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร 
2. นกัเรียนทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร 
3. ผู้บริหารทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร 
4. ผู้ปกครอง ชมุชนทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร 
5. คณะกรรมการโรงเรียนทราบถึงเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร 

     

93 ครูทําแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. ครูจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. ครูสง่แผนจดัการเรียนรู้ลว่งหน้า 
3. ผู้บริหารตรวจแผนจดัการเรียนรู้ 
4. ครูสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
5. มีการบนัทกึหลงัสอน 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

94 โรงเรียนมีโครงการซอ่มเสริมเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
1. โรงเรียนมีแผนพฒันาคณุภาพนกัเรียน 
2. โรงเรียนมีโครงการยกระดบัคณุภาพนกัเรียน 
3. โรงเรียนมีการเข้าคา่ยวิชาการ 
4. โรงเรียนมีการสอนซอ่มสําหรับนกัเรียนออ่น 
5. โรงเรียนมีการสอนเสริมสําหรับนกัเรียนเก่ง 

     

95 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นกัเรียนสามารถเสนอหวัข้อท่ีต้องการเรียนได้ 
2. นกัเรียนสามารถเสนอกิจกรรมการเรียนได้ 
3. นกัเรียนสามารถเสนอสถานท่ีในการเรียนได้ 
4. นกัเรียนสามารถเสนอช่ือวทิยากรภายนอกได้ 
5. นกัเรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

     

96 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการจดัทําเอกสารท่ีศกึษาเดก็เป็นรายบคุคล  
1. ครูทําระเบียนสะสม 
2. ครูทําบนัทกึการเย่ียมบ้าน 
3. ครูทําสมดุรายงานประจําตวันกัเรียน 
4. ครูทําบนัทกึความสามารถพเิศษของนกัเรียน 
5. ครูมอบหมายให้นกัเรียนทําแฟ้มสะสมงาน 

     

97 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  
เป้าหมายของโรงเรียน 

1. ครูมีสว่นร่วม 
2. นกัเรียนมีสว่นร่วม 
3. ผู้ปกครอง ชมุชนมีสว่นร่วม 
4. คณะกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วม 
5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสว่นร่วม 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

98 โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษา
ระดบัชาต ิ

1. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพท. 
2. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบาย สพฐ. 
3. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบันโยบายกระทรวง 
4. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบัความต้องการของ

ชมุชน 
5. เป้าหมายโรงเรียนสอดคล้องกบัแนวโน้มความ

เปล่ียนแปลงของประเทศ 

     

99 โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการ
ปฏิบตังิาน 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายในการบริหาร 
2. โรงเรียนนําเป้าหมายมากําหนดเป็นกลยทุธ์ 
3. โรงเรียนนําแผนกลยทุธ์มาทําแผนปฏิบตักิาร 
4. โรงเรียนนําแผนปฏิบตักิารมากําหนดเป็นโครงการ 
5. โรงเรียนนําโครงนําไปปฏิบตัเิป็นกิจกรรม 

     

100 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพ่ือ
กําหนดเป้าหมาย 

1. มีการศกึษาบริบทของชมุชน 
2. มีการศกึษาถงึจดุเดน่ของชมุชน 
3. มีการศกึษาถงึสภาพปัญหาของชมุชน 
4. มีการศกึษาถงึความต้องการของชมุชน 
5. ชมุชนมีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

442

ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

101 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายชดัเจน  เข้าใจง่ายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายเป็นลายลกัษณอกัษร 
2. เป้าหมายมีความชดัเจนไมค่ลมุเคลือ 
3. เป้าหมายสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
4. เป้าหมายมีสอดคล้องกบัพนัธกิจของโรงเรียน 
5. เป้าหมายหมายมีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

     

102 โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชมุชน 

1. บทบาทในการพฒันาโรงเรียน 
2. บทบาทในการเป็นแหลง่เรียนรู้ 
3. บทบาทในการให้บริการชมุชน 
4. บทบาทในการจดักิจกรรมวชิาการ 
5. บทบาทในการพฒันาคณุลกัษณะนิสยันกัเรียน 

     

103 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย 
1. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากชมุชน 
3. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากคณะกรรมการ

สถานศกึษา 
4. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากองค์การบริหาร

สว่นท้องถ่ิน 
5. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ
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104 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา  
1. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมาย 
2. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดวิสยัทศัน์ 
3. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดพนัธกิจ 
4. โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดกลยทุธ์ 
5. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการ 

     

105 โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้  
1. โรงเรียนมีห้องสมดุ 
2. โรงเรียนมีสนามกีฬา 
3. โรงเรียนมีแปลงเกษตร 
4. โรงเรียนมีป้ายนิเทศให้ความรู้กบันกัเรียน 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบตักิารทางภาษา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

106 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
1. สง่เสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
2. สง่เสริมนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 
3. โรงเรียนสนบัสนนุสถานท่ีในการจดักิจกรรมของชมุชน 
4. โรงเรียนสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการจดักิจกรรมของ

ชมุชน 
5. โรงเรียนสนบัสนนุด้านวิชาการในการจดักิจกรรมของ

ชมุชน 

     

107 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  
1. โรงเรียนมีอิสระในการจดัซือ้จดัจ้าง 
2. โรงเรียนมีอิสระในการรับงบประมาณ 
3. โรงเรียนมีอิสระในการจ่ายงบประมาณ 
4. โรงเรียนมีอิสระในการควบคมุงบประมาณ 
5. โรงเรียนมีอิสระในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
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ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

108 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน 
1. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายประกาศ 
2. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นทางนกัเรียน 
3. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเสียงตามสาย 
4. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นท่ีประชมุระดบัตา่งๆ 
5. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเวบไซด์ 

     

109 ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายตา่ง ๆ  
1. ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัผู้บริหาร 
2. ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายวิชาการ 
3. ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายบคุลากร 
4. ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายงบประมาณ 
5. ครูได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัฝ่ายบริหารทัว่ไป 

     

110 โรงเรียนมีวิธีการตดิตอ่ส่ือสารท่ีทนัสมยั 
1. โรงเรียนมีการตดิตอ่ผา่นทางจดหมายราชการ 
2. โรงเรียนมีการตดิตอ่ผา่นทางโทรศพัท์ 
3. โรงเรียนมีการตดิตอ่ผา่นทางโทรสาร 
4. โรงเรียนมีการตดิตอ่ผา่นทางหน้าเวบไซด์ 
5. โรงเรียนมีการตดิตอ่ผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

     

111 โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูต้อง  รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนั 
1. โรงเรียนมีระบบข้อมลูตา่งๆ 
2. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศตา่งๆ 
3. โรงเรียนมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูต้อง 
4. โรงเรียนมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นปัจจบุนั 
5. โรงเรียนมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสะดวกตอ่การใช้งาน 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

112 โรงเรียนมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทราบ 
1. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้นกัเรียนทราบ 
2. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ครูทราบ 
3. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ปกครองทราบ 
4. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ชมุชนทราบ 
5. โรงเรียนแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาทราบ 

     

113 มีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการ 
1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใช้ในการบริหาร 
2. ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ 
3. ครูใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีระบบการส่ือสารภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิาน 

     

118 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนใหม่ๆ  
1. โรงเรียนให้ครูศกึษาเทคนิคการสอนใหม่ๆ ด้วยตนเอง 
2. โรงเรียนจดัอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้ครู 
3. ครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ  ท่ีเครือขา่ย

โรงเรียนจดั 
4. ครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ  ท่ี สพท.จดั 
5. ครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ  ท่ีหนว่ยงานอ่ืน  ๆจดั 

     

119 โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมด้านสขุภาพอนามยัแก่นกัเรียน 
1. โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวนั 
2. โรงเรียนมีโครงการอาหารเสริมนม 
3. โรงเรียนมีโครงการสง่เสริมสขุภาพนกัเรียน 
4. โรงเรียนมีโครงการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมท่ีดี 
5. โรงเรียนมีโครงการส้วมสะอาด 
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120 โรงเรียนมีโครงการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ให้กบั
นกัเรียน  

1. โรงเรียนมีโครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม   
2. โรงเรียนมีโครงการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 
3. โรงเรียนมีโครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 
4. โรงเรียนมีโครงการเก่ียวกบัสภานกัเรียน 
5. โรงเรียนมีโครงการเก่ียวกบัวนัสําคญั 

     

121 โรงเรียนมีโครงการจดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็น
ระบบและดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

1. โรงเรียนมีกิจกรรมแนะแนว 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมมอบทนุการศกึษา 
3. โรงเรียนมีกิจกรรมเย่ียมบ้าน 
4. โรงเรียนมีกิจกรรมป้องกนัยาเสพตดิ 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมเก่ียวกบัเพศศกึษา 

     

122 ครูมีความผกูพนัธ์กบันกัเรียน 
1. ครูไปเย่ียมบ้านนกัเรียน 
2. ครูมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 
3. นกัเรียนปรึกษาปัญหาสว่นตวักบัครูเสมอ 
4. นกัเรียนปรึกษาปัญหาด้านการเรียนกบัครูเสมอ 
5. นกัเรียนทําความเคารพครูเสมอเม่ือพบครูนอกโรงเรียน 

     

123 ครูมีความสนใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 
1. ครูทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน 
2. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุ 
3. ครูเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการ 
4. ครูเป็นคนกลางในการประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
5. ครูรู้สกึเป็นหว่งเม่ือเกิดปัญหาขึน้ในโรงเรียน 
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124 ผู้บริหารกําหนดภาระหน้าท่ีให้ครูแตล่ะคนอยา่งชดัเจน 
1. โรงเรียนมีคูมื่อแนวปฏิบตังิานของบคุลากร 
2. โรงเรียนมีคําสัง่มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. โรงเรียนมีการปฏิบตัหิน้าท่ีตามคําสัง่ 
4. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบตังิาน 
5. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

     

125 ผู้บริหารทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอยา่งดี 
1. ผู้บริหารและครูไมท่ะเลาะกนั 
2. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของครู 
3. ครูปรึกษาปัญหาการปฏิบตังิานกบัผู้บริหาร 
4. ผู้บริหารและครูมีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์กนั 
5. ผู้บริหารไปร่วมงานของครูเสมอ เช่น งานแตง่งาน เป็นต้น 

     

126 ครูทกุคนมีอิสระในการปฏิบตังิานและแสดงความคดิเห็น 
1. ครูมีอิสระในการแสดงความคดิเห็น 
2. ครูมีอิสระในการเลือกใช้ส่ือการสอน 
3. ครูมีอิสระในการจดัการเรียนการสอน 
4. ครูมีอิสระในการควบคมุพฤตกิรรมนกัเรียน 
5. ผู้บริหารไมมี่การจบัผิดการทํางานของครู 

     

127 โรงเรียนสามารถปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชมุชน 

1. โรงเรียนปรับตวัให้เข้ากบัวดัได้ 
2. โรงเรียนปรับตวัให้เข้ากบัผู้ นําชมุชนได้ 
3. โรงเรียนปรับตวัให้เข้ากบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ 
4. โรงเรียนปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมประเพณีชมุชนได้ 
5. โรงเรียนปรับตวัให้เข้ากบัระบบเศรษฐกิจของชมุชนได้ 
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ข้อ
ที่ รายการ 

จาํนวนรายการที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

128 ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
1. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัครู 
2. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัชมุชน 
3. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัผู้ปกครอง 
4. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบัผู้ นําชมุชน 
5. ผู้บริหารมีวธีิการทํางานท่ีเหมาะสมกบั อปท. 

     

129 ผู้บริหารปฏิบตังิานสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
1. สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน 
2. สอดคล้องกบับริบทของนกัเรียน 
3. สอดคล้องกบังบประมาณของโรงเรียน 
4. สอดคล้องกบัการเมืองท้องถ่ิน 
5. สอดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณี 

     

130 
 

อตัรากําลงัครูของโรงเรียน 
1. โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูต่ํากวา่เกณฑ์มาก 
2. โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูต่ํากวา่เกณฑ์ไมเ่กินร้อยละ 10 
3. โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูพอดีเกณฑ์ 
4. โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูสงูกวา่เกณฑ์ไมเ่กินร้อยละ 10 
5. โรงเรียนมีอตัรากําลงัครูสงูกวา่เกณฑ์มาก 

     

 
 

ขอขอบพระคณุทีใ่ห้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล 
และรายช่ือสถานศกึษาในการเก็บข้อมูล 
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              ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/7123                      บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร   
                                                                                พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
       

                                                                     1   กนัยายน   2553 
 

เร่ือง  ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

เรียน  ผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหนองคาย  เขต 3 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม  จํานวน  3  ชดุ 
 

                    ด้วยนางกมลาศน์   ศรประสทิธ์ิ  รหสันกัศกึษา  51252801  นกัศกึษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  กําลงัทําดษุฎีนิพนธ์เร่ือง  “การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศกึษา”  มีความประสงค์จะเก็บข้อมลูรวบรวมข้อมลูจากผู้บริหาร  และครูผู้สอนใน
โรงเรียนของท่าน  เพ่ือประกอบการทําดุษฎีนิพนธ์  ในการนี  ้ บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาต  และแจ้งบุคลากรทราบเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสถอบถามให้แก่นกัศกึษาดงักลา่วด้วย 
 

      จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ จกัเป็นพระคณุยิง่  
 
                    ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                       
                                               
                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวทิยศริิธรรม) 
                                                         รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัฝ่ายวิชาการและวิจยั 

รักษาราชการแทนคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม  โทรศพัท์ 0 -3421-8788,  0 -3424-3435 
โทรศพัท์มือถือ  083-1692831 (ผู้วิจยั) 
 

ปณิธานของบณัฑติวิทยาลัย  “มุ่งส่งเสริม   สนับสนุน  เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษา” 

   ส
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สมุดกลาง
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รายช่ือโรงเรียนเพื่อเก็บมูลการวิจยั 

ที่ โรงเรียน สังกัด 

1 วดัช่างเหลก็ สพป.กรุงเทพฯ เขต 3 

2 วดันาคปรก สพป.กรุงเทพฯ เขต 3 

3 วดัสงัฆจาย สพป.กรุงเทพฯ เขต 3 

4 วดัเจ้ามลู สพป.กรุงเทพฯ เขต 3 

5 วดัหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพฯ เขต 3 

6 ราชวินิตประถมบางแค สพป.กรุงเทพฯ เขต 3 

7 บ้านนํา้พ ิ สพป. นา่น เขต 2 

8 บ้านเช่ียว สพป. นา่น เขต 2 

9 บ้านปง สพป. นา่น เขต 2 

10 ชมุชนศลิาแลง สพป. นา่น เขต 2 

11 บ้านสบเป็ด สพป. นา่น เขต 2 

12 บ้างนาวง สพป. นา่น เขต 2 

13 บ้านเสวยซงุ สพป. พิษณโุลก เขต 1 

14 นิคมบางระกํา (บ้านทา่มะเกลือ) สพป. พิษณโุลก เขต 1 

15 บ้านหนองไผ ่ สพป. พิษณโุลก เขต 1 

16 บ้านหนองกลุา สพป. พิษณโุลก เขต 1 

17 วดัจนัทร์ตะวนัออก สพป. พิษณโุลก เขต 1 

18 วดัยาง สพป.อทุยัธานี เขต 2 

19 วดัห้วยพระจนัทร์ สพป.อทุยัธานี เขต 2 

20 บ้านประดาหกั สพป.อทุยัธานี เขต 2 

21 บ้านห้วยเปล้า สพป.อทุยัธานี เขต 2 

22 อนบุาลห้วยคต สพป.อทุยัธานี เขต 2 

23 วดัทพัหมนั สพป.อทุยัธานี เขต 2 

24 อนบุาลลานสกั สพป.อทุยัธานี เขต 2 

25 วดัตําหนกัเหนือ (ช่ืนวทิยานสุรณ์) สพป.นนทบรีุ เขต 2 

   ส
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ที่ โรงเรียน สังกัด 

26 วดัรากค้อน สพป.นนทบรีุ เขต 2 

27 วดัท่าเกวียน (ศกึษาประชาสรรค์) สพป.นนทบรีุ เขต 2 

28 ประสานสามคัคีวิทยา สพป.นนทบรีุ เขต 2 

29 คลองเกลือ สพป.นนทบรีุ เขต 2 

30 ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบรีุ เขต 2 

31 วดัหนองจอกใหญ่ สพป.สระบรีุ เขต 2 

32 วดัโคกกระตา่ย สพป.สระบรีุ เขต 2 

33 วดักระเหร่ียงคอม้า สพป.สระบรีุ เขต 2 

34 วดัตาลเด่ียว สพป.สระบรีุ เขต 2 

35 วดัเตาปนู สพป.สระบรีุ เขต 2 

36 อนบุาลทบักวาง สพป.สระบรีุ เขต 2 

37 วดัหนองประทนุ สพป.ราชบรีุ เขต  2 

38 วดัหนองกลางดา่น สพป.ราชบรีุ เขต  2 

39 วดัโกสนิารายน์ สพป.ราชบรีุ เขต  2 

40 วดัดอนเสลา สพป.ราชบรีุ เขต  2 

41 วดัหนองกบ สพป.ราชบรีุ เขต  2 

42 วดัหนองเสือ (ประชาอทิุศ) สพป.ราชบรีุ เขต  2 

43 ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดัประดู)่ ในพระราชปูถมัภ์ฯ สพป. สมทุรสงคราม 

44 วดัเสดจ็ สพป. สมทุรสงคราม 

45 บ้านคลองสมบรูณ์ สพป. สมทุรสงคราม 

46 วดัช่องลมวรรณาราม สพป. สมทุรสงคราม 

47 วดัดอนมะโนรา (รังสยิานกุลู) สพป. สมทุรสงคราม 

48 วดับางน้อย (แจ่มประชานกุลู) สพป. สมทุรสงคราม 

49 เทวะคลองตรง สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

50 ปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

   ส
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ที่ โรงเรียน สังกัด 

51 บ้านท้องคุ้ง สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

52 คลองลาดกระบงั สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

53 วดัเปร็งราษฏร์บํารุง สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

54 อนบุาลชมุชนบางบอ่ สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

55 วดัหนองบอนแดง สพป.ชลบรีุ เขต 1 

56 บ้านห้วยสาริกา สพป.ชลบรีุ เขต 1 

57 วอนนภาศพัท์ สพป.ชลบรีุ เขต 1 

58 วดับางเป้ง สพป.ชลบรีุ เขต 1 

59 วดัราษฏร์ศรัทธา สพป.ชลบรีุ เขต 1 

60 อนบุาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ สพป. หนองคาย เขต 3 

61 บ้านหนองเข็ง สพป. หนองคาย เขต 3 

62 บ้านขามเปีย้ สพป. หนองคาย เขต 3 

63 บ้านบงึกาฬ สพป. หนองคาย เขต 3 

64 บ้านโนนสวา่ง สพป. หนองคาย เขต 3 

65 อนบุาลศรีวิไล สพป. หนองคาย เขต 3 

66 อนบุาลวิศษิฐ์อํานวยศลิป์ สพป. นครพนม เขต 1 

67 บ้านหนองกรุง “ฮินดสูมาช” สพป. นครพนม เขต 1 

68 บ้านโพนดูโ่คกสวสัดิ ์ สพป. นครพนม เขต 1 

69 บ้านตบัเตา่โนนจนัทร์ สพป. นครพนม เขต 1 

70 ชมุชนบ้านพุม่แก สพป. นครพนม เขต 1 

71 ธารนํา้ใจ สพป. นครพนม เขต 1 

72 ไทยรัฐวทิยา 50 (บ้านคําพี)้ สพป. มหาสารคาม เขต 1 

73 บ้านเกิง้ สพป. มหาสารคาม เขต 1 

74 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 1 

75 บ้านโนนมว่ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 

   ส
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ที่ โรงเรียน สังกัด 

76 บ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 

77 อนบุาลกนัทระวิชยั สพป. มหาสารคาม เขต 1 

78 บ้านดอนหวา่นหวัหนอง สพป. ชยัภมูิ เขต 2 

79 บ้านฉนวน สพป. ชยัภมูิ เขต 2 

80 โนนคณุ สพป. ชยัภมูิ เขต 2 

81 บ้านนาสีดา สพป. ชยัภมูิ เขต 2 

82 บ้านกดุเลาะ สพป. ชยัภมูิ เขต 2 

83 บ้านสระห้วยยางอปุถมัภ์ สพป. ชยัภมูิ เขต 2 

84 บ้านเป้า (สําราญชยั) สพป. ศรีษะเกษ เขต 2 

85 บ้านโพนทอง สพป. ศรีษะเกษ เขต 2 

86 บ้านจาน สพป. ศรีษะเกษ เขต 2 

87 บ้านหนองหงอก สพป. ศรีษะเกษ เขต 2 

88 บ้านเสยีว สพป. ศรีษะเกษ เขต 2 

89 บ้านผือ สพป. ศรีษะเกษ เขต 2 

90 หนองหวัหม ู สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

91 บ้านอูต่ะเภา สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

92 บ้านเช่ียวเฟือง สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

93 บ้านบางขนนุ สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

94 วดัพระพรหม สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

95 บ้านท่าขนอน สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 

96 บ้านนาใหญ่ สพป. พทัลงุ เขต 1 

97 บ้านแหลมยาง สพป. พทัลงุ เขต 1 

98 วดัโคกแย้ม สพป. พทัลงุ เขต 1 

99 วดันาท่อม สพป. พทัลงุ เขต 1 

100 วดัอนบุาลเมืองพทัลงุ สพป. พทัลงุ เขต 1 

   ส
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ที่ โรงเรียน สังกัด 

101 วดับ้านนา สพป. พทัลงุ เขต 1 

102 อนบุาลพทัลงุ สพป. ภเูก็ต 

103 บ้านเกาะมะพร้าว สพป. ภเูก็ต 

104 บ้านสาค ู สพป. ภเูก็ต 

105 บ้านป่าคลอก สพป. ภเูก็ต 

106 แหลมพนัวา สพป. ภเูก็ต 

107 บ้านหงส์หยกบํารุง สพป. ภเูก็ต 

108 วิชิตสงคราม สพป. นราธิวาส เขต 2 

109 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 

110 บ้านเป๊าะเจ๊ะเตง็ สพป. นราธิวาส เขต 2 

111 บ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 

112 บ้านตลิง่สงู สพป. นราธิวาส เขต 2 

113 บ้านตือระ มิตรภาพท่ี 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 

114 บ้านบาลกูายาอิง สพป. สงขลา เขต 3 

115 ชาตติระการโกศล สพป. สงขลา เขต 3 

116 บ้านท่าขอ่ย สพป. สงขลา เขต 3 

117 บ้านท่าโพธ์ิ สพป. สงขลา เขต 3 

118 บ้านระตะ สพป. สงขลา เขต 3 

119 ชมุชนบ้านปาดงั สพป. สงขลา เขต 3 

120 บ้านคลองแงะ สพป. สงขลา เขต 3 
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ประวัตผู้ิวิจยั 
 
ช่ือ - สกลุ นางกมลาศน์     ศรประสทิธ์ิ 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 37  ถนนเทศบาล 16  ตําบลพะตง  อําเภอหาดใหญ่   

จงัหวดัสงขลา   90230 
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั โรงเรียนบ้านท่าขอ่ย   อําเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา 90240 
  
ประวตักิารศกึษา  

พ.ศ. 2527 ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัทุ่งลงุมิตรภาพท่ี198  จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ.  2532 มธัยมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ.  2536 การศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา  (เกียรตนิิยม)   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต้ 
พ.ศ.  2542 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  ไทยคดีศกึษา   

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
พ.ศ.  2548 ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
พ.ศ.  2549 ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
พ.ศ. 2551 ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
  
ประวตักิารทํางาน  

พ.ศ.  2536 อาจารย์ 1 ระดบั 3 โรงเรียนสะบ้าย้อย  อําเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ.  2544 ครูใหญ่โรงเรียนวดัเทพาไพโรจน์  อําเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ.  2545 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกพยอม อําเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา 

พ.ศ.  2547  - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่ขอ่ย อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
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