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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษา

ตวับ่งช้ีและกาํหนดองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสุขภาพ

องคก์ารของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ของตวับ่งช้ีสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 และ 

ศึกษาระดบัสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จาํนวน 403 คน ไดม้าโดยการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั สาํหรับครู ซ่ึงมีค่าความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูร่ะหวา่ง .06 ถึง 1.00 ค่าอาํนาจ

จาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.271 – 0.835 และค่าความ

เช่ือมัน่อยูเ่ท่ากบั .977 สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการ

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ผลการวจิยั ปรากฏ

ดงัน้ี 

1. การศึกษาและกาํหนดองคป์ระกอบของสุขภาพองคก์าร

ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 3  สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบของตวั

บ่งช้ีสุขภาพองคก์าร ไดเ้ป็น 8 องคป์ระกอบ 55 ตวับ่งช้ี คือ

องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อการเป็น

วชิาการ 10 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการเป็นเอกภาพ

ในการปฏิบติังาน 10 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการ

เคารพต่อกฎระเบียบภายในองคก์ร 8 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ

ท่ี 4 ดา้นการใส่ใจต่อผูร่้วมงาน 7 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 5 

ดา้นการมีวสัดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ 6 ตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ 6 ตวั

บ่งช้ี  องคป์ระกอบท่ี 7 ดา้นการปรับตวัตามความคาดหวงั

ของชุมชน 5 ตวับ่งช้ี  

และองคป์ระกอบท่ี 8 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ชุมชน 3 ตวับ่งช้ี  

2. การศึกษาระดบัสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

พบวา่ สุขภาพองคก์ารสมบูรณ์โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ 

ทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั โดย

องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน รองลงมาคือดา้นการ
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เคารพต่อกฎระเบียบภายในองคก์รดา้นการเป็น

เอกภาพในการปฏิบติังานดา้นการใส่ใจต่อผูร่้วมงาน

ดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อการเป็นวชิาการดา้นภาวะ

ผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ดา้นการปรับตวัตามความ

คาดหวงัของชุมชนดา้นความรู้สึกดีต่องาน และดา้น

การมีวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: สุขภาพองคก์าร, การวเิคราะห์

องคป์ระกอบ, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

Abstract 

 The purposes of this exploratory research 

were 1)to study the indicators and determine the 

organizational health factors 2) toexaminethe indicators 

quality oforganizational health and 3) to measure the 

organizational health level of schools in the secondary 

education service area office 3.  A samples of 403 

teachers were drown from basic education under the 

secondary educational service area office 3, using 

Multistage Random Sampling method. A Likert-type 

rating scale questionnaire was used in collecting data of 

Cronbach alpha of .977 respectively. Percentage, Mean, 

Standard Deviation, Simple correlation analysis, and 

Exploratory Factor Analysis were used for data analysis.   

 The research findings were as follows. 

1. The study indicators and determine the factor 

oforganizational health of schools in the secondary 

education service area office 3 ,it could be divided into 8 

factors of 55 indicators.Factor 1:Academic Emphasis;10 

indicatorsFactor 2:Morale 10 indicators;10 

indicatorsFactor 3:Initiating Structure;8 indicatorsFactor 

4:Consideration;7 indicators  Factor:Resource Support;6 

indicatorsFactor 6:Principal Influence;6 indicators 

Factor 7:Orientation Institutional;5 indicatorsFactor 

8:Community Relationship;3 indicators 

 2. The organizational health level of 

schools in the secondary education service area 

office 3 was at the high level as a whole. Moreover, 

in considering each individual aspect, it was found 

that all aspects were also at the high level. The 

aspects with the highest average score in 

Community Relationship, Initiating Structureas the 

second, and followed by Morale, Consideration, 

Academic Emphasis, Principal Influence, 

Orientation Institutional,  Performance Saticfaction, 

and Resource Support  

 

Keyword: organizational health, factor analysis, 
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บทนํา 

 ท่ามกลางการปรับเปล่ียนบริบท

โครงสร้างของการบริหารจดัการการศึกษาไทยตาม

รูปแบบใหม่ในปัจจุบนัท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการ

ปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่

ท่ีตอ้งสร้างองคก์ารของตนเองให้เป็นองคก์ารท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ

ความรู้ พฒันาความรู้ ความคิด และ ศกัยภาพการจดั

การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล [1] 

โดยในส่วนของการพฒันาสถานศึกษาใหเ้กิด

ประสิทธิผลและมีสุขภาพดีนั้น ไมล์ [2] ไดส้รุปวา่

ถา้จะมีการพฒันาสถานศึกษา ส่ิงแรกท่ีตอ้งศึกษา คือ 

สุขภาพองคก์าร (Organizational Health) 

 เม่ือพิจารณาความมุ่งหมายของการศึกษา

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 

ซ่ึงกาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา

คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 



สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข [3] ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย

การศึกษา ในแผนปฏิบติัการของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555 ท่ีเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการ

ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ยกระดบัองค์

ความรู้ ทั้งปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัให้

รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและทดัเทียม

มาตรฐานสากล [4] แต่พบวา่ ในปัจจุบนัสถานศึกษา

ยงัไม่สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ี

กาํหนดไวไ้ด ้อีกทั้งยงัไม่สามารถนาํนโยบายไปสู่

การปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากกระบวนการบริหาร

สถานศึกษา อนัเกิดจากการปฏิรูปการศึกษาท่ี

พยายามยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาใหสู้งข้ึน ซ่ึง

พบวา่ผลการดาํเนินการดงักล่าวไดรั้บความสาํเร็จ

เพียงบางส่วนเท่านั้น สถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความ

ล่าชา้ ซ่ึงส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกบันานาชาติใน

ดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัตํ่า ดงัเห็นได้

จากการท่ี GCI (Global Competitiveness Index) ปี 

พ.ศ. 2548-2553 จดัลาํดบัประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 

80 จากทั้งหมด 139 ประเทศ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า 

[5] 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็น

วา่ การบริหารจดัการองคก์ารของสถานศึกษา หรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ สุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา 

ยงัไม่มีความแขง็แรงสมบูรณ์โดยเฉพาะในดา้นการ

ดาํเนินการในการแข่งขนัในเวทีโลกได ้โดยเฉพาะ

การใชอ้งคป์ระกอบดา้นต่างๆ ในการบริหาร จดัการ

องคก์าร ไม่วา่จะเป็นความมัน่คงในบทบาทของ

องคก์าร การเคารพต่อกฎระเบียบภายในองคก์าร 

ภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ การใส่ใจต่อผูร่้วมงาน 

การมีวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ การเป็นเอกภาพใน

การปฏิบติังาน และ การใหค้วามสาํคญัต่อความเป็น

วชิาการท่ียงัอยูใ่นระดบัตํ่า [6] สอดคลอ้งกบั มยรีุ 

ทรัพยบุ์ญ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

สรุปวา่ สุขภาพองคก์ารเป็นรากฐานของการท่ี

องคก์ารจะพฒันาต่อไป หากองคก์ารมีสุขภาพท่ีไม่

มัน่คงแขง็แรง การพฒันาการศึกษาอยา่งรวดเร็วเช่น

ในปัจจุบนั จะทาํใหเ้กิดความไม่ชดัจนของ

ระบบงาน ส่งผลใหก้ารส่งต่อของงานยงัรุ่นสู่รุ่นมี

ปัญหาเช่นในปัจจุบนั” [7] สุขภาพองคก์ารจึงมี

ความสาํคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์าร 

 จากท่ีกล่าวมาจะพบวา่ สุขภาพองคก์าร

ขององคก์ารทางการศึกษานบัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีส่งผล

ต่อความเป็นอยู ่การเจริญกา้วหนา้ และความยัง่ยนื

ขององคก์าร ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา 

องคป์ระกอบสาํคญัของสุขภาพองคก์ารท่ีจะเป็น

องคป์ระกอบเฉพาะท่ีสาํคญัท่ีจะสามารถเลือกพฒันา

สถานศึกษา ใหมี้สุขภาพองคก์ารท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ 

โดยมุ่งวเิคราะห์องคป์ระกอบสุขภาพองคก์ารของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยั

ไดส้ังเคราะห์องคป์ระกอบสุขภาพองคก์าร โดย

อาศยัแนวคิดจากนกัวชิาการหลายท่าน อาทิ ไมล์ ; 

ฮอย และเฟลดแ์มนและคนอ่ืนๆและการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา ซ่ึง

ศึกษาใน 7 องคป์ระกอบ คือ 1) ความมัน่คงใน

บทบาทขององคก์าร 2) เคารพต่อกฎระเบียบภายใน

องคก์าร 3) ภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ 4) การใส่ใจ

ต่อผูร่้วมงาน 5) การมีวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ 6) 

การเป็นเอกภาพในการปฏิบติังาน และ 7) การให้

ความสาํคญัต่อความเป็นวชิาการ โดยจะเป็นการ

วเิคราะห์วา่ในแต่ละตวับ่งช้ีของทั้งองคป์ระกอบ

สุขภาพองคก์าร แสดงค่าการจดัลาํดบัความสาํคญั



เพ่ือมุ่งเนน้การพฒันาองคป์ระกอบในแต่ละตวับ่งช้ี 

เพ่ือท่ีจะสามารถนาํผลการวจิยัไปส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือใหห้น่วยงานตน้สังกดั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศใน

การวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ

หน่วยงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการจดัการศึกษาและ

คุณภาพโดยรวมของคนในชาติต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

             1. เพ่ือศึกษาตวับ่งช้ีและกาํหนดองคป์ระกอบของ

ตวับ่งช้ีสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

             2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีสุขภาพ

องคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

             3. เพ่ือศึกษาระดบัสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่สถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3จาํนวน 438  คน 

ไดม้าโดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่  และ

นาํไปสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ท่ี

ผูว้จิยั สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของ

ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสุขภาพองคก์าร มี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จากนั้น

หาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม ในลกัษณะความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ไดค้่า

ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง .60 ถึง 1.00 แลว้นาํ

แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัครูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํ

แบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจใหค้ะแนนหาคุณภาพของ

แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความ

เช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัเท่ากบั .977 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  

    ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ย

ตนเองไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน  403 ชุดคิดเป็นร้อย

ละ 92.00 แลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปรท่ีศึกษาโดยใชก้ารคาํนวณการ

แจกแจงความถ่ีค่าร้อยละวเิคราะห์ตวับ่งช้ีและกาํหนด

องคป์ระกอบของสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจและวเิคราะห์ระดบัองคป์ระกอบ

สุขภาพองคก์ารของสถานศึกษาโดยหาค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจิัย 

 1. ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบสุขภาพองคก์าร

ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3  พบวา่ สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบของ

ตวับ่งช้ีสุขภาพองคก์าร 55 ตวับ่งช้ี ไดเ้ป็น 9 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการใหค้วามสาํคญั

ต่อการเป็นวชิาการ  ประกอบดว้ยตวัแปร 10 ตวัแปร  

 องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการเป็นเอกภาพ

ในการปฏิบติังาน  ประกอบดว้ยตวัแปร 9 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการเคารพต่อ

กฎระเบียบภายในองคก์ร  ประกอบดว้ยตวัแปร 8 ตวั

แปร องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการใส่ใจต่อ

ผูร่้วมงาน  ประกอบดว้ยตวัแปร 7 ตวัแปร 



 องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นการมีวสัดุอุปกรณ์

เพ่ือการเรียนรู้  ประกอบดว้ยตวัแปร 6 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นภาวะผูน้าํแบบ

มิตรสัมพนัธ์  ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบท่ี 7 ดา้นการปรับตวัตาม

ความคาดหวงัของชุมชน  ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวั

แปร  

 องคป์ระกอบท่ี 8 ดา้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน  ประกอบดว้ยตวัแปร 3 

ตวัแปร  

 องคป์ระกอบท่ี 9 ดา้นความรู้สึกดีต่องาน 

ประกอบดว้ยตวัแปร 1 ตวัแปร 

 2. ผลการศึกษาระดบัสุขภาพองคก์าร

ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ สุขภาพองคก์ารสมบูรณ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย

องคป์ระกอบ พบวา่ ทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบั

มากดว้ยเช่นกนั โดยองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 

รองลงมาคือดา้นการเคารพต่อกฎระเบียบภายใน

องคก์รดา้นการเป็นเอกภาพในการปฏิบติังานดา้น

การใส่ใจต่อผูร่้วมงานดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อการ

เป็นวชิาการดา้นภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ดา้นการ

ปรับตวัตามความคาดหวงัของชุมชนดา้นความรู้สึกดี

ต่องาน และดา้นการมีวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้

ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล 

 1. องคป์ระกอบสุขภาพองคก์ารของ

สถานศึกษาทั้ง 9 องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัการบริหาร

จดัการองคก์ารของสถานศึกษาใหมี้ความแขง็แรงสมบูรณ์  

ตามนโยบายการศึกษา ในแผนปฏิบติัการของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555-2558 ท่ีท่ีเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการ

ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ยกระดบัองคค์วามรู้ ทั้ง

ปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัใหร้องรับการ

เปล่ียนแปลงของโลกและทดัเทียมมาตรฐานสากลใหมี้

ประสิทธิภาพ โดยการจดัลาํดบัความสาํคญัเพ่ือมุ่งเนน้การ

พฒันาองคป์ระกอบในแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือท่ีจะสามารถนาํ

ผลการวจิยัไปส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือใหห้น่วยงาน

ตน้สังกดั ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการ

วางแผนใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อการจดัการศึกษาและคุณภาพโดยรวมของคนใน

ชาติต่อไป 

 2. เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม 

ผูว้จิยัขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

  2.1 นาํเสนอผลการวจิยัต่อผูบ้ริหาร 

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและการยอมรับ รวมทั้งการ

เสนอแนะองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีเพิ่มเติมท่ีใหแ้ต่ละ

องคก์ารควรมีการพฒันา 

  2.2 สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เขต 3 ควรจดัทาํแผนพฒันาเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะเร่งด่วน ใหก้าํหนดเป้าหมายพฒันาสมรรถนะท่ีมี

ความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 

ปี  

 ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบสุขภาพองคก์ารของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 สามารถอภิปรายผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 1. การวเิคราะห์องคป์ระกอบสุขภาพองคก์าร

ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 เม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบแลว้ มีความ

แปรปรวนสะสมร้อยละ 79.297 แสดงวา่การวเิคราะห์

องคป์ระกอบสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ปรากฏวา่

ไดอ้งคป์ระกอบท่ีมีความชดัเจน 9 องคป์ระกอบ 



 โดยในการตั้งช่ือองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ใช้

หลกัของการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงพิจารณา

จากตวัแปรยอ่ยในองคป์ระกอบวา่มีโครงสร้างเน้ือหาเป็น

เร่ืองเดียวกนัหรือมีความคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อ

การเป็นวชิาการ  เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็น

อนัดบัท่ี 1 คือ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 

20.759 และตวับ่งช้ีสาํคญัขององคป์ระกอบน้ี ประกอบไป

ดว้ย 10 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี ขอ้ 48.ครูและบุคลากรตั้งเป้าหมาย

การเรียนรู้วา่เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนทาํได ้ขอ้ 54 ครู

และบุคลากรจดัใหมี้การแข่งขนัวชิาการในโรงเรียน ขอ้ 

ขอ้ 55 ครูและบุคลากรส่งเสริมการเขา้ร่วมแข่งขนัทางดา้น

วชิาการ ขอ้ 49 ครูและบุคลากรเช่ือมัน่ในความสามารถ

ของผูเ้รียน ขอ้ 50 ครูกาํหนดการปฏิบติัดา้นวชิาการของ

นกัเรียนในการเรียนรู้ในระดบัสูง ขอ้ 46 ครูและบุคลากร

จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ขอ้ 52 นกัเรียนตั้งใจ

เรียนรู้ และกาํหนดส่ิงต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ ขอ้ 47 ครูและบุคลากรใหค้วามสาํคญัต่อสาระ

องคค์วามรู้ท่ีใหก้บัผูเ้รียน ขอ้ 51 ครูส่งเสริมใหมี้การจดั

กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน และ ขอ้ 53 ครู

และบุคลากรจดัหาวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตวับ่งช้ี ในองคป์ระกอบน้ี

เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามสาํคญักบัการ

เรียนรู้ และเช่ือมัน่ในความสามารถของผูเ้รียน เช่น ครูและ

บุคลากรตั้งเป้าหมายการเรียนรู้วา่เป็นความสามารถท่ี

นกัเรียนทาํไดค้รูและบุคลากรจดัใหมี้การแข่งขนัวชิาการ

ในโรงเรียน ครูและบุคลากรส่งเสริมการเขา้ร่วมแข่งขนั

ทางดา้นวชิาการ นอกจากน้ีกมี็ตวับ่งช้ีอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อการเป็นวชิาการ 

ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัหน่ึง อาจ

เน่ืองมาจากนโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ีเนน้การศึกษาท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพสูงสุดใน

ตน โดยเร่งพฒันาความแขง็แกร่งทางการศึกษา ใหผู้เ้รียน

ทุกระดบัทุกประเภทมีความรู้ และทกัษาแห่งโลกยคุใหม่ 

ใหมี้ความพร้อมเขา้สู่การศึกษาระดบัสูง และโลกของการ

ทาํงาน ดงันั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่จึงให้

ความสาํคญัต่อการเป็นวชิาการนัน่เอง 

 องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการเป็นเอกภาพในการ

ปฏิบติังาน เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

คือสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 12.210 ดงัน้ี 

ขอ้ 38 ครูและบุคลากรตระหนกัวา่ทุกคนเป็นกาํลงัสาํคญั

ของโรงเรียน ขอ้ 41 ครูและบุคลากรร่วมมือประสานงาน

กนั ขอ้ 37 ครูและบุคลากรมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน ขอ้ 

36 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัและกนั ขอ้ 44 ครู

และบุคลากรรู้สึกภาคภมิูใจในโรงเรียนท่ีตนทาํงานอยู ่ขอ้ 

43 ครูมีความผกูพนักบัสถานศึกษา ขอ้ 42 ครูและบุคลากร

มีการทาํงานเป็นทีม ขอ้ 39 ครูมีความศรัทธาต่อวชิาชีพครู 

และ ขอ้ 45 ครูมีความกระตือรือร้นในการทาํงานให้

ประสบความสาํเร็จ ตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบน้ี มี

เน้ือหาเป็นเร่ืองของการแสดงออกของบุคลากรใน

สถานศึกษาถึงความรู้สึกท่ีดีต่อกนั แสดงออกถึงความ

สามคัคีในองคก์าร บุคลากรมีความผกูพนัในการทาํงานใน

สถานศึกษา และกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จ เช่น ครูและบุคลากรตระหนกัวา่ทุกคนเป็นกาํลงั

สาํคญัของโรงเรียน ครูและบุคลากรร่วมมือประสานงาน

กนั ครูและบุคลากรมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลาศน์ ศรประสิทธ์ิ [8] ท่ี

กล่าวเก่ียวกบัองคป์ระกอบดา้นขวญัในการปฏิบติังาน ไว้

วา่เป็นสภาพท่ีสะทอ้นใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรใน

โรงเรียนมีความศรัทธาต่อวชิาชีพ มุ่งมัน่ กระตือรือร้น 

ร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีมอยา่งเขม้แขง็ และตระหนกัเสมอ

วา่ทุกคนเป็นกาํลงัสาํคญัของโรงเรียน    

 องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการเคารพต่อกฎระเบียบ

ภายในองคก์ร เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 

3 คือสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 10.603 

ดงัน้ีขอ้ 11 ครูและบุคลากรยอมรับหนา้ท่ี บทบาท 

ตาํแหน่งของผูอ่ื้น ขอ้ 9 โรงเรียนมีการจดัโครงสร้าง



องคก์รท่ีมีสายบงัคบับญัชาชดัเจน ขอ้16 โรงเรียนมีค่านิยม

องคก์รเป็นท่ียอมรับและยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติังาน ขอ้ 

12 ครูและบุคลากรรู้จกับทบาท หนา้ท่ี ตาํแหน่งของตนเอง 

ขอ้10 ครูและบุคลากรยอมรับการปฏิบติัตามสายบงัคบั

บญัชา ขอ้ 15 ครูและบุคลากรเตม็ใจปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของโรงเรียน ขอ้14 กฎระเบียบขอ้บงัคบัถกู

ส่ือสารทัว่ถึงทั้งโรงเรียน และ ขอ้ 13 ครูและบุคลากร

ปฏิบติัตามบทบาท หนา้ท่ี ตาํแหน่งของตนเอง มีเน้ือหา

เป็นเร่ืองของการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชใ้น

องคก์าร และปฏิบติัตามหนา้ท่ีและตาํแหน่งตามสายบงัคบั

บญัชา เช่นครูและบุคลากรยอมรับหนา้ท่ี บทบาท ตาํแหน่ง

ของผูอ่ื้น โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีสายบงัคบั

บญัชาชดัเจน นอกจากน้ีกมี็ตวับ่งช้ีอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบดา้นการเคารพต่อกฎระเบียบภายในองคก์ร 

อาจเน่ืองมาจากจรรยาบรรณวชิาชีพครู ในหมวดท่ี 3 ท่ีวา่

ดว้ยการรักษาวนิยัแห่งวชิาชีพครู ท่ีจะเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน และระบบการศึกษาไทย 

 องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการใส่ใจต่อผูร่้วมงาน  

เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 4 คือสามารถ

อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 10.092 ดงัน้ี ขอ้ 26 ครู

และบุคลากรร่วมกนันิเทศงานซ่ึงกนัและกนั ขอ้ 23 ครูและ

บุคลากรเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัในการทาํงานของกนัและกนั ขอ้ 

29 ครูและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกนั ขอ้ 27 ครูและ

บุคลากรเปิดใจรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น ขอ้ 28 ครู

อาวโุสเป็นพ่ีเล้ียงท่ีดีใหก้บัครูใหม่ ขอ้ 24 ครูและบุคลากร

ช่วยกนัแกไ้ขระบบงาน และ ขอ้ 25 ครูและบุคลากร

สนบัสนุนเพ่ือนครูใหพ้ฒันาตนเอง มีเน้ือหาเป็นเร่ืองของ

การช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองการ

ปฏิบติังานช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันางาน เช่นครู

และบุคลากรร่วมกนันิเทศงานซ่ึงกนัและกนั ครูและ

บุคลากรเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัในการทาํงานของกนัและกนั ครู

และบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกนั นอกจากน้ีกมี็ตวับ่งช้ี

อ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นการใส่ใจต่อผูร่้วมงาน 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก นโยบายของภาครัฐท่ีกาํหนดให้

หน่วยงานราชการ เรียนรู้วฒันธรรมองคก์รในการทาํงาน

ร่วมกบัคนอ่ืน   

 องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นการมีวสัดุอุปกรณ์เพื่อ

การเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 5 

คือสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 9.140 ดงัน้ี 

ขอ้ 32 ครูและบุคลากรมีวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน

อยา่งทนัสมยั ขอ้ 31 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการต่างๆ 

เพียงพอ ขอ้ 34 ครูและบุคลากรมีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใช้

งาน ขอ้ 33 ครูและบุคลากรมีวสัดุอุปกรณ์ครบถว้น ขอ้35 

ครูมีส่ือในการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และขอ้ 30 

โรงเรียนจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ใหค้รูอยา่งทนัต่อการใชง้าน 

มีเน้ือหาเป็นเร่ืองของความรู้สึกเช่ือมัน่ในการทาํงาน

เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้วสัดุอุปกรณ์ในการ

ปฏิบติังานท่ีเพียงพอ และพร้อมใชง้านเช่นครูและบุคลากร

มีวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอยา่งทนัสมยั โรงเรียนมี

หอ้งปฏิบติัการต่างๆ เพียงพอ นอกจากน้ีกมี็ตวับ่งช้ีอ่ืนท่ี

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นการมีวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการ

เรียนรู้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและ

ทนัสมยั จะส่งผลต่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สอดคลอ้งกบั เดอสตีฟาโน [10] ท่ีพบวา่ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการใชท้รัพยากรของ

โรงเรียน หากโรงเรียนท่ีมีทรัพยากรเพียงพอยอ่มบริหาร

จดัการโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการกาํหนด

แนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาใหเ้ป็นโรงเรียนในอุดมคติ

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนของ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งยกระดบั

มาตรฐานการศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม โดยจดั

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข

มุ่งเนน้การเรียนการสอนตามธรรมชาติใหน้กัเรียนไดฝึ้ก

ปฏิบติัจริง จดัใหโ้รงเรียนมีความร่มร่ืน มีตน้ไม ้แหล่งนํ้า 

บ่อนํ้า ไร้ฝุ่ น ไร้มลภาวะ มีแผนผงัเตม็รูปแบบ มีหอ้งเรียน 

หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการ 



ตลอดจนสนามกีฬาครบถว้นเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน มี

อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันเหมาะสมกบัการใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 องคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นภาวะผูน้าํแบบมิตร

สัมพนัธ์ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 6 คือ

สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 5.854 ดงัน้ี ขอ้ 

21 หวัหนา้กลุ่มสาระมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในหนา้ท่ีการ

งานของครู ขอ้ 22 ครูและบุคลากรทาํงานร่วมกนัอยา่ง

เสมอภาค ขอ้ 18 ครูและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั

และกนั ขอ้ 19 ครูเป็นท่ีปรึกษาซ่ึงกนัและกนั และขอ้ 17 

ครูและบุคลากรปฏิบติังานอยา่งมีไมตรีจิต มีเน้ือหาเป็น

เร่ืองของผูน้าํท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผูร่้วมปฏิบติังาน เช่น

หวัหนา้กลุ่มสาระมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในหนา้ท่ีการ

งานของครู  ครูและบุคลากรทาํงานร่วมกนัอยา่งเสมอภาค 

นอกจากน้ีกมี็ตวับ่งช้ีอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบดา้น

ภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีและความเสมอภาคในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 ยดึเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 องคป์ระกอบท่ี 7 ดา้นการปรับตวัตามความ

คาดหวงัของชุมชน เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็น

อนัดบั 7 คือสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 

5.497 ดงัน้ี ขอ้ 8 บุคลากรในโรงเรียนมีการปรับตวัเขา้หา

ชุมชน ขอ้ 4 ครูและบุคลากรของโรงเรียนเปิดใจรับฟัง

ขอ้เสนอและแนวคิดของผูป้กครอง ขอ้ 7 การดาํเนินงาน

ของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นไปตามความคาดหวงัของชุมชน 

ขอ้ 2 แผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียนไดม้าจากกระบวนการ

มีส่วนร่วมของผูป้กครองของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง และ ขอ้ 6 

นโยบายของโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัสภาพของทอ้งถ่ิน 

มีเน้ือหาเป็นเร่ืองของการปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน เช่นบุคลากรใน

โรงเรียนมีการปรับตวัเขา้หาชุมชน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียนเปิดใจรับฟังขอ้เสนอและแนวคิดของผูป้กครอง 

การดาํเนินงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นไปตามความ

คาดหวงัของชุมชน  นอกจากน้ีกมี็ตวับ่งช้ีอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัองคป์ระกอบดา้นการปรับตวัตามความคาดหวงัของ

ชุมชน   

 องคป์ระกอบท่ี 8 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบัชุมชน เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 8 

คือสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 3.228 ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ครูและบุคลากรมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน ขอ้ 5 

ส่วนปกครองทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินงาน

ของโรงเรียน และขอ้ 3 ชุมชนช่วยสนบัสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียนสมํ่าเสมอ มีเน้ือหาเป็นเร่ืองของการไดรั้บการ

สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาจากชุมชน  เช่น ใน

สถานศึกษา  สอดคลอ้งกบัไพฑูรย ์ สิลารัตน์ [11] ท่ีไดใ้ห้

ทศันะวา่ ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนนั้นตอ้งยดึหลกัการ

สร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัในบทบาทและภารกิจท่ีตอ้ง

ร่วมกนัรับผดิชอบ และ พรรณี สุวตัถี [12] ท่ีใหแ้นวคิดวา่ 

การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนนบัเป็นภารกิจหลกัของ

โรงเรียน  หากทางโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพนัธ์อนัดี

ต่อกนั จะทาํใหร้ะบบการศึกษาพฒันาข้ึน  

 องคป์ระกอบท่ี 9 ดา้นความรู้สึกดีต่องาน เป็น

องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 9 คือสามารถ

อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 1.914 ไดแ้ก่ ขอ้ 40 ครู

พึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั มีเน้ือหาเป็น

เร่ืองของความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีครูไดรั้บ

มอบหมาย สอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ กมลาศน์  

ศรประสิทธ์ิ [9] วา่ ในการท่ีจะทาํใหม้นุษยอ์ยากทาํงาน

จะตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเป็นส่ิงเร้า หรือตวักระตุน้

มนุษยใ์หเ้กิดความอยากท่ีจะทาํงาน เน่ืองจากทาํใหเ้กิด

ความสนใจ การเลือกกาํหนดใหต้นเองแสดงพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา ทาํใหเ้กิดพฤติกรรม เกิดพลงังาน 

เร้าใหมี้กิจกรรม และนาํไปสู่ความสาํเร็จในเป้าหมาย 

ดงันั้นความรู้สึกท่ีดีต่องานจะนาํไปสู่ความสมบูรณ์ของ

สุขภาพองคก์ารได ้



 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เม่ือพิจารณาตวับ่งช้ีใหแ้ต่

ละองคป์ระกอบ จึงไดต้ั้งช่ือ องคป์ระกอบทั้ง 9 

องคป์ระกอบ และเม่ือพิจารณาความเหมือนและแตกต่าง

ขององคป์ระกอบของสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีได้

จากการศึกษาวเิคราะห์กบัองคป์ระกอบของไมล ์และฮอย 

และเฟลดแ์มน ไดข้อ้สังเกต  

 ความเหมือนและแตกต่างขององคป์ระกอบ

ของสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีไดจ้ากการศึกษา

วเิคราะห์กบัองคป์ระกอบของไมล ์และฮอย และเฟลด์

แมน และองคป์ระกอบจากการวจิยัคร้ังน้ีสามารถจดักลุ่ม

ได ้9 องคป์ระกอบ โดยมีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกบั ไมล ์

และ ฮอยและเฟลดแ์มน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.ดา้นการ

ใหค้วามสาํคญัต่อการเป็นวชิาการ 2. ดา้นการเป็นเอกภาพ

ในการปฏิบติังาน 3. ดา้นการเคารพต่อกฎระเบียบภายใน

องคก์ร 4. ดา้นการใส่ใจต่อผูร่้วมงาน 5. ดา้นการมีวสัดุ

อุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ 6. ดา้นภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ 

7. ดา้นการปรับตวัตามความคาดหวงัของชุมชน และ 8. 

ดา้นความรู้สึกดีต่องาน ส่วนองคป์ระกอบท่ีแตกต่าง

ออกไปอีก 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน การท่ีองคป์ระกอบจากการวจิยั

คร้ังน้ีมีความแตกต่างไปจากองคป์ระกอบของไมล ์และ 

ฮอยและเฟลดแ์มน นั้นอาจเน่ืองมาจากบริบทของระบบ

การศึกษาไทยท่ีตอ้งการใหส้ถานศึกษาเป็นศนูยก์ลางของ

การพฒันาประเทศ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ระหวา่งโรงเรียนและ

ชุมชนนั้นตอ้งยดึหลกัการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัใน

บทบาทและภารกิจท่ีตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบ สอดคลอ้งกบั 

พรรณี สุวตัถี ท่ีใหแ้นวคิดวา่ การสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชนนบัเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน หากทางโรงเรียน

และชุมชนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั จะทาํใหร้ะบบ

การศึกษาพฒันาข้ึนและตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ชุมชน 

 ความเหมือนและแตกต่างขององคป์ระกอบ

ของสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีไดจ้ากการศึกษา

วเิคราะห์กบัองคป์ระกอบของไมล ์และฮอย และเฟลด์

แมน และองคป์ระกอบจากการวจิยัคร้ังน้ีสามารถจดักลุ่ม

ได ้9 องคป์ระกอบโดยมีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกบั ไมล ์

และ ฮอยและเฟลดแ์มน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.ดา้นการ

ใหค้วามสาํคญัต่อการเป็นวชิาการ 2. ดา้นการเป็นเอกภาพ

ในการปฏิบติังาน 3. ดา้นการเคารพต่อกฎระเบียบภายใน

องคก์ร 4. ดา้นการใส่ใจต่อผูร่้วมงาน 5. ดา้นการมีวสัดุ

อุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้  6. ดา้นภาวะผูน้าํแบบมิตรสัมพนัธ์ 

7. ดา้นการปรับตวัตามความคาดหวงัของชุมชน และ 8. 

ดา้นความรู้สึกดีต่องาน ส่วนองคป์ระกอบท่ีแตกต่าง

ออกไปอีก 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน การท่ีองคป์ระกอบจากการวจิยั

คร้ังน้ีมีความแตกต่างไปจากองคป์ระกอบของไมล ์และ 

ฮอยและเฟลดแ์มนนั้นอาจเน่ืองมาจากบริบทของระบบ

การศึกษาไทยท่ีตอ้งการใหส้ถานศึกษาเป็นศนูยก์ลางของ

การพฒันาประเทศ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ระหวา่งโรงเรียนและ

ชุมชนนั้นตอ้งยดึหลกัการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัใน

บทบาทและภารกิจท่ีตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบ สอดคลอ้งกบั 

พรรณี สุวตัถี ท่ีใหแ้นวคิดวา่ การสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชนนบัเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน หากทางโรงเรียน

และชุมชนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั จะทาํใหร้ะบบ

การศึกษาพฒันาข้ึนและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
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