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การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ณัจฉริยาร์ พลสุลจริต1* และ นพดล เจนอักษร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) ศึกษาผล
การยืนยันองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ (3) การยืนยันองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ตามคุณสมบัติที่กําหนด
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียน (2) ครู อาจารย์ในโรงเรียน และ (3) กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหมด 288 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และ
การวิ เคราะห์ เนื้ อหา ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) องค์ ประกอบสุ ขภาพองค์ การของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา ประกอบด้ วย 6
องค์ประกอบที่สําคัญ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหาร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 25 ตัวแปร มี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .605 - .775 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีจํานวนตัว
แปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 9 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง.630 - .769 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะของ
ครู มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .638 – .735 องค์ประกอบที่ 4
คุณภาพของนักเรียน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .608 – .690
องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .616 – .722 องค์ประกอบที่6 รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบได้ 3 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .667 - .751 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณาจาก ค่า K (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง
0 ถึง 1 และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า Bartlett’Test of Sphericity ที่มีนัยสําคัญทางสถิติเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ และ 2) ผลการยืนยันสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบนั้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และมีความเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียน
คําสําคัญ: สุขภาพองค์การ
รับพิจารณา: 4 เมษายน 2561
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Analysis of Organizational Health of the Secondary School
Natchariya Polsulajarit1* and Nopadol Chenaksara2
Abstract
The purposes of this research were to: 1) determine the excellent factors for Organizational
Health of the Secondary school and 2) confirm excellent factors for Organizational of the
Secondary school. There were 3 steps of this research operation: firstly, concept of the research
setting, secondly, factor analysis, and thirdly confirm the factors. The samples were taken from 96
of the secondary school under the office basic education. The respondents consisted of 3 groups
which were: (1) The school directors or assistance directors, (2) teachers (3) School boards, totally
288 respondents. The instruments for collecting the data were unstructured interview, checklist
observation form, opinionnaire, and checklist form. The data were analyzed by using frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis.
The instruments for collecting the data were semi-structured interview, opinionnaires and
questionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis. The results of this research
found that: 1) The excellent factors for Organizational Health of the Secondary School were (1)
Performance of The school directors (2) Acceptance of Participation of the school boards (3)
Performance of the teachers (4) Quality of the students (5) Acceptance of Participation of parental
and Community (6) Using the school directors’ leadership style. 2) The excellent factors for
Organizational Health of the Secondary School consisted of six factors. The experts confirmed that
these factors were found propriety, feasibility, accuracy, and utility for the secondary school
development to be Efficiency and effectiveness.
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1. บทนํา
กระแสสังคมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี ส่งผลให้องค์การ
ต้ องมี การปฏิ รู ปเพื่ อให้ เท่ าทั นกั บการ เปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สถานศึกษาก็เป็นองค์การหนึ่งที่ต้องหาแนวทาง
ต่าง ๆ เพื่อที่จะทําให้สถานศึกษาคงอยู่ได้ โดยสมาชิกใน
องค์การ จะต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คุณภาพของการจัดการศึกษาต้องได้รับการพัฒนา โดย
การปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงองค์ การอย่ างมี ระบบและมี
ระเบียบแบบแผน ส่งผลให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน
เมื่ อ พิ จ ารณาความมุ่ ง หมายของการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ซึ่งกําหนด ให้การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข แต่จากสถานการณ์ปัญหา
และอุปสรรคของการบริหารจัดการ พบว่า สถานศึกษา
ยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด
ไว้ได้ ไม่สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งแท้ จ ริ ง จากการ
พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มในการบริ ห าร
จั ด การสถานศึ ก ษาทั้ ง ทางด้ า นงบประมาณ ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการ
พบว่า สถานศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารจํากัด มี
งบประมาณน้อย บุคลากรน้อยไม่เพียงพอกับจํานวนชั้น
เรียน ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสําหรับใช้
จ่ายด้านสาธารณูปโภค เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัย
พื้ น ฐาน ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด การ
การศึ ก ษาให้ เ สมอภาคอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ได้ ผลการ
ดําเนินการดังกล่าวได้รับความสําเร็จ เพียงบางส่วนเท่านั้น
ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการองค์การของสถานศึกษา
หรื อ กล่ า ว อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ สุ ข ภาพองค์ ก ารของ
สถานศึกษา ยังไม่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะการ
ใช้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์การ
[1]
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเป็ น องค์ ก ารหนึ่ ง ในระดั บ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การในฐานะ
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องค์การทางการศึกษาที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ปัญหา นโยบาย และยุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
มี การกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ และวางเป้ าหมายที่ สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในด้านการบริหารองค์การ
ด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมายสําคัญในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็ นที่ยอมรั บ
ศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน [2]
สภาพปัญหาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า การบริหารสถานศึกษายัง
พบปัญหาด้านการจั ดการในระบบโรงเรียน ซึ่ งยั งขาด
องค์ ประกอบที่ สํ า คั ญอี กหลายประการที่ จะส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็จขององค์การ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
หลายประการ เช่ น การพั ฒ นาไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของท้องถิ่น บุคลากรในโรงเรียนขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน บุคลากรขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนขาดวิสัยทัศน์ ขาดความยุติธรรม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เป็นต้น และ
ถ้าพิจารณาจากผลการปฏิรูปการศึกษาจะเห็นว่าได้รับ
ความสําเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการองค์การสถานศึกษายังไม่มีความแข็งแรงสมบูรณ์พอ
โดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการองค์การสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยม
ศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษาสํ า คั ญ ของประเทศ ที่ จ ะต้ อ ง
ปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียน จาก
ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ห า
องค์ประกอบสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อนํา
องค์ประกอบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางที่จะนําไปสู่เป้าหมาย
ของการบริ หารจั ดการองค์ การให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาผลการยืนยันองค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
ศึกษาจํานวน 2,361 โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
คํ านวณสั ดส่ วน จากตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro

Yamane) ที่ขนาดความคลาดเคลื่อน ±10% ได้กลุ่มตัวอย่าง
96 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) โดยแบ่งพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศไทย เป็นรายภูมิภาค 4 ภูมิภาคโดยไม่กําหนด
ขนาดของโรงเรียนซึ่งได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการโรงเรียน/รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน 2) ครูผู้สอน 3) กรรมการสถานศึกษา
ได้จํานวนผู้ให้ข้อมูล (กลุ่มตัวอย่าง) รวมทั้งสิ้น 288 คน
รายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
รวม

ประชากร
(โรงเรียน)
384
553
1,048
376
2,361

กลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรียน)
16
22
43
15
96

4. วิธีและขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.2.2 ผู้วิจัยนําบทสรุปตัวแปร จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ (Content synthesis) เพื่อนําไปสร้าง
ข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
4.2.3 ผู้วิจยั นําตัวแปรมาพัฒนาเป็นเครือ่ งมือ
การวิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น
(Opinionnaire)
4.2.4 ผู้วิจัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
แบบเจาะจง (Purposive Method) จํานวน 5 คน ประกอบ
ด้วยกลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการด้านการศึกษา มีคุณสมบัติ
คือ (1) สําเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอกด้านการบริหาร
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ผอ.
16
22
43
15
96

ผู้ให้ข้อมูล (คน)
ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา
16
16
22
22
43
43
15
15
96
96

รวม
48
66
129
45
288

การศึกษา (2) มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน
และ (3) เป็นผู้ ที่ได้รั บการยอมรับในแวดวงการศึกษา
สําหรับกลุ่มที่ 2 เป็นนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
มีคุณสมบัติ คือ (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา (2) เป็ น ผู้ บ ริ ห าร สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (3)
เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความ
คิดเห็นด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index
of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC
ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คนซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ด้านภาษา ด้าน
สถิติ จากนั้นผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 10 โรงเรียน โดย
กําหนดให้ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ 1 คน ครู 1 คน
และกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คนเป็น
ผู้ให้ข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
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ขั้นการวิจัย

ขั้นที่ 1
การรศึกษาวิเคราะห์
กําหหนดกรอบแนวคิคิด
ในการวิจัย

วิธีดําเนินการรวิจัย
ศึกษาวิเคคราะห์เอกสาร งานวิจัย โดย
วิเคราะห์เเนื้อหา และใช้เป็นกรอบสร้าง
แบบสัมมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

ผลลัพธ์

ตัวแปรองค์ประกอบ
ร
สุขภาพองค์การของ
า
โรงเรียนมัธยมมศึกษา

สัมภาษษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบ
สัมภภาษณ์แบบไม่มโครงสร้
ีโ
าง

สร้างแแบบสอบถาม (questionnairee )

ขั้นที่ 2
การวิเคราะห์
องค์ประกอบ

ตรวจสออบคุณภาพแบบสอบถามโดยใช้วิวธิ ี IOC
จํานวน 5 คนนหาค่าความเชื่อมัม่นของแบบสอบบถามทั้งฉบับ
โดยใช้คค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
์แ าของครอนนบาค

นํ า แบบสอบบถามความคิ ด เห็ น ทดลองใช้ช้ กั บ
โรงเรียนมัธยมมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
น
10 โรงเรียน โดดยมีผู้ให้ข้อมูลจํจานวน 30 คน
- เก็บข้อมูลจจากกลุ่มตัวอย่าง
า
- การวิเคราะะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ:
ร EFA

ขั้นที่ 3
ยืนยันองค์ประกอบบ

- ยืนยันองค์ ์ประกอบโดยผูเชี
้เ ่ยวชาญ
- สังเคราะห์ห์เนื้อหาจากข้อมูลความคิดเห็น
และประสบบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

ร่างองค์ประกอบ
สุขภาพองค์การของ
า
โรงเรียนมัธยมมศึกษา

อองค์ประกอบสุขภาพ
ข
อองค์การของโรงงเรียน
มัธยมศึกษา
ษ

รูปที่ 1 ขั้นนตอนการดําเนินินการวิจัย
(Reliabiliity) ของแบบบสอบถามควาามคิดเห็นทั้งฉฉบับ
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อ (Coeffiicient) ด้วยสูสูตร
สัมประสิททธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, Alppha
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Cooefficient) ซึ่งผลการวิเคราะะห์ ข้อมูล พบวว่าค่าความ
เชือมั
่อ ่น (Reliabillity) มีค่าเท่ากั บ 0.961
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4.2.5 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นหน่วย
วิเคราะห์ จํานวนทั้งสิ้น 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบ
ด้วย 1) ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน
2) ครูในโรงเรียน 1 คน และ 3) กรรมการสถานศึกษา
1 คน ผู้ วิ จั ยรวบรวมข้ อมู ล นํ ามาวิ เคราะห์ ปั จจั ยเชิ ง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
4.2.6 ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ านวน
5 คน ตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน มัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยผู้วิจัย
นําเสนอองค์ประกอบให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ ง 5 คน พิ จารณาข้ อมู ลในประเด็ นความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) มีข้อตกลงเบื้องต้น คือ ตัวแปรมีความ
สัมพันธ์กันและพิจารณาจาก ค่า K (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
และทดสอบสมมุ ติ ฐานด้ วยค่ าการวิ เคราะห์ ค่ า KMO
(Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
และวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ Bartlett's Test of
Sphericity ที่ต้องมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเหมาะสมที่จะ
นําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบได้
รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่า KMO (Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ
Bartlett's Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบค่า KMO (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
ของชุดข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัย พบว่า มีค่าเท่ากับ
0.955 แสดงถึงความเหมาะสม เพียงพอของข้อมูล
ทั้ งหมดและตั วแปรต่ าง ๆ ที่ สามารถใช้ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก เพราะค่า KMO มีค่าสูง
การทดสอบความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรโดยค่ าสถิ ติ
ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Sig = 0.00 < .05) สําหรับค่า Sig น้อยกว่า .05
แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความ
สัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนํา
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสกัด
องค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis:
PCA) หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation)
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0.955
3.222E4
7140
0.00

ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) กําหนดเป็น
องค์ประกอบตามเกณฑ์คัดเลือกตัวแปร ดังนี้ 1) ค่าความ
แปรปรวนของ ตั วแปร (Eigenvalue) ที่ มากกว่ าหรื อ
เท่ากับ 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser,s Criterion)
2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของ
ตั ว แปรแต่ ล ะตั ว ขององค์ ป ระกอบนั้ น มี ค่ า ตั้ ง แต่ .60
ขึ้นไป และ 3) มีตัวแปรที่บรรยายในแต่ละองค์ประกอบ
มีจํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว
รายละเอียดดูจากตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
60.715
50.595
50.595
4.719
3.933
54.528
3.864
3.220
57.748
2.666
2.222
59.970
2.402
2.002
61.972
2.119
1.766
63.738
1.846
1.538
65.276
1.726
1.439
66.715
1.600
1.334
68.048
1.354
1.128
69.177
1.290
1.075
70.252
1.264
1.053
71.305
1.182
.985
72.290
1.122
.935
73.225
1.037
.864
74.090
1.006
.839
74.929

Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
24.430
20.358
20.358
13.939
11.615
31.974
7.617
6.348
38.322
5.871
4.892
43.214
5.752
4.793
48.007
5.017
4.181
52.188
5.013
4.178
56.366
3.730
3.108
59.474
3.374
2.812
62.286
3.127
2.606
64.892
2.997
2.497
67.389
2.549
2.124
69.513
1.951
1.625
71.139
1.751
1.459
72.598
1.520
1.266
73.865
1.277
1.064
74.929

จากตารางที่ 3 พบว่ า องค์ ประกอบที่ มี ค่ าไอเกน
ของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มีค่า
มากกว่า 1 มี 16 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบาย
น้ําหนัก (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ .60 ขึ้นไป และมี
ความแปรปรวนได้ทั้งหมด ร้อยละ 74.93 และเมื่อ
ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้มากกว่า 3 ตัวแปรขึ้นไป
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีค่าความแปรปรวน
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 องค์ประกอบและค่าน้ําหนักองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่าองค์ประกอบที่1ของสุขภาพ
องค์การ ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กําหนดมีจํานวน 6 องค์ประกอบ โดยมีจํานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบได้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีจํานวน
ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 25 ตัวแปร มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .605 - .775 องค์ประกอบที่ 2
มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 9 ตัวแปร มีค่า
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จํานวนตัวแปร
25
9
3
4
4
3
48

ค่าน้ําหนัก
.605 - .775
.630 - .769
.638 – .735
.608 – .690
.616 – .722
.667 - .751
.605 - .775

น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง.630 - .769 องค์ประกอบ
ที่ 3 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปร
มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .638 – .735
องค์ประกอบที่ 4 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
ได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .608 –
.690 องค์ประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปร ที่อธิบาย
องค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่
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ระหว่าง .616 – .722 องค์ประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปร
ที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .667 - .751 ซึ่งรวมมีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ ทั้งหมด 48 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .605 - .775
ผู้ วิ จั ยตั้ งชื่ อองค์ ประกอบที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามเกณฑ์
ที่กําหนดและมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังรูปที่ 2
1.

สมรรถนะ
ของผู้บริหาร
6.
รูปแบบภาวะผู้นํา
ของผู้บริหาร
โรงเรียน
5.
การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง
และชุมชน

สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน

4.
คุณภาพของ
นักเรียน

2.
การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
3.
สมรรถนะ
ของครู

สรุปผลจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบของสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 2)
การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา 3)
สมรรถนะของครู 4) คุณภาพของนักเรียน 5) การมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองและชุ ม ชน และ 6) รู ป แบบ
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
5.2 ผลการยืนยัน สุขภาพองค์การของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา ใช้การยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษา
ระดั บ สู ง จํ า นวน 5 คน โดยใช้ ส ถิ ติ ร้ อ ยละ พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบดั ง กล่ า ว และเป็ น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้องและมีความเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ
100 ดังแสดงในตารางที่ 5

รูปที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของความถี่ในการยืนยันความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญที่มีต่อองค์ประกอบสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
(n=5)
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

ความเหมาะสม
จํานวน ร้อยละ
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหาร
5
100
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของ
5
100
คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะของครู
5
100
องค์ประกอบที่ 4 คุณภาพของนักเรียน
องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน
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5
5

100
100

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5

100

5

100

5

100

5
5

100
100

5
5

100
100

5
5

100
100
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยม
ศึกษาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ลําดับน้ําหนักของ
ปัจจัยที่ได้จากมากไปน้อย คือ 1) สมรรถนะของผู้บริหาร
2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 3)
สมรรถนะของครู 4) คุณภาพของผู้เรียน 5) การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ 6) รูปแบบภาวะผู้นํา
ของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบสอดคล้อง
กับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าสุขภาพ
องค์การคือ ความสามารถขององค์การในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ของระบบสังคม ทําให้องค์การสามารถ
ดํารงอยู่ได้ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง ถ้าหากโรงเรียน
มีสุขภาพองค์การสมบูรณ์จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทํางาน
อย่างมีความสุข ประสบผลสําเร็จ รวมถึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ของนั กเรี ยนดี ขึ้ นด้ วย สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ Iris
Wellness [3] ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การ
ได้กล่าวว่า องค์การสุขภาพดีเริ่มจากการที่บุคลากรใน
องค์การมีสุขภาพดีก่อน โดยที่ทํางาน เป็นที่เริ่มต้นของ
การสนับสนุนสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์การ ทําให้
สุ ขภาพหรื อความเป็ นอยู่ ของบุ คลากรดี ขึ้ น กลายเป็ น
เครื่องมือที่ทําให้เป้าหมายทางธุรกิจสําเร็จ และทําให้
บุคลากรในองค์การอยู่ได้อย่างเป็นสุข ส่งผลให้มีพลังใน
การทํางานและยังสอดคล้องกับ Kouzes & Posner [4]
ได้ศึกษาองค์ประกอบ 5 ประการของผู้นําที่สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในองค์การได้ตามเป้าหมายว่ามีองค์ประกอบ
สํ าคั ญ คื อ 1) การแสวงหาโอกาสและกระบวนการที่
ท้าทาย 2) การสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของ
ผู้ร่วมงานด้วยการสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วม 3) การ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงความสามารถ 4) การ
เป็นแบบอย่างที่ดี และ 5) การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ผู้วิจัยนําเสนอการ
อภิปรายผลเรียงลําดับแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
6.1.1 องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 1 ประกอบ
ด้วย 25 ตัวแปร “สมรรถนะ” หรือขีดระดับความสามารถ
(Competency) ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นความ
สามารถในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาในคุณลักษณะด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว
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(Attribute) พฤติกรรม (Behavior) ประกอบกันทําให้
สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกิดผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ ได้ วางไว้ ส่ งผลให้ สุ ขภาพองค์ การของโรงเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาแข็ ง แกร่ ง แนวทางการพั ฒ นาสุ ข ภาพ
องค์การของโรงเรียน ควรดําเนินการต่อไปนี้ คือผู้บริหาร
ควรสร้างความตระหนักความเข้าใจว่า ทุกคนเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมในองค์การ
ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
เน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนใน
ทุกรูปแบบจัดตั้งศูนย์/หน่วยงานพัฒนาการใช้สื่อ พร้อม
ทั้งเพิ่มเติมงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอนเสริม
สร้างขวัญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ปรับปรุงใน
เรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดกิจกรรม
สนั บสนุนการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสํ าคั ญ
และเน้นให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นําฉันท์เพื่อนร่วมงานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Celep [5] ศึกษา เรื่อง การ
อุทิศตนขององค์กร และครูในด้านการศึกษา พบว่า ครู
ในโรงเรียนที่มีสุขภาพดีมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
ครูให้ความไว้วางใจต่อสถาบัน
6.1.2 องค์ ประกอบที่ 2 การมี ส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอธิบายความสอดคล้อง
หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร คือ บทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูล
เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการบริหารโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการสถานศึกษาเปรียบเสมือนผู้แทนของท้องถิ่น
ที่จะเป็นกลไกเชื่อมโยง นโยบายของรัฐไปสู่ชุมชนที่ตั้ง
โรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นไปสู่ ค วามเป็ น พลเมื อ งดี
ปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษามากขึ้ น สถานศึ ก ษา
หลายแห่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่
มาจากผู้ปกครองและชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการ
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ อภิชัย [6] ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วน
ร่วมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามี
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี ซึ่งขัดแย้งกับ
สุจิตรา และคณะ [7] ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่ วมในการจั ดการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึ กษา
พบว่าโดยรวม รายด้าน และรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนองค์กร
ชุมชน จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบุคคลในท้องถิ่น
หรือเป็นผู้ที่มีบุตรศึกษาอยู่ในโรงเรียน มีอาชีพที่แตกต่าง
กันและ มักเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะ
ครูในสถานศึกษา ประกอบกับสถานศึกษาขาดการติดต่อ
ประสานงาน และไม่มีระบบการติดต่อประชาสัมพันธ์ที่ดี
จึงทําให้ขาดความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ ส่ วนที่ เป็ นผู้ แทนองค์ กรชุ มชน ผู้ แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคล
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในชุ มชน มี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งาน
เกี่ยวกับการศึกษา แต่ไม่มีบทบาท ในการจัดการศึกษา
โดยตรง ประกอบกับผู้บริหารการศึกษาไม่ได้เปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ งานวิจัยของ วรวุฒิ [8] ที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาการมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และลักษณะงาน
เฉพาะด้ า นน้ อ ย มี เ วลาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมน้ อ ย
สถานศึกษากําหนดเนื้อหาวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบมากกว่าให้ร่วมพิจารณา
เสนอแนะและมี ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มากเท่าที่ควร
6.1.3 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะของครู เป็น
องค์ ประกอบที่ มี ความสํ าคั ญเป็ นอั นดั บ 3 ซึ่ งอธิ บาย
ความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 3 คือ “สมรรถนะของครู” แสดงว่า ผู้ให้
ข้อมูลองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยม
ศึกษา มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง
กัน โดยเห็นว่า ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน
ครู มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น สนใจ ใส่ ใ จ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
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นักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างเต็มกําลังความสามารถ สอดคล้องกับ วรากรณ์ [9]
และ ดิเรก [10] ที่กล่าวว่าครูเป็นปัจจัยสําคัญในระดับ
โรงเรียน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะบุคคลสําคัญที่สุด ในกระบวนการ พัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู”
6.1.4 องค์ประกอบที่ 4 คุณภาพของนักเรียน
เป็นองค์ประกอบทีม่ ีความสําคัญเป็นอันดับ 4 ประกอบด้วย
4 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทั้ง 4 สรุปได้ดังนี้ ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 4
คือ “คุณภาพของนักเรียน” แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูล
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
ความเห็นเป็นไป ใน ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน
โดยเห็นว่าสมรรถนะของนักเรียน (Competencies of
learners) เป็นคุณลักษณะที่นักเรียนมี และใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อผลักดันให้ ผลการปฏิบั ติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่ง คุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ
บุ คลิ กภาพ แรงจู งใจทางสั งคมลั กษณะ นิ สั ยส่ วนตั ว
ตลอดจน รูปแบบความคิด และวิธีการคิด ความรู้สึก
และการ กระทํ า สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ อิ ทธิ พล
ภายนอกอื่ น ๆ เช่ น สภาพชุมชน ปั จจัยทางด้านเชาว์
ปัญญา ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนรวมทั้ง
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และยังมี
ความแปรปรวนอื่น และสอดคล้องกับ Alexander and
Simmons [11] กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
องค์ประกอบของปัจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน ปัจจัยของ
อิทธิพลภายนอกอื่น ๆ เช่น สภาพชุมชน ปัจจัยทางด้าน
เชาว์ ปั ญญา ปั จจั ยเกี่ ยวกั บคุ ณลั กษณะของนั กเรี ยน
รวมทั้งภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และ
ยังมีความแปรปรวนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bloom [12] ได้ศึกษาตัว แปร
ที่มีผลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีตั วแปรอยู่
3 ประการที่เกี่ยวข้อง คือ 1) พฤติกรรมด้านความรู้ และ
ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) 2) คุณลักษณะ
ทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) 3)
คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction)
6.1.5 องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
เป็นอันดับ 5 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความ
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สอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบที่ 5 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบสุขภาพ
องค์ ก ารของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดี ยวกั นและสอดคล้ องกั น ทั้ งนี้ ตั วแปรทั้ ง 4 ตั วแปร
สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 5 กล่าวคือผู้ปกครองให้
ความร่วมมือกับโรงเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือ
อุปการะโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เชื่อมั่นในศักยภาพ
ของโรงเรียน และมีการสื่อสารกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน
และโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน สอดคล้องกับ Caldwell [13] เกี่ยวกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาโดยกล่ า วว่ า
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ให้ชุมชนมีความเชื่อถือในคุณภาพของ
การจั ดการศึ กษา และให้ สถาบั นเป็ นศู นย์ การเรี ยนรู้
ชุมชนได้ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน จะทําให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็นในการจัดการเรียนรู้ ในด้านศิลปวัฒนธรรมที่ต้อง
สืบสาน รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
กับโรงเรียนในเชิงบวก หมายถึง การที่มีการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองสนับสนุนในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นสําคัญ จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนดีขึ้น
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา
เป็นกระบวนการที่สําคัญ ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้
ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะใน
โรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้
และมีเวลาว่างมาให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญา
กับบุตรหลาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนไป
ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้สุขภาพองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น
6.1.6 องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 6
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรในองค์ประกอบที่
6 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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และสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถจัด
อยู่ในองค์ประกอบที่ 6 กล่าวคือ ภาวะผู้นําทางการศึกษา
มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากภาวะผู้นําขององค์การอื่น ๆ
เพราะการบริ หารการศึ กษาเป็ นรู ปแบบการบริ หารที่
เกี่ยวข้องกับความชํานาญการและทักษะในการจัดการ
ด้ า นเยาวชนเพื่ อ สั ง คม และประเทศชาติ การจะนํ า
องค์การทางการศึกษาไปสู่ความสําเร็จได้จึงต้องขึ้นอยู่กับ
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวงการ
การศึ ก ษา พบว่ า รู ป แบบภาวะผู้ นํ า ที่ มี ค วามหมาย
สําหรับการพัฒนาสําหรับการพัฒนาผู้เรียนและการจัด
การเรียนการสอน ส่งผลให้สุขภาพองค์การของโรงเรียน
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถ
นํารูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในองค์กรของตนเองได้
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่
ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นความ สําคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารตามลําดับ ดังนี้
(1) ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นําแบบบอกทุกอย่าง ผู้ให้ข้อมูล
เห็นว่าการบอกกล่าว (Telling) เป็นการที่ผู้บริหารสั่งการ
ในรายละเอียด ภาวะผู้นําแบบนี้มีประสิทธิผลสูงสุด เมื่อ
ผู้ตามไม่มีความสามารถและไม่มีความเต็มใจในการทํางาน
โดยที่ผู้ตามทําตามคําบอกของผู้บริหารอย่างเดียวไม่ต้อง
คิด ตรงกับทฤษฎีของ Hersey and Blanchard [14]
กล่าวว่า “ผู้นําแบบบอกทุกอย่างเป็นผู้นําที่ให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด และดูแลผู้ตามอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้
ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับต่ํา” ซึ่งขัดแย้งกับผลการ
วิจัยของ Kelly [15] ที่ได้ทําการ ศึกษาวิจัย และพบว่า
ความสําเร็จขององค์การ 90% เกิดจากการทํางานของ
ผู้ ตาม ส่ วนอี ก 10% ที่ เหลื อเป็ นผลงานของผู้ นํ า (2)
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นําแบบอ้างอิง ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า การ
ใช้อํานาจอ้างอิง (Referent power) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหาร ที่ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
และสวามิภักดิ์ เป็นภาวะผู้นําที่มีอํานาจบารมี และจูงใจ
การปฏิบัติงาน (3) ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นําแบบขายความคิด
ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ผู้นําประเภทนี้ จะคอยชี้แนะผู้ตามที่
ขาดความสามารถในการทํ างาน แต่ถ้ าผู้ตามได้รั บการ
สนับสนุนให้ทําพฤติกรรมนั้น โดยมีรางวัลเสนอให้ ก็จะทํา
ให้เขาเกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้น
ที่จะทํางานมากขึ้น
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความมีประโยชน์
และความเป็นไปได้ ดังนั้น เพื่อให้สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สมบูรณ์ และแข็งแกร่ง ผู้วิจัยจึงนํา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
7.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจว่าบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ และทุกคนมีความสําคัญเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะ
อยู่ในตําแหน่งใดก็ตาม
7.1.2 ผู้ บริ หารโรงเรี ยนควรเน้ นการทํ างาน
แบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ บุ ค ลากร ทั้ ง ในและนอกโรงเรี ย น
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครูและบุคลากรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้มากขึ้น
7.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการ
จัดทําสื่อ ข่าว กิจกรรม และควรรายงานผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบ
7.1.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมปลูกฝังให้
นักเรียนมีความมานะพยายาม ที่จะปรับปรุงการเรียนให้
ดีขึ้ น รวมถึงอบรมพั ฒนาครูให้มี ความเชื่ อว่ านั กเรี ยน
ของตนมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการ
เรียนได้
7.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนให้มากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งอาจเป็น
เพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขาดความเข้าใจใน
บทบาทของตนเอง ดั งนั้ น จึ งเป็ นหน้ าที่ ของผู้ บริ หาร
โรงเรียนที่จะต้องชี้แจงบทบาทของกรรมการสถานศึกษา
ให้พวกเขาได้รับทราบ
7.1.6 ผู้บริหารควรใช้ภาวะผู้นําหลาย ๆ แบบ
โดยพิจารณาจากสถานภาพและความพอใจของผู้ตาม
ผู้ตามบางกลุ่มอาจพอใจให้ผู้บริ หารใช้ภาวะผู้นําแบบ
บอกทุกอย่าง บางกลุ่มอาจจะพอใจให้ผู้บริหารใช้ภาวะ
ผู้นําแบบอ้างอิง และบางกลุ่มอาจจะพอใจให้ผู้บริหารใช้
ภาวะผู้นําแบบขายความคิด
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7.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาในเรื่องการประเมินตนเอง
และการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ของผู้บริหารในการวางแผน
กลยุ ทธ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บปรุ ง และพั ฒนาสถาบั น
การศึกษา
7.2.2 ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสุขภาพ
องค์การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่ ได้ รั บรางวั ลและได้ รั บการยกย่ องในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ
7.2.3 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบหรือปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาที่สังกัดอื่น ๆ เช่น สังกัดอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
และเอกชน
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