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บทที ่1 

บทน ำ 
ควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัจจุบนัโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคท่ีเรียกว่า โลกภิวตัน์ (globalization) การเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ีส่งผลใหอ้งคก์ารต่างๆตอ้งปฏิรูปตนเอง
เพื่อให้อยู่รอด เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน องค์การท่ีมีความสมบูรณ์ เฉลียวฉลาดเรียนรู้และ
ปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นท่ีจะสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรจึงตอ้งการปรับตวั เพื่อให้อยู่รอดในสภาพสังคมปัจจุบนั ดงันั้นคุณค่าของ
องคก์ารทุกองคก์ารจึงอยูท่ี่การเป็นองคก์ารท่ีสามารถสร้างประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการ
ของมนุษย์และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีจดัตั้งข้ึน ซ่ึงย่อมหมายถึงจะตอ้งเป็นองค์การท่ีมีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดงักล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการด้านต่างๆ โดยผูบ้ริหารทุกระดับของ
องค์การนั้ นๆ ท่ีจะท าให้องค์การมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด การท าให้องค์การมีคุณค่า  มี
คุณประโยชน์ต่อมนุษยอ์ย่างสมบูรณ์จึงอยู่ท่ีจะตอ้งมุ่งสนใจหาวิธีการบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาแนวคิดและวธีิการท่ีจะท าใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถปรับตวัให้เข้ากับ
กระแสโลกปัจจุบนัได้ ดงัท่ีฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) ให้ความหมายของ 
สุขภาพองคก์าร วา่หมายถึง สภาวะการปฏิบติังานในองคก์ารตามภารกิจและการไดต้อบสนองการ
กระท าตามหนา้ท่ีส าคญัของระบบสังคมดา้นการปรับตวั การท าให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และ
การรักษาระเบียบแบบแผนขององคก์าร ท าให้องคก์ารมีความพร้อมท่ีจะคงอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มและ
สภาวการณ์ต่างๆ ในระบบสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้องคก์ารมี
พฒันาการกา้วหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  

โรงเรียนมธัยมศึกษาเป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่ง
ยิ่ง ในฐานะเป็นตวัก าหนด และเป็นกระบวนการหล่อหลอมบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย และระดบั
สติปัญญาของบุคคลท่ีมีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ีอ่อนไหวเปล่ียนแปลงไดง่้าย พฤติกรรมท่ี
เด็กวนัน้ีแสดงออกมามกัจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม ดงันั้นถ้าการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาประสบความล้มเหลว ก็จะเป็นผลสะท้อนไปสู่ระบบการศึกษาของประเทศอย่าง
แน่นอน จากการท่ีนกัเรียนเป็นผลผลิตโดยตรงของโรงเรียน ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจะดี
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หรือไม่ย่อมข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของโรงเรียนนั้นๆ หากโรงเรียนมีคุณภาพสามารถบริหารจดัการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ผลผลิตคือนกัเรียนยอ่มมีคุณภาพเช่นเดียวกนั อีกทั้งสุขภาพองคก์็เป็นส่ิง
บ่งบอกถึงสภาวะในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้นถา้สุขภาพองคก์ารมี
สุขภาพดีก็น่าจะส่งผลใหโ้รงเรียนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากแนวคิดดงักล่าว จึงเป็นประเด็นท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจและมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของสุขภาพองคก์รของโรงเรียนในระดบัมธัยม และประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงตาม
แนวคิดของฮอย (Hoy) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในท่ีน้ีผูว้ิจยัใช้ ผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานOrdinary 
National Education Test (O-NET เพื่อน าไปสู่การพฒันาภาวะสุขภาพองคก์รและประสิทธิผลใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจยัน้ี จะท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ
องค์กรในโรงเรียนมัธยมศึกษา และทราบถึงระดับความสัมพนัธ์ของสุขภาวะองค์การและ
ประสิทธิผลของโรเรียนมธัยมศึกษา และน าผลการตรวจวดัสุขภาพองค์การไปพฒันาสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มีสุขภาพท่ีดี เม่ือสุขภาพองค์การของโรงเรียนมีสุขภาพดี มี
ความเขม้แขง็สมบูรณ์ สามารถปฏิบติัภารกิจในการพฒันาเยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของชาติ 
ซ่ึงผลของการวิจยัจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป 

ค ำถำมเพือ่กำรวจัิย 
1. สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีวา่อยูใ่นระดบัใด 
2. ระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดั
นนทบุรีหรือไม่ 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษากบั

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของสุขภาพองค์การของโรงเรียน

มธัยมศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชแ้นวคิดสุขภาพองค์การของ เฟลแมน และ ฮอย 
(Feldman & Hoy, 2000) ประกอบดว้ย 7 มิติ คือ มิติบูรณภาพของสถาบนั (institution integrity) มิติ
อิทธิพลของผูบ้ริหาร (principal influence) มิติภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ (principal consideration) 
มิติภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ (principal initiation structure) มิติการสนบัสนุนทรัพยากร (resource 
support) มิติการมุ่งเน้นวิชาการ (academic emphasis) และมิติขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
(morale) ดา้นประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยใชผ้ล
การทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET)  ท่ีจดัสอบ
โดย สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)/(สทศ.) จะท าการทดสอบใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1)ภาษาไทย 2)สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3)ภาษาองักฤษ 4)คณิตศาสตร์ 5)
วิทยาศาสตร์ 6)สุขศึกษาและพลศึกษา 7)การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8)ศิลปะ  ซ่ึงแสดงดงั
แผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำวะสุขภำพองค์กำรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ (7 มิติ) 
1.ดา้นความเขม้แขง็ขององคก์าร 
2.ภาวะผูน้ าดา้นกิจสมัพนัธ์ 
3.ภาวะผูน้ าดา้นมิตรสมัพนัธ์ 
4.ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร 
5.ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร 
6.ดา้นขวญัในการปฏิบติังาน 
7.ดา้นการมุ่งเนน้วชิาการ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษำ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน 

ผลคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ      

(ผลคะแนน O-net ม.3 และ 
ม.6) 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
เพื่อใหท้ราบระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนวา่อยูใ่นระดบัใด และค่าความสัมพนัธ์ของ

ระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อน าผลการศึกษา
ไปสู่พฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้สุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะในมิติท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และสามารถท่ีจะมุ่งเนน้ส่งเสริมและพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน
ท่ีอยูใ่นระดบัต ่าใหสู้งข้ึนเป็นรายมิติ เพื่อเป็นการพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียนควบคู่กนัไป ซ่ึง
ผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาระดบัสุขภาพองคก์ารโดยใชแ้นวคิดของ เฟลแมน และ ฮอย 

(Feldman & Hoy, 2000) สุขภาพองคก์ารประกอบดว้ย 7 มิติ คือ มิติบูรณภาพของสถาบนั 
(institution integrity) มิติอิทธิพลของผูบ้ริหาร (principal influence) มิติภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ 
(principal consideration) มิติภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ (principal initiation structure) มิติการ
สนบัสนุนทรัพยากร (resource support) มิติการมุ่งเนน้วชิาการ (academic emphasis) และมิติขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน (morale) และศึกษาหาความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดย
พิจารณาประสิทธิผลจากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National 
Education Test (O-NET)   

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคือ ผูบ้ริหาร ครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชเ้กณฑก์ าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากตารางประมาณกลุ่มตวัอยา่ง ของเครจซ่ี และมอร์แกน 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 317 คน จากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 1,819 
คน 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ช่วงระยะเวลาในการศึกษาวจิยัอยูใ่นช่วงปีการศึกษา 2555-2556 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สุขภำพองค์กำร หมายถึง สภาพขององคก์ารท่ีเกิดจากสภาวะการปฏิบติังานตามภารกิจและ
ความรับผิดชอบขององค์การท าให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มและ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้โรงเรียน มีการพฒันา
กา้วหนา้ไปอยา่งต่อเน่ือง 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงค์ของโรงเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้ เพื่อให้โรงเรียนไดรั้บการยอมรับ โดยประสิทธ์ิผลของ
โรงเรียน ในท่ีน้ีจะหมายถึง ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพของนักเรียน ตาม
วตัถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ(Ordinary National 
Education Test: O-NET) 
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพองคก์าร และประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพฒันาสุขภาพองค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นท่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์าร  
- ความหมายและความส าคญัขององคก์าร 
- องคป์ระกอบขององคก์าร 

2. แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพองคก์าร  
- ความหมายและความส าคญัของสุขภาพองคก์าร 
- มิติสุขภาพองคก์าร 
- ลกัษณะของสุขภาพองคก์าร 
- เคร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์าร 
- แนวทางการพฒันาสุขภาพองคก์าร 

3. แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
-     ความหมายของประสิทธิผลองคก์าร 

 -     ความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน 
 -     การวเิคราะห์และประเมินประสิทธิของโรงเรียน 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 -     ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 -     การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 -     แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.  แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนมธัยม 
 -     บทบาทและหนา้ท่ีของโรงเรียน 
 -     ความส าคญัของการจดัการศึกษาในระดบัมธัยม 
 -     กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียน
มธัยมศึกษา 
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แนวคิดเกีย่วกบัองค์การ 
ความหมายขององค์การ 

ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมขององค์การและท่ีส าคญัองค์การยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการ
แกไ้ขขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของมนุษย ์ 

ไซมอน (Simon, 1950) กล่าวถึงองคก์ารไวว้า่เป็นระบบพฤติกรรมร่วมท่ีสมาชิกในองคก์าร 
ต่างมีความคาดหวงัในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเปาหมายหรือ วตัถุประสงค์ของ
องค์การขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมคาดหวงัท่ีจะให้ องค์การต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณค่าอย่างแทจ้ริง เพื่อส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนนอกจากน้ี 
องค์การยงัสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ เป็นอย่างดีทั้ งด้านอารมณ์ จิตใจ 
สติปัญญา และเศรษฐกิจ ซึงองค์การสามารถท าให้ เป้าหมายของมนุษยป์ระสบความส าเร็จภายใต ้
ความร่วมมือภายในองคก์าร มีนกัวดวิชาการหลายคนได ้กล่าวถึงของ องคก์าร  (organization) ไว ้
หลายท่านอาทิ  

บาร์นาร์ด (Barnard, 1966) กล่าววา่ องคก์ารเป็นระบบความร่วมมือประสานกิจกรรมหรือ
ก าลงังานของบุคคลอยา่งมีจิตส านึก น้ีจากน้ีองคก์ารเป็นหน่วยทางสังคม (social unit) อยา่งหน่ึงท่ี
เกิดจากการร่วมมือเอากระบวนการแบบความสัมพนัธ์ของสมาชิกในองคก์ารตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
เพื่อการด าเนินการอยา่งไดอยา่งหน่ึง ซ่ึงไดก้ าหนดและยอมรับโดยสังคมอยา่งมีระบบ มีแบบแผน มี
อาณาเขต มีความสัมพนัธ์เฉพาะตวั และมีกรรมวิธีท่ีจะสร้างเสริม ท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใหส้มาชิกในองคก์ารด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 

ส่วน กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายขององค์การ (organization) ไว้ว่า เป็น
กระบวนการหรือผลของการจดัรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ หรือเป็นองค์ประกอบเขา้เป็นหน่วย
ตามหลกัการและเหตุผล    

นอกจากน้ีร๊อบบินส์ (Robbins, 1990) ให้ความหมายขององคก์าร (organization) ไวว้า่ เป็น
การประสานงานระหว่างสมาชิก องค์การจะมีอาณาเขต มีกฎระเบียบ มีการก าหนดโครงสร้าง
อ านาจ มีระบบการติดต่อส่ือสาร และมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
กิจกรรมต่างๆ มีผลต่อสมาชิก องค์การ และสังคม นอกจากน้ียงัมีนักวิขาการชาวไทยท่ีได้กล่าวถึง
ความหมายขององคก์ารไวห้ลายท่าน อาทิ  

สมยศ นาวีการ (2542) กล่าวว่าองค์การ (organization) ว่าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีแบบแผน
ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งข้ึนอยู่ระหว่างกนั เพื่อบรรลุเป้าประสงค์เฉพาะ
อยา่ง  
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ส่วนธงชยั สันติวงษ ์(2543) ไดก้ล่าววา่ องคก์ารเป็นรูปแบบของการท างานของมนุษยท่ี์มี
ลกัษณะการท างานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกนัตลอดเวลา มีการก าหนดทิศทาง มีการจดัระเบียบ
วิธีการท างาน และการติดตามผลวดัส าเร็จของงานอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนั้นองคก์ารยงัหมายถึง 
กลุ่มคนท่ีอยูร่่วมตวักนั  โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัในการท ากิจกรรมหรืองานอยา่งไดอยา่งหน่ึง โดย
จะตอ้งอาศยักระบวนการในการจดัโครงสร้างของกิจกรรมหรืองานนั้นตกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
การแบ่งงานแก่สมาชิกในองค์การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ลกัษณะขององคก์ารเป็นระบบเปิดท่ี
น าสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงน าเขา้ ซ่ึงประกอบดว้ย วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ แรงงาน ทุน และ
ข่าวสารขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลง โดยใชว้ิธีการและเทคนิคต่างๆ ใน
การจดัการเพื่อให้ส่ิงน าเขา้ไปสู่ส่ิงส่งออกท่ีพึ่งประสงค ์   และส่ิงส่งออกดงักล่าวไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
หรือบริการต่างๆ ขององค์การ ทั้งน้ีวตัถุประสงค์ขององค์การประสบความส าเร็จได้จึงตอ้งอาศยั
สมาชิกองคก์ารทุกคน 
 กมลาศน์  ศรประสิทธ์ (2548) กล่าวว่า องค์การเป็นรูปแบบการรวมตวัของสมาชิกตั้งแต่
สองคนข้ึนไป ซ่ึงมีการก าหนดและยอมรับระเบียบกฎเกณฑ ์แบบแผนในการปฏิบติังาน มีอาณาเขต
ท่ีชดัเจน มีโครงสร้างประสานความสัมพนัธ์ของคนในองคก์าร โดยท่ีทุกคนมีเป้าหมายส่วนบุคคล
และพยายามด าเนินการเพื่อให้เป้าหมายของตนเองไดรั้บการตอบสนองและบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารในภาพรวม 
 ดังนั้ นจากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า องค์การ หมายถึง รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบหน่ึง ซ่ึงไดว้างกฎเกณฑ์ส าหรับการเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่ม และมี
สมาชิกบางคนในกลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หรือผูบ้ริหาร ท่ีคอยดูแลให้สมาชิกปฎิบติัตามกฎเกณฑ์
หรือเป็นระบบการบริหารจดัการท่ีมีการออกแบบและการด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป็น
กลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั 

องค์ประกอบขององค์การ 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบขององคก์ารไวใ้นหลายมุมมองอาทิ เช่น  

สุนนัทา เลาหนนัทน์ (2544) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบขององคก์ารไวว้า่ องคก์ารส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 1) คนตั้งแต่สองคนข้ึนไป และรวมกนัปฏิบติังานหรือแบ่งงานกนัท า
เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 2) คนเหล่าน้ีจะตอ้งอาศยัเทคนิคและวิทยาการหรือเทคโนโลยีเพื่อการ
แกไ้ขปัญหาหรือการตดัสินใจ 3) คนเหล่าน้ีตอ้งการความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารในการแกไ้ขปัญหา 4) 
คนในองค์การไม่ไดอ้ยู่ในท่ี ว่างเปล่า แต่ทุกคนตอ้งอยู่ในองค์การซ่ึงมีโครงสร้าง 5) องค์การจะ
ด ารงอยู่ได้เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้ าหนด และเป้าหมายจะเป็นสาเหตุท าให้มนุษยต์อ้ง
ติดต่อปฏิสัมพนัธ์กัน 6) องค์การต้องมีการปรับตวัให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม องค์ประกอบ
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ทั้งหมดจะต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีผลต่อการปฏิบติังานขององค์การ นอกจากน้ี
องค์การยงัแบ่งออกเป็นระบบเปิดและระบบปิด ในองค์การท่ีเป็นระบบเปิดมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองท่ีประกอบด้วย ส่ิงน าเขา้ กระบวนการ
เปล่ียนแปลง และผลผลิต  

ในท านองเดียวกนั ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบขององคก์าร
ไวอ้ยา่งคลอบคลุมซ่ึงสามารคสรุปได ้ดั้งน้ี 
 1.องคก์ารเป็นกลุ่มสังคม (Organization are social entities) โดยท่ีองคก์ารเกิดข้ึนโดยกลุ่ม
บุคคลท่ีรวมตวัเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัโดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ท าให้สมาชิกแต่ละคนแสดงบทบาท
ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นเม่ือสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงค่านิยม ความคิด ทศนคติ และพฤติกรรมจะส่งผลกระทบให้
วฒันธรรมการท างานและเป้าหมายขององคก์ารเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 2.องคก์ารมีขอบเขตท่ีชดัเจน (Organizations have identifiable boundaries) ขอบเขตจะแบ่ง
ระบบออกจากสภาพแวดลอ้ม โดยขอบเขตจะก าหนดส่วนต่างท่ีเป็นส่วนขององคก์าร และอะไรท่ี
เป็นสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกองค์การ ทั้งน้ีแต่ละองค์การจะมีขอบเขตทางด้านกายภาพหรือ
ขอบเขตการด าเนินงาน จ านวนสมาชิกท่ีชดัเจน เพื่อบ่งช้ีและแบ่งแยกว่าส่วนใดเป็นองค์ประกอบ 
อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบขององคก์าร อะไรท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มอ่ืน ซ่ึงอาจจะมีอิทธิพล
หรือไม่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 3.องคก์ารมีเป้าหมายเป็นเคร่ืองช้ีน า (Organizations are goal directed) การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การและผลประโยชน์ของตนเองเป็นเหตุผลส าคญัของการรวมตวัการท างานในองค์การ 
สมาชิกองคก์ารจะมีเป้าหมายท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัก็ได ้แต่จะมีเป้าหมายขององคก์ารเป็นความ
แตกต่างกัน แต่การด ารงอยู่และการเจริญเติบโตยงัคงเป็นส่ิงท่ีองค์การทุกองค์การต้องการ
เหมือนกนั โดยเป้าหมายจะเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม และกระตุน้จูงใจให้สมาชิก
ร่วมกนัท างาน นอกจากน้ีเม่ือเป้าหมายเปล่ียนจะส่งผลให้พฤติกรรมเปล่ียนไปดว้ย ดงันั้นผูบ้ริหาร
ตอ้งสร้างความมัน่ใจและหมัน่ตรวจสอบสมาชิกเพื่อใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 4.องค์การมีโครงสร้างของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ (Organizations have deliberately 
structured activity systems) โดยปกติองค์การต่างๆ จะมีการออกแบบระบบและโครงสร้างการ
บริหารตามหน้าท่ี กิจกรรม และความรับผิดชอบ โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่าย แผนก และหน่วยงาน 
โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกันเพื่อให้องค์การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ นเม่ือโครงสร้างองค์การถูกปรับเปล่ียน รูปแบบของงานและองค์การจะ
เปล่ียนไปเช่นเดียวกนั 
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 5.องคก์ารเป็นระบบ (Organizations as systems) ในการพิจารณาองคก์ารในฐานะระบบ ซ่ึง
เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการท าความเขา้ใจองคก์ารและรูปแบบการท างานในองคก์ารซ่ึงในแต่ละวนัเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยท่ีระบบจะหมายถึงหน่วยยอ่ยตั้งแต่ 2 หน่วย ท่ีตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั
ในสภาพแวดลอ้มท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงสามารถแบ่งการพิจารณาระบบต่างๆ ออกเป็น 2 ระบบ คือ 
  5.1 ระบบปิด (Close systems) เป็นระบบท่ีสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง มี
สภาพแวดล้อมในการท างานของตนเองอย่างสมบูรณ์ระบบปิดเป็นระบบท่ีแยกตัวจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยเด็ดขาด ไม่มีการถ่ายเทปัจจยัน าเขา้ทรัพยากรหรือพลงังานระหวา่งกนั 
ซ่ึงเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั ยกเวน้การทดลองในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงเป็นไปไม่ไดก้บัระบบ
ทางสังคมท่ีมีการแลกเปล่ียนระหวา่งระบบกบัสภาพแวดลอ้ม 
  5.2 ระบบเปิด (Open systems) เป็นกลุ่มของส่วนประกอบและสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งและติดต่อสัมพนัธ์กนั ปกติระบบเปิดจะตอ้งการปัจจยัน าเขา้จากสภาพแวดลอ้มเพื่อ
ท าการเปล่ียนแปลงปัจจยัเหล่านั้นให้เป็นผลลพัธ์และกระจายผลลัพธ์ออกมาสู่สภาพแวดล้อม
ภายนอก ซ่ึงเราจะพิจารณาองคก์ารเป็นระบบเปิดท่ีมีความสมบูรณ์เพราะองคก์ารสามารถติดต่อกบั
ส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยอาศัยกระบวนการในการแปรรูปปัจจัยน าเข้าให้เป็นผลลัพธ์โดย
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อการท างานขององค์การ ท าให้องค์การเกิดการ
เปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบกลับไปย ังสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มเช่นกนั โดยท่ีเราอาจกล่าวไดว้า่ทั้งระบบและสภาพแวดลอ้มต่างตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั 
 นอกจากนั้นการจดัการเกิดข้ึนในองคก์ารและในมุมมองดา้นการจดัการ องคก์ารท่ีมีคนมา
ท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบเพื่อให้ไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงองคก์ารมีลกัษณะร่วม
กนัอยู ่ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ทุกองคก์ารตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของตนเอง 2) ทุกองคก์าร
ตอ้งมีคนร่วมกนัท างาน และ 3) องคก์ารตอ้งมีการจดัโครงสร้างงานแบ่งงานหนา้ท่ีรับผิดชอบของ
คนในองคก์าร  

ซ่ึงโทมสั ปีเตอร์และโรเบิตร์ วอเตอร์แมน (Peter, Thomas J. & Waterman, Robert H. Jr, 
2004) ยงัไดก้ล่าวไวส้รุปวา่ องคก์ารสมยันั้นจะตอ้งเป็นองคก์ารแบบแบนราบ (flat) มีการบูรณาการ
อยา่งมีระบบ สามารถเช่ือมต่อไดใ้นระบบอินเตอร์เน็ต เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สามารถท างาน
ไดทุ้กเวลาและสถานท่ี สามารถตอบสนองส่ิงต่างๆ ไดท้นัที ตอบสนองลูกคา้ไดท้นัตามความตอ้ง 
และอย่างมืออาชีพ และองค์การท่ีมีการกระจายอ านาจให้แก่ระดบัล่างๆ พนกังานท่ีได้รับอ านาจ
สามารถจดัการกบัความรับผิดชอบน้ีไดดี้ หมายความวา่พวกเขาตอ้งไดรั้บการอบรมการบริหารท่ีดี
และตอ้งมีการสนบัสนุนจากระบบท่ีถูกตอ้งจากผูบ้ริหารองคก์าร 
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 กมลาศน์  ศรประสิทธ์ (2548) กล่าววา่ องคป์ระกอบขององคก์ารประกอบดว้ยกลุ่มคนเพื่อ
ขบัเคล่ือนองคก์ารให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แลว้วตัถุประสงคอ์งคก์ารตอ้ง
มีความชดัเจนในการท างาน มีขอบเขตท่ีชดัเจน มีโครงสร้างของกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ องคก์ารมี
ระบบเป็นของตนเองซ่ึงอาจจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด ทั้งน้ีจะส่งผลต่อการบริหารจดัการความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์การ การมีความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบขององค์การท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถน าบริบท ภารกิจนั้นไปออกแบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

 จากทรรศนะของนักวิชาการสรุปได้ว่าองค์การประกอบด้วยว ัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมาย  ในการก่อตั้งองค์การข้ึนมา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมมีโครงสร้าง
องคก์ารตอ้งมีการจดัแบ่งหน่วยงานภายใน  โดยอาศยัหลกัการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี  การแบ่งงาน
กนัท าตามความช านาญเพาะอยา่ง  และการบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  อนัจะเป็นหนทางน าไปสู่การ
ร่วมมือประสานงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์มีกระบวนการปฏิบติังาน  แบบอยา่งหรือวิธีปฏิบติั
กิจกรรมหรืองานท่ีก าหนดข้ึนไวอ้ย่างมีแบบแผน เพื่อให้ทุกคนในองค์การใช้เป็นหลกัในการ
ปฏิบติังาน องคก์ารตอ้งประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิก โดยก าหนดหนา้ท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ภายใต้โครงสร้างท่ีจัดตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไวใ้ห้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

แนวคิดเกีย่วกบัสุขภาพองค์การ 
ความหมายของสุขภาพองค์การ 
 สุขภาพองคก์าร (Organizational health) มีฐานค ามาจากค าวา่ สุขภาพ และองคก์าร 
 ค าวา่สุขภาพ (Health) มีความหมายตามพจนานุกรมกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
หมายถึง (น.) ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และในปี 1948 องค์การอนามยัโลก (The World 
Health Organization: WHO) ไดบ้ญัญติัความหมายของค าวา่ สุขภาพไวใ้นธรรมนูญขององค์การ
อนามยัโลกวา่ สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจรวมถึงการด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมดว้ยดี มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และความทุพพลภาพเท่านั้น 

จากการศึกษาพบวา่ สุขภาพองค์การ (Organizational health) เป็นค าศพัทท่ี์ มายส์ (Miles) 
นกัวิเคราะห์องคก์ารในยุคพฤติกรรมศาสตร์บญัญติัข้ึนใช ้โดยการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีทั้ง
ทางวทิยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

สุขภาพองคก์ารตามแนวคิดของมายส์ (Miles, 1973) หมายถึง การศึกษาองคก์ารเพื่อให้เกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างมีแผน โดยให้ความส าคญัไปท่ีการพิจารณาขอบเขตอย่างกวา้งๆ 
ของกิจกรรมต่างๆ ท่ีกระท าร่วมกนัในองคก์ารดว้ยการอาศยัการศึกษาคน้ควา้วิจยั เพื่อให้ไดข้อ้มูล



   12 
 

อยา่งมีความหมายเก่ียวกบัความพยายามหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงองคก์ารให้เป็นสถานท่ีน่าอยู ่น่า
ท างานและน่าเรียนรู้ หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดในวนัหน่ึงๆ ไดด้ าเนินการในส่วนต่างๆ ขององคก์ารอยา่ง
เป็นระบบ  

คาเมรอน (Cameron, 1978) ไดใ้ห้ความหมายสุขภาพองคก์ารวา่ หมายถึง ช่ือเสียง ค่าของ
สถาบนั กระบวนการบริหารท่ีราบร่ืน ไม่มีความตึงเครียด และหมายถึงความมัน่คงของสถาบนัดว้ย 

ดิไวฟ์ดิ (Dwividi, 1981) ได้ให้ความหมายสุขภาพองค์การว่า สุขภาพขององค์การและ
ประสิทธิผลขององค์การมีความคล้ายคลึงกนั การท่ีองค์การมีสุขภาพดีหรือไม่ดี จะสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลขององคก์าร 

ฮอย และฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth, 1986) ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาพองคก์ารไวว้า่ เป็น
สภาวะการปฏิบติังานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระท าตามหน้าท่ีท่ีส าคญั
ของระบบสังคมดา้นการปรับตวั การท าใหบ้รรลุเป้าหมาย การบูรณาการและการรักษาระเบียบแบบ
แผนขององคก์าร ท าใหอ้งคก์ารมีความพร้อมท่ีจะอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างๆ 
ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้องค์การมี
พฒันาการกา้วหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

ต่อมาในระยะหลงัความหมายของ สุขภาพองค์การ ไดถู้กก าหนดข้ึนใหม่โดยการศึกษา
คน้ควา้วจิยัของนกัวชิาการทางการบริหารการศึกษา คือ  

ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) ซ่ึงให้ความหมายของ สุขภาพองคก์าร ว่า
หมายถึง สภาวะการปฏิบติังานในองค์การตามภารกิจและการไดต้อบสนองการกระท าตามหน้าท่ี
ส าคญัของระบบสังคมดา้นการปรับตวั การท าให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบ
แบบแผนขององคก์าร ท าให้องคก์ารมีความพร้อมท่ีจะคงอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างๆ 
ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้องค์การมีพฒันาการ
กา้วหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

ไลเด็นและคิงแอล (Lyden and Klingele, 2000) ไดศึ้กษาแลว้ใหค้วามหมายสุขภาพองคก์าร
ว่า เป็นแนวคิดใหม่ท่ีกล่าวถึงความสามารถขององค์การในการท าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงความสามารถขององคก์ารในการเติบโตและพฒันาไปพร้อมๆกนั  

ฮอย และคณะ (Hoy and Others, 2002) ไดใ้ห้ทรรศนะเพิ่มเติมวา่สุขภาพองคก์าร หมายถึง 
สภาวะการปฏิบติังานในองคก์ารตามภารกิจและการไดต้อบสนองการกระท าตามหนา้ท่ีของระบบ
สังคมมีการปรับตวัท าให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการบูรณาการและระเบียบแบบแผนในองคก์ารท าให้
องคก์ารมีความพร้อมท่ีจะคงอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มและสภาวะต่างๆ ในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
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อาร์จิรีส (Argyris, 1964) ไดย้ืนยนัวา่สภาพการณ์ท่ีมีรวมตวักนั มีขอ้จ ากดัของผลผลิต มี
การแข่งขนั และพนกังานไม่สนใจท างาน พนกังานมีพฤติกรรมผลกัดนัความตอ้งการของตนเหนือ
เป้าหมายขององค์การเป็นกลุ่มอาการท่ีแสดงว่า องค์การมีสุขภาพไม่ดี ส่วนองค์การท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัสัมพนัธภาพของสมาชิกในองค์การและองค์การท่ีผูบ้ริหารไม่เข้าใจเจตคติ ความรู้สึก 
ความคิดของลูกนอ้ง จะเป็นองคก์ารท่ีอยูใ่นภาวะอนัตรายต่อสุขภาพองคก์าร 

ฮอย และฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth, 1986) กล่าวว่า สุขภาพองคก์ารยงัเป็นตวับ่งช้ีอยา่ง
หน่ึงของความส าเร็จหรือประสิทธิผล ในทางตรงขา้มถา้องคก์ารใดสุขภาพไม่ดีจะท าให้การบริหาร
องคก์ารนั้นไม่มีประสิทธิผล  

ริชาร์ด (Richard, 1969) กล่าวไวว้า่ สุขภาพองคก์ารท่ีสมบูรณ์จะสามารถอธิบายถึงองคก์าร
ท่ีมีการเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ทนัสถานการณ์โดยมีการจดัโครงสร้างอยา่งเป็นระบบ 
มีการบริหารความเส่ียงท่ีดี มีวสิัยทศัน์ คือ มีเป้าหมาย มีการท างานเป็นทีม มีการส่ือสารระบบเปิด มี
ระบบการใหร้างวลัท่ีดี มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสังคม  

เบนนิส (Bennes, 1969) กล่าวไวว้่า องค์การท่ีมีสุขภาพดีจะตอ้งมีความสามารถในการ
ปรับตวั (adaptability) ตระหนกัในเอกลกัษณ์ของตน (sense of indentity) และตอ้งมีความสามารถ
ในการทดสอบสภาพความเป็นจริงในสังคม (capacity to test reality) องคก์ารท่ีมีสุขภาพดีตอ้งมี
ความสามารถในการปรับตวั มีการยดืหยุน่ มีความสามารถในการผลิต และถา้องคก์ารมีสุขภาพไม่ดี
จะมีสภาวะเส่ียงต่อประสิทธิผล ในระยะยาว และการอยูร่อดขององคก์าร ทั้งน้ีนกัวิชาการส่วนใหญ่
เรียกองคก์ารเหล่าน้ีวา่ เป็นองคก์ารท่ีขาดประสิทธิผลเป็นองคก์ารท่ีมีสุขภาพไม่ดี 

ส าหรับการศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนในทรรศนะของ มายส์ (Miles) ท่ีกล่าวว่า
เป็นการศึกษาความสามารถของระบบภายในโรงเรียน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะท าหน้าท่ีต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยงัสามารถท่ีจะพฒันาให้กา้วหน้าต่อไปได ้เพื่อให้การกระท าตามหน้าท่ี
ของระบบสมบูรณ์ยิ่งข้ึนซ่ึงฮอย (Hoy) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความสามารถของระบบภายใน
โรงเรียนนั้นตอ้งเกิดข้ึนมาจากระดบัภารกิจและความรับผิดชอบของระบบโรงเรียนตามทฤษฎี
ระบบสังคม (social system theory) ซ่ึงมีอยู ่3 ระดบั คือระดบัสถาบนั (institutional level) ระดบัการ
จดัการ (managerial level) และระดบัปฏิบติัการ (technical level) นอกจากน้ี ฮอยและมิสเกล (Hoy 
and Miskel, 1991) ไดอ้ธิบายวา่โรงเรียนท่ีมีสุขภาพดี (health school) จะปลอดจากแรงกดดนัจาก
สังคม ชุมชน และผู ้ปกครอง ผู ้บ ริหารมีแบบภาวะผู ้น า ท่ีปรับเปล่ียน ตลอดเวลา มีพฤติ
กรรมการบริหารท่ีเน้นทั้งมุ่งงานและมุ่งสัมพนัธ์สนับสนุนผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทั้งการกระท าและ
ความคิดอาจารยใ์นโรงเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์จะผกูพนักบัการเรียนการสอน ตั้งมาตรฐานการเรียน
การสอนไวสู้งและสามารถปฏิบติัได ้นกัเรียนตอ้งเรียนอยา่งหนกั มีแรงจูงใจในการเรียนสูง ยอบรับ
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ในการเรียนเก่งของเพื่อน อุปกรณ์การเรียนการสอนมีอยา่งเพียงพอ อาจารยมี์ความจริงใจต่อกนั มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และภาคภูมิใจในสถาบนัของตน  

ส าหรับประเทศไทย ได้มีผูศึ้กษาสุขภาพองค์การและให้ความหมายเก่ียวกับสุขภาพ
องคก์ารดงัต่อไปน้ี 

พรรณี สุวตัถี (2537) สุขภาพองค์การหมายถึง สภาพขององค์การท่ีเกิดจากสภาวะการ
ปฏิบติังานปกติตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การ ซ่ึงตอบสนองตามหน้าท่ีส าคญัของ
ระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการสร้างสรรค์การรักษา
ระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ท่ามกลางส่ิงแวดล้อมและ
สภาวะการต่างๆ ในระบบสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้องคก์าร
มีการพฒันาใหก้า้วหนา้ไปอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

นคร แสงนิล (2545) ไดก้ล่าวถึงสุขภาพองคก์ารไวว้่า หมายถึง สภาพและบรรยากาศของ
ความสมบูรณ์ขององค์การท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยสามารถท่ีจะปรับตวั และพฒันาองคก์ารให้กา้วหนา้ไป
อยา่งย ัง่ยนื 

วรรณภา ประทุมโทน (2545) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง การท่ีองค์การสามารถ
ด ารงกิจการอยู่ไดอ้ยา่งมัน่คง มีการเจริญพฒันาอย่างต่อเน่ืองและมีความสามารถในการจดัการกบั
ปัญหาต่างๆ ท่ีมาคุกคามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวถึงการเปรียบองคก์ารเป็น
ส่ิงมีชีวิต องค์การจะมีการเกิดการเจริญเติบโต การเส่ือม และการตายไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงคลา้ยกบัชีวิต
มนุษยก์ารท่ีมนุษยจ์ะด ารงชีวิตอยู่ไดจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ มาหล่อเล้ียง เช่น อาหาร อากาศ 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นตวัป้อน (input) ท่ีเขา้ไปในร่างกาย เพื่อท าให้เกิด
กระบวนการ (process) ในการท างานของอวยัวะต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบหายใจ ระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ตลอดจนระบบขบัถ่าย หากอวยัวะดังกล่าวท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้ระบบต่างๆ สามารถท างานไดอ้ย่างสอดคลอ้งและประสานสัมพนัธ์กนัดี 
ก่อให้เกิดผลผลิต (outputs) ท่ีดี คือ ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตโดย
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ เม่ืออุปมาใหอ้งคก์ารเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษยเ์ช่นกนั ระบบดงักล่าว 
ได้แก่ ระบบโครงสร้าง (structural subsystem) ระบบเทคโนโลยี (technology subsystem) 
ระบบงาน (task subsystem) และระบบคน (People Subsystem) ในแต่ละระบบมีองค์ประกอบ
ภายในหน้าท่ีเป็นกลไกของการท างาน เช่นเดียวกบัการท างานของอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย หาก
องคป์ระกอบแต่ละส่วนท างานไดดี้จะท าใหร้ะบบสามารถประสานสัมพนัธ์กนัได ้องคก์ารสามารถ
ตอบต่อเป้าหมาย และวตัถุประสงคไ์ดส้ าเร็จ แต่หากองคป์ระกอบใดไม่สามารถท างานหรือเส่ือม
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สมรรถภาพไป เป็นผลใหร้ะบบขาดความคล่องตวัในการประสานการท างานร่วมกนั ดว้ยเหตุน้ีเอง
องคก์ารจะพบปัญหาในการปฏิบติังาน มีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดข้ึน ท าให้องคก์ารไม่
สามารถคงอยู่ได้และในท่ีสุดองค์การนั้นเส่ือมและตายไป เช่นเดียวกบัชีวิตมนุษย ์ดังนั้นค าว่า
สุขภาพองค์การจึงถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาองค์การในลกัษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา 

จิรัฐิติกาล  กอ้นเพชร (2546) ไดส้รุปความหมายสุขภาพองคก์ารไวว้า่ เป็นความสามารถใน
การปฏิบติังานตามภารกิจและความรับผิดชอบ ตอบสนองการกระท าตามทฤษฎีและภาระหน้าท่ี
ของระบบสังคมในองค์การ เพื่อให้องค์การมีสภาพคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมและสามารถปรับปรุงพฒันาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ และยงัเป็น
สภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การแต่ละแห่งในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ให้
สามารถคงอยูไ่ดใ้นสังคมดว้ยดี 

กมลาศน์  ศรประสิทธ์ (2553) กล่าววา่ สุขภาพองคก์ารหมายถึง สภาพการปฏิบติังาน ตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบของบุคคล ท่ีร่วมกนัปฏิบติัภารกิจขององค์การท าให้องค์การมีความ
พร้อมท่ีจะคงอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างๆ ในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถจะ
ประปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให้องค์การนั้นคงอยู่ไดท้่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปความหมายของสุขภาพองคก์ารไดว้า่ สภาพของ
องคก์ารท่ีเกิดจากสภาวะการปฏิบติังานตามภารกิจและความรับผดิชอบขององคก์ารท าให้องคก์ารมี
ความพร้อมท่ีจะคงอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถจะ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงใหโ้รงเรียน มีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งต่อเน่ือง 

มิติสุขภาพองค์การ 
จากการศึกษาเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพองค์การโรงเรียน ผูว้ิจยัเห็นว่ามี

นกัวชิาการหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกบัมิติสุขภาพองค์การซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นความรู้พื้นฐานในการ
ท าวิจยัคร้ังน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ดงัน้ี 
 มายส์ (Miles, 1973) ไดท้  าการศึกษาโดยการเขา้ไปสังเกตและศึกษาการท างานของคนงาน
ในโรงงานผลิตยาแห่งหน่ึงของประเทศองักฤษ ท าให้ไดข้อ้คิดในการแกปั้ญหาการเปล่ียนแปลง
องคก์ารอยา่งมีแบบแผน และไดก้ าหนดลกัษณะของสุขภาพองคก์ารในมิติต่าง ๆ รวม 10 มิติ ดงัน้ี 

1. เป้าหมาย (goal focus) ตอ้งมีเป้าท่ีชดัเจน เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคนในองค์การ 
และนอกจากนั้นเป้าหมายท่ีมีอยู่ในองค์การจะตอ้งเขา้ถึงได ้โดยอาศยัการใช้ทรัพยากรท่ีองค์มีอยู่
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และเป็นเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มสามารถกา้ว
ไปสู่ความส าเร็จได ้
  2.มีการติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม (communication abequacy) การส่ือสารภายในส่ิงท่ี
จ าเป็นมาก เน่ืองจากองค์การประกอบดว้ยคนจ านวนมากอยู่ร่วมกนั ข่าวสารอาจจะมีการเปล่ียน
แปรไดท้ั้งระบบข่าวสารในแกนตั้งและในแกนนอน ตลอดจนการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
ส าหรับการท่ีมีสุขภาพดีการเดินทางของข่าวสารตอ้งมีการแปรเปล่ียนนอ้ยท่ีสุด คือจะตอ้งมีวิธีการ
ท่ีดี และรับรู้ไดอ้ยา่งฉบัพลนัโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารภายใน 

3.ความเป็นธรรมในการใชอ้ านาจ (optimal power equalization) ในองคก์ารท่ีมีสุขภาพท่ีดี 
การกระจายอ านาจจ าเป็นตอ้งมีความยุติธรรม หมายถึง ผูบ้งับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรจะตอ้ง
มีอิทธิพล คือ มีการใชอ้  านาจในทางท่ีดีโดยกระจายอ านาจอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 

4.มีการใช่ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม (resource utilization) ในองค์การท่ีมีสุขภาพดีจะตอ้ง
สามารถใชว้ตัถุท่ีเป็น ปัจจยัน าเขา้ (input) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากร ในองค์
หน่ึงๆ จะตอ้งไม่มีใครท างานหนกัจนเกินไป และยงัมีบางคนไม่ไดท้  าอะไรเลย การเฉล่ียปริมาณ
งานจะตอ้งให้ไดเ้ท่าเทียมกนัในองคก์ารท่ีมีสุขภาพดีนั้นแมบุ้คลากรทั้งหลายจะท างานหนกักนัทุก
คน เขาเหล่านั้นไม่ได้รู้สึกว่าตนต้องท างานหนักกว่าคนอ่ืน ๆ จะท างานด้วยใจจดใจจ่อกบัการ
ท างาน และพยายามสร้างสรรคง์านเพื่อความเจริญขององคก์าร 

5.ความสามคัคี (cohesiveness) องค์การท่ีสุขภาพดีสมาชิกมีความยึดเหน่ียวต่อกนัภายใน
กลุ่มรักใคร่สนิทสนมและปรองดองกนัอยา่งดี คนท่ีมีสุขภาพดีมีภาพแจ่มชดัเก่ียวกบัตวัเองนัน่คือรู้
วา่ตวัเองคือใคร ด าเนินการต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายท่ีตั้งไวส้ าหรับตนนอกจากน้ีคนท่ีมีสุขภาพดี
จะเป็นท่ีชอบตนเอง ไม่ท าลายตนเอง องคก์ารท่ีมีสุขภาพดีเช่นกนัจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ในตวัของมนัเอง 
สมาชิกมีความรู้สึกอยากอยูใ่นองคก์ารตอ้งการไดรั้บอิทธิพลจากองคก์ารแต่เป็นอิทธิพลในรูปของ
ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

6.ขวญั (morale) เป็นสภาพของความพอใจท่ีมีอยู่ในตวับุคคล แต่มีแค่ความพอใจยงัไม่
เพียงพอ ดงันั้นขวญัภายในองค์การจึงรวมถึงผลรวมของของอารมณ์ ซ่ึงรวมถึงความรู้สึก ความ
พอใจและความปิติยินดี ซ่ึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัความรู้สึกไม่สบาย ไม่พอใจ ขวญัขององคก์าร
จะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข ความพึงพอใจของบุคคลภายในองคก์าร 

7.นวตักรรม (innovativeness) องค์การท่ีมีสุขภาพดีจะตอ้งมีแนวโน้มท่ีจะใช้กระบวนการ
ใหม่ๆ ในการท างานเคล่ือนสู่เป้าหมายใหม่ๆ ผลผลิตใหม่ๆ ออกมา และขยายตวัให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน 
ลกัษณะของระบบเช่นน้ีจะสามารถสร้างความเจริญงอกงามพฒันา และเปล่ียนแปลงมากกวา่ท่ีจะคง
อยู ่และงุ่มง่ามกบังานท่ีเป็นแค่กิจวตัรประจ าวนั และมาตรฐานก าหนด 
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8.ความอิสระ (autonomy) คนท่ีมีสุขภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเคา้จะแสดงออกมาจาก
ภายในตงัเองไปสู่ภายนอก ซ่ึงจะเป็นคนท่ีมีอิสระในตวัเอง ไม่เอาตวัเองไปพึ่งพิงคนอ่ืนหรือกบัคน
ท่ีอ านาจสู่กว่าหรือไปยุ่งกบัความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงอะไร องค์การท่ีสุขภาพดีเช่นเดียวกนั 
นอกจากน้ีจะตอ้งรู้สึกกวา่องคก์ารเป็นเคร่ืองมือของส่ิงแวดลอ้ม และขณะเดียวกนัไม่ควรเป็นตวัท า
ร้ายต่อความรู้สึกว่าของคนภายนอกด้วย และองค์การนั้ นต้องรู้สึกมีอิสระจากอิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมเช่นเดียวกบับุคคล นัน่หมายความว่า องค์การจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมาตอ้งมี
เสรีภาพในการแสดงไม่ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม 

9. การปรับตวั (adaptation) มีความสามารถในการปรับตวั เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
ท าให้พฒันาได ้มีลกัษณะของการมีอิสรเสรี ท่ีจะการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัองค์การ หรือบุคคลต่อ
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มในกรณีท่ีมีความตอ้งการของส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ในการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กนั องคก์ารจะตอ้งมีความมัน่คงและอดทนตามสภาพแวดลอ้ม 

10. ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม (problem – solving adequacy) การไดรั้บ
ความกดดนั ความยุง่ยากและความส าเร็จในการแกปั้ญหาท่ียุง่ยาก ในท่ีน้ีมิไดห้มายความวา่ องคก์าร
หรือบุคคลท่ีมีสุขภาพดีนั้นจะปราศจากซ่ึงปัญหาและความยุง่ยาก แต่อยูท่ี่วา่บุคคลเหล่านั้นสามารถ
แกปั้ญหาโดยใช้พลงังานน้อยท่ีสุดและยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งแกโ้ดยท่ีกระบวนการแกปั้ญหานั้น ไม่
ท าใหอ้งคก์ารอ่อนแอลงไป แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรือเขม้แขง็ยิง่ข้ึน ดงันั้นองคก์ารท่ีสุขภาพดี
ตอ้งมีโครงสร้างและขบวนการท่ีพฒันาแลว้อยา่งดี เพื่อรับทราบปัญหาดว้ย  

ฮอยและฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth, 1986) ไดเ้สนอมิติการวดัสุขภาพองคก์ารไว ้7 ดา้น
ดงัน้ี 

   1. ความเขม้แข็งขององค์การ (Institutional Integrity)  

   2.  อิทธิพลของผูอ้  านวยการ (Principal Influence)  

 3. ภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ (Consideration)   
 4. ภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure)   

 5. การสนบัสนุนทรัพยากร (Resource Support)    

 6. ขวญัในการปฏิบติังาน (Morale)  

  7.  การมุ่งเน้นดา้นวิชาการ (Academic Emphasis)   

          สตีเวน กวัร์ เนคเซีย (Steven Guarnaccia, 1994) ไดเ้ขียนบทความในวารสาร Training and 
Development เก่ียวกบับริษทัท่ีมีสุขภาพดีนั้นจะประกอบไปด้วยมิติทั้งหมด 13 มิติ โดยอยู่บน
พื้นฐานของแนวคิดท่ีว่าบริษทัท่ีมีสุขภาพดีนั้นได ้มาจากผลิตภาพ (Productivity) และการอยู่รอด
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ของบริษทันั้น ๆ โดยอิงพื้นฐานของความสามารถของบริษทัต่อการสนบัสนุนสุขภาพองคก์าร ทงั
เร่ืองความส าเร็จดังท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้หรือการพัฒนาบุคลากรและกล่าวถึงองค์การการกุศล 
MacArthur ซ่ึงได ้ท าการรวบรวมขอ้มูลของบริษทัท่ีได ้ช่ือวา่มีสุขภาพองคก์ารท่ีดีในปี 1981 และ
ไดพ้บความสัมพนัธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบุคลากรในองคก์ารนั้น ๆ กบัการท างานในองคก์าร และจาก
การศึกษาวิจยัน้ี พบว่า รูปแบบเก่าไม่ได้ ก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง โดย 
Guarnaccia ไดส้รุปลกัษณะขององคก์ารสุขภาพดีออกมาในรูปมิติทั้งหมด 13 มิติ ซ่ึงถือเป็นค่านิยม
พื้นฐานของบริษทัท่ีได้ ช่ือว่าเป็นบริษทัท่ีมีสุขภาพองค์การท่ีดีได้ ปฏิบติัอยู่ขณะนั้นๆ เม่ือปีค.ศ. 
1991 โดย ตวัอยา่งบริษทัเหล่านั้นได ้แก่ ฟอร์ด โมโตโรลา และคอร์นนิง ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดมี้การ
น าหลักการน้ีไปใช้ ในการจัดการระบบการลงทุน การบริหารจัดการทั่วๆไป และการพฒันา
บุคลากรจริง โดยมิติและคุณลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่  
 1. มีการส่ือสารแบบเปิดเผย (open communications) องคก์ารตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลให ้
ทัว่ถึงทุกระดบั เช่น ขอ้มูลของสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่การปฏิบติังาน การเลือกตดัสินใจ และ
แผนงาน โดยบุคลากรในองคก์ารตอ้งให ้ความส าคญักบัความลบัของขอ้มูลนั้นดว้ย 
          2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (employee involvement) องคก์ารสนบัสนุนให้ เกิดการมี
ส่วนร่วม และความเป็นผูน้ าของบุคลากร ในการวางแผน การตดัสินใจ การออกแบบการท างาน 
และการแกปั้ญหา โดยบุคลากรในองคก์ารตอ้งมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจ มีการท างานเป็นทีม 
และมีบทบาทในการเป็นผูน้ า 

3. การเรียนรู้และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (learning and renewal) องคก์ารตอ้งสนบัสนุน
และให้โอกาสแก่บุคลากรในองค์การเพื่อพฒันาความรู้และเพิ่มทกัษะ โดยบุคลากรในองคก์ารจะ
กลายเป็นบุคคลท่ีรักการเรียนรู้ไม่รู้จบ ขณะเดียวกนัตอ้งมีการแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนๆในองคก์าร 
           4. ความหลากหลายท่ีมีคุณค่า (valued diversity) องค์การมีความนิยมชมชอบ และ
สนบัสนุนความหลากหลายของบุคลากรในองคก์าร เพื่อให้เป็นเหมือนแหล่งในการใชก้ารกระตุน้
และเติมเต็มในองค์การ โดยการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั มีการเปิดกวา้ง ไม่มีการแบ่งแยก และมี
ความยุติธรรม โดยบุคลากรในองค์การจะต้องแบ่งปันความสามารถและความเช่ียวชาญจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลต่อองคก์ารเช่นกนั และตอ้งเปิดกวา้งเพื่อยอมรับความสามารถของแต่
ละบุคคลและลดความเอนเอียงไปทิศทางใดทิศทางหน่ึง 
           5. ความเท่าเทียมกนัเป็นรากฐานท่ีส าคญัขององค์การ (institutional fairness) องค์การ
สนบัสนุนและป้องกนัความเป็นส่วนตวั ความเท่าเทียม ความเคารพในสิทธ์ิของบุคลากร โดยทาง
กลบักนับุคลากรตอ้งเคารพในนโยบาย การปฏิบติังานขององค์การ และรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของความสัมพนัธ์ในงาน 
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           6. การให้การยกย่องและให้รางวลัท่ีเท่าเทียมกนั (equitable rewards and recognition) 
องคก์ารมีการกระตุน้และผลกัดนั ให้บุคลากรเพิ่มคุณค่าให้กบัองคก์าร ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร มีการให้รางวลั การให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงข้ึนกบัส่ิงท่ีแต่ละ
บุคลากรไดก้ระท าใหแ้ก่องคก์าร 
           7. ให้ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจพื้นฐาน (common economic security) องคก์ารตอ้งสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่องคก์ารเอง รวมทั้งบุคลากร ส่วนมุมของบุคลากรเองตอ้งทราบดีวา่การ
ท่ีองคก์ารจะมีความมัน่คงได ้ตอ้งมาจากความส าเร็จขององคก์ารในระยะยาว ดงันั้นบุคลากรตอ้งมี
ความมุ่งมัน่และความผกูพนัแก่องคก์าร (organization commitment) 
           8. เทคโนโลยีท่ีให้ความส าคญัแก่บุคลากร (people-centered technology) องคก์ารตอ้งมอง
หาเคร่ืองมือ และใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดงานท่ีอนัตราย โดยการสร้างสรรคก์ารท างานท่ีปลอดภยั เพื่อ
เพิ่มความสามารถและความพึงพอใจของบุคลากร และบุคลากรเองตอ้งเรียนรู้ และปรับใชเ้คร่ืองมือ 
และเทคโนโลยเีพื่อใช ้ในการสนบัสนุนนวตักรรมใหม่ในการท างาน และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนั 
           9. บรรยากาศในท่ีท างานท่ีส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (health-enhancing work 
environment) องค์การตอ้งให้ความส าคญัในการดูแลสุขภาพทั้งดา้นกายภาพ และด้านจิตใจของ
บุคลากรในองค์การ สนบัสนุนให้ บุคลากรดูแลสุขภาพ และป้องกนัให้ บุคลากรห่างไกลจากการ
เจ็บป่วย ส่วนบุคลากรเองตอ้งให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตวัเอง ให้องค์การรับทราบค่า
ใช ้จ่ายในการดูแลและรักษาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากการท างาน นอกจากน้ีตอ้งมีการมองหาและรักษา
สภาวะสมดุลของงานและสุขภาพท่ีดี 
   10. งานท่ีมีคุณค่าแก่ผูป้ฏิบติังาน (meaningful work) องค์การตอ้งเพิ่มคุณค่าในงานของ
บุคลากร เช่น สร้างความภูมิใจท่ีเกิดจากงาน ท าให้เห็นว่างานนั้นๆ มีความส าคญั โดยเพิ่มคุณภาพ 
ความถูกตอ้งแก่ผลิตภณัฑ์และบริการ ส่วนบุคลากรเองตอ้งพยายามไปให้ ถึงระดบัความส าเร็จนั้น 
โดยยดึหลกัจริยธรรม และความพึงพอใจของบุคลากร 
   11. ความสมดุลของงาน ชีวติส่วนตวั และครอบครัว (family and work life balance) 
องค์การตอ้งให้ การสนับสนุนให้ บุคลากรรักษาสมดุลระหว่างภาระงานและชีวิตส่วนตวั และ
บุคลากรเองตอ้งใหค้วามส าคญัในการรักษาสมดุลนั้นเช่นกนั 
   12. ความรับผิดชอบต่อชุมชน (community responsibility) องค์การตอ้งลงทุน และให้
ความส าคญักบัชุมชุน และสังคม โดยบุคลากรเองแสดงความมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมคัรใน
การช่วยเหลือและรับผดิชอบต่อชุมชน 
   13. ปกปองส่ิงแวดลอ้ม (environmental protection) องคก์ารตอ้งมีความตั้งใจและจริงใจใน
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การดูแลส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศ โดยบุคลากรในองค์การตอ้งมีส่วนร่วมอย่าง
มุ่งมัน่ในการให ้ความร่วมมือกบัองคก์ารเช่นกนั 

เฟลแมน และ ฮอย (Feldman & Hoy, 2000)ไดเ้สนอมิติการวดัสุขภาพองคก์ารไว ้7 ดา้น
ดงัน้ี 

1. ความเขม้แข็งขององค์การ (Institutional Integrity)  หมายถึง ความสามารถของ

โรงเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกับชุมชนไวไ้ด ้ 

ผูบ้ริหารปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญปัญหาและความยุง่ยากของสังคมได ้ การ

สร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนนับเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน อนัประกอบด้วย นโยบายของ

โรงเรียน ซ่ึงจะตอ้งเป็นนโยบายเปิดประตูโรงเรียน ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน ความ

พร้อมของโรงเรียนในดา้นอาคารสถานท่ี  เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ตลอดจนความพร้อมของชุมชน ซ่ึง

ทราบถึงสภาพปัญหา และวิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้น ๆ  นอกจากน้ี โรงเรียนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดแ้สวงหาความรู้ และเขา้มาใชบ้ริการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

ได ้ หากทางโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั จะเป็นการพฒันาสังคมใหดี้ข้ึน  

2.  อิทธิพลของผูอ้  านวยการ (Principal Influence) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีสามารถโนม้นา้วให้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นพอ้งตอ้งกนัในขอ้เสนอและขอ้พิจารณา ยอมรับ

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูบ้ริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนรู้จกัใชก้ลวิธี

ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร การควบคุมงานและการมอบหมายงาน เพื่อให้

เกิดอิทธิพลผลกัดนัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ท างานอยา่งท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ    

            3. ภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ (Consideration)  หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตร ใจกวา้ง เป็นท่ีพึ่ง เปิดเผย และสนบัสนุนโดยแสดงตนเป็นเพื่อน
ร่วมงานท่ีดี และมีความสามารถในการจดัสวสัดิการแก่ครูในโรงเรียนได ้รับฟังและเคารพความ
คิดเห็นของผูใ้ต้บงัคบับญัชาและเพื่อนครู ให้ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกัน อนัจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังาน 
 4. ภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure)  หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  ท่ี

มุ่งเนน้ทั้งงานและความส าเร็จของงาน โดยสร้างความเขา้ใจในเร่ือง เป้าหมาย ภารกิจ กฎ ระเบียบ

ต่าง ๆ  และวิธีปฏิบติั มีทศันคติและความคาดหวงัท่ีชดัเจนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการควบคุมมาตรฐาน

การท างานและมีระเบียบวิธีการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  จะเห็นไดว้า่ ภาวะผูน้ ามีความส าคญัอยา่งมาก
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ต่อการพฒันาองค์การและการจดัการ เพราะจะท าให้มีการปฏิบติัท่ีท าให้จุดมุ่งหมายขององค์การ

บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าองคก์ารใด ผูน้ าลว้นมีความส าคญั เพราะก่อให้เกิดผลท่ีแตกต่างอยา่งเห็นได้

ชดั  ผูน้ าบางคนท าใหอ้งคก์ารท่ีเคยเฉ่ือยชาเช่ืองชา้  กลบักลายเป็นองคก์ารท่ีมีความกระฉบักระเฉง 

 5. การสนบัสนุนทรัพยากร (Resource Support)   หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารใน

การจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากรและนกัเรียน  ซ่ึง รอบบินส์และ

คอลเทอร์ (Robbins & Coulter, 2003)  กล่าวถึงเทคนิคในการจดัสรรทรัพยากรวา่ เม่ือองค์การ

ก าหนดเป้าหมาย (Goals) ข้ึนแลว้ ผูบ้ริหารก็จะตอ้งให้ความสนใจวา่จะท าอยา่งไร หรือจะมีวิธีการ

ใด คือ เน้นท่ีจะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายให้ได้  องค์การจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร (Resources)  

ทั้งหลายร่วมกนั ซ่ึงประกอบด้วย เงิน วตัถุ คน สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนต่าง ๆ เช่น ช่ือตราสินค้า 

สิทธิบตัร ช่ือเสียง ฐานขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างและวฒันธรรมขององคก์าร   

 6. ขวญัในการปฏิบติังาน (Morale) หมายถึง   ทศันคติ   ความตั้งใจ   แรงจูงใจ หรือการ

กระตุน้ท่ีมีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยความเต็มใจและดว้ยความมานะ บากบัน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ท่ี

เป้าหมายของกลุ่มสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล นอกจากน้ีขวญัยงัเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก

แห่งการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององคก์าร   ซ่ึงเป็นเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานทุกระดับด้วย   ดังนั้ นขวญัจึงเป็นส่ิงท่ีไหวตัว

เปล่ียนแปลงไดห้รือมีลกัษณะพลวตัอยูเ่สมอ   

  7.  การมุ่งเน้นดา้นวิชาการ (Academic Emphasis)  หมายถึง ความพยายามของทาง

โรงเรียนท่ีจะท าให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการก าหนดเป้าหมายให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง มีการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีดี เป็นระบบและเคร่งครัด งานวิชาการ เป็นงานท่ี

ส าคญั และเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้าก

ผลงานทางด้านวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายกวา้งและมีความเก่ียวขอ้งกบังาน

ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะงานดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลตลอดจนการจดักิจกรรม

ใหน้กัเรียน   

 จากทรรศนะของนกัวชิาการสามารถสรุปไดว้า่ มิติสุขภาพองคก์าร หมายถึง มิติท่ีใชใ้นการ
วดัหรือตรวจสอบสุขภาพองค์การแบ่งเป็นดา้นต่างๆ เช่น ความเขม้แข็งขององค์การ (Institutinal 
Integrity) อิทธิพลของผุอ้  านวยการ (Principal Influence) ภาวะผูน้ า (Leadership) ขวญัในการ
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ปฎิบติังาน(Morale) การมุ่งเนน้ดา้นวิชการ (Academic Emphasis) ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม(problem-solving adequacy) ความเท่าเทียมกนั (fairness) ความสมดุลของงาน ชีวิต
ส่วนตวั และครอบครัว (family and work life balance) ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นลกัษณะของสุขภาพ
องคก์ารหรือมิติท่ีใชช้ี้วดัสุขภาพองคก์าร 

ลกัษณะของสุขภาพองค์การ 
ลกัษณะของสุขภาพองค์การทีด่ี 
ในการบริหารจดัการองค์การให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเสนอกรอบแนวคิดในการ

ตรวจสอบคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่องคก์ารนั้นๆ มีคุณลกัษณะขององคก์ารสุขภาพดีเกิดข้ึน ซ้ึงจาก
การทบทวนงานวิจยั พบว่าคุณลกัษณะขององค์การสุขภาพดีนั้นได ้ถูกแบ่งออกเป็นมิติต่างๆ ตาม
การศึกษาของนกัวจิยัและนกัวชิาการหลายๆท่าน ซ่ึงรวบรวมคุณลกัษณะขององคก์ารสุขภาพดีตาม
แนวคิดของนกัวชิาการได ้ดงัน้ี 

แนวคิดของ ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well, 1971) 
     ฟอร์เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well) ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัรูปแบบขององค์การ 2 
ประเภทซ่ึงจ าแนกตามคุณลกัษณะการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีขององค์การ เรียกว่า องค์การสุขภาพ
สมบูรณ์และองคก์ารสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลกัษณะขององคก์ารสมบูรณ์สรุปได ้ดงัน้ี  
      1. สมาชิกในองคก์าร มีส่วนในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารปฏิบติังานขององค์การ และ
สามารถใช้ ศักยภาพของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว รวมทั้งมี
ความรู้สึกผกูพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
      2. สมาชิกในองคก์ารร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท าให้แกไ้ขปัญหาได้
ดีข้ึน โดยมีความเช่ือวา่ปัญหาสามารถแกไ้ขได ้โดยการร่วมแรงร่วมใจกนั 
      3. สมาชิกสามารถแก ้ไขปัญหาด้วยกนัอย่างเป็นกนัเอง ไม่มีการกีดกนัฐานะทางสังคม 
หรือหน้าท่ี รับผิดชอบ ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก ้ไขปัญหา
ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง มีการท างานเป็นกลุ่ม 

4. สมาชิกแสดงความรับผิดชอบต่อองคก์าร ดว้ยการให้ ขอ้มูลข่าวสาร ปริมาณงาน เวลา 
ทกัษะความช านาญในอาชีพ และหลกัการพฒันาการบริหาร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการวินิจฉยัสั่ง
การความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้นายลูกนอ้งเสมอตน้เสมอปลายทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
     5. มีการวางแผนการท างานร่วมกนั และรับผดิชอบร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
     6. มีการยอมรับนบัถือความคิดของผูบ้ริหารระดบัรองลงมา องคก์ารรู้จักเลือกใช้คนเก่ง 
และน าความสามารถเหล่านั้นมาผนึกก าลงั (synergy) 
     7. การพิจารณาปัญหาใดใดค านึงถึงสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลและความตอ้งการของ
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บุคคล ซ่ึงมีส่วนเอ้ืออ านวยให ้เกิดผลส าเร็จของงาน 
     8. น าหลกัการความร่วมมือมาใช้อย่างเสรี ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน ให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แมจ้ะมีการแข่งขนักนับา้งระหวา่งบุคคล 
     9. เม่ือเกิดวกิฤติ ทุกคนร่วมกนัแก ้ไขสถานการณ์ปัญหา 
     10. เม่ือเกิดความขดัแยง้ สามารถน า ความขดัแยง้มาใช ้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
     11. มีการให้ ขอ้มูลข่าวสารยอ้นกลบั ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั น าค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหา 
     12. มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าในการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ปัญหาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
     13. สมาชิกท างานอยา่งมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
     14. สมาชิกในองคก์ารมองโลกในแง่ดี มีเสรี ภาพในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 
     15. ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ า มีความยืดหยุน่ต่อการปรับตวัได ้อยา่งรวดเร็วสอดรับ
กบัสถานการณ์ 
     16. สมาชิกมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั และแต่ละคนมีความเช่ือมนัในตนเองในทางท่ีถูกตอ้ง 
     17. ยอมรับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง วา่เป็นเง่ือนไขของการเจริญเติบโต 
     18. สมาชิกในองคก์าร ยดึมนัหลกัการเรียนรู้จากการผดิพลาด 
     19. ร่วมกนัคน้หาปัญหาและแนวทางแก ้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
    20. โครงสร้างองคก์าร ระเบียบแบบแผน ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อให ้เป็นแนวทางปฏิบติั ช่วย
ปกป้องใหอ้งคก์ารเติบโตได ้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของสมาชิก 
     21. สมาชิกในความส านึกต่อองคก์ารส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาองคก์าร 
     22. องคก์ารมีลกัษณะพลวตั ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์แวดลอ้มมีสวน
ร่วม และความเป็นผูน้ าของบุคลากร ในการวางแผนงานการตดัสินใจ 

23. สมาชิกในองคก์าร ร่วมกนัเผชิญปัญหา ในสภาพการณ์ท่ีองคก์ารเกิดภาวะวกิฤต 
          ดงันั้นภาพรวมขององค์การท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ ตอ้งมีลกัษณะท่ีสมาชิกในองค์การมีส่วน
ร่วมในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี คนท างานมีขวญัก าลงัใจ ผูบ้ริหารเปิดกวา้งต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม คนท างานท างานอย่างมีความสุข สามารถท างานได้อย่างเต็มสมรรถนะ 
สมาชิกมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและมีผลผลิตขององคก์ารสูง 

   แนวคิดของ แบร่ี พอสเนอร์ (Barry Z. Posner, 1997) 
   พอสเนอร์ (Posner) ไดส้รุปคุณลกัษณะขององคก์ารสุขภาพดีจากประสบการณ์ความส าเร็จ
ของบางองคก์าร โดยเฉพาะเม่ือองคก์ารนั้นๆ ก าลงัประสบกบัสภาวะวิกฤติ ประกอบกบัการคน้พบ
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ทางพฤติกรรมศาสตร์ จากงานวิจยัหลายช้ิน ซ่ึงพอสเนอร์ (Posner) ได ้พบวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรท า 
คือ การปรับปรุงขวญัก าลงัใจ ให้การตอบรับ และเพิ่มการประสิทธิภาพในการจา้งงาน โดยมีส่ิงท่ี
เป็นจุดส าคญั 8 ประการ เพื่อช่วยแก ้ปัญหาของความยุง่ยากในการกระตุน้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ซ่ึง
เป็นหลักการท่ีส าคญัในการคงความเป็นองค์การสุขภาพดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีสภาพ
เศรษฐกิจทรุดตวัและมีวกิฤตการณ์เกิดข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย  
   1. ให้บุคลากรในองคก์ารมีส่วนร่วม (get people involved) ในสภาวะท่ีวิกฤต องคก์ารตอ้ง
ลืมส่ิงท่ีองค์การเคยประสบความส าเร็จท่ีผ่านมา ต้องคอยดูแลทุกก้าวย่างอย่างใกล้ชิด มีความ
รับผิดชอบ และมีการตดัสินใจท่ีระแวดระวงั ซ่ึงจากงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ ไดช้ี้แนะให้เห็นว่า
การเปล่ียนแปลงตอ้งเร่ิมจากการให้บุคลากรในทุกระดบัขององคก์ารเขา้มามีส่วนร่วม ดงันั้นการมี
ส่วนร่วมจึงมีความส าคญัในการโนม้นา้วใจและกระตุน้บุคลากรท่ียงัคงอยู ่เพราะนอกจากบุคลากร
เหล่าน้ี จะต้องท างานให้ ดีกว่าเดิมแล้ว บุคลากรเหล่าน้ียงัต้องท าการลดทอนแหล่งทรัพยากร 
รวมทั้งบุคลากรในองค์การ นบัวา่เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะประสบความส าเร็จเพื่อให้ บุคลากรท่ีอยู่เขา้ใจ
และรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนในองค์การ แต่ในท่ีสดแล้ว ผูบ้ริหารมกัจะคน้พบว่าสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ
นบัเป็นตวัเลขได ้อยา่ง บุคลากร มกัเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าท่ีสุดเม่ือองคก์ารเผชิญกบัภาวะวกิฤตเช่นน้ี 
          2. ช่องทางการส่ือสารตอ้งชดัเจน (keep channel of communication clear) เพื่อลดความ
กดดนั และความคลุมเครือของสถานการณ์ ผูบ้ริหารตอ้งให้ ความส าคญักบัการส่ือสาร โดยตอ้งมี
การส่ือสารแบบ 2 ทาง การส่ือสารตอ้งมีความชดัเจน ซ่ึงนอกจากจะช่วยในการลดข่าวลือต่างๆ ใน
องคก์ารแลว้ การส่ือสารยงัช่วยในการตรวจสอบแก ้ไขปัญหา จุดดอ้ยขององคก์ารไดไ้ปพร้อมกนั 
          3. มีการท างานร่วมกนัของผูต้ดัสินใจและผูน้ าแผนงานไปปฏิบติั (hook together decision 
makers and implementers) การท างานร่วมกนัของผูต้ดสินใจและผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กนั เพราะมีหลายคร้ังท่ีการตดัสินใจจากห้องประชุมไม่สามารถน าไปปฏิบติัได ้จริงในแง่ปฏิบติั 
          4. สร้างความรับผิดชอบและการรับทราบผลตอบกลบัภายในผูป้ฏิบัติงาน (build in 
responsibility and feed back) มีผลการศึกษาหลายช้ินได ้ระบุว่าความรับผิดชอบ และการไดรั้บ
ทราบผลตอบกลับ มีผลต่อ การท างานท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรความรับผิดชอบ 
(responsibility) คือ การวดัส่ิงท่ีมีคุณค่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคลากรโดยทัว่ไปรู้สึกว่ามีคุณค่าเพื่อให้ เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ส่วนการตอบกลบั (feed back) นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีบุคลากรท างานตอ้งการ
ทราบเพื่อจะเห็นผลของการของการพยายามในการท างาน 
          5. ท างานร่วมกนัเป็นทีม (get to work on team building) การท างานเป็นทีมช่วยในการ 
ปรับปรุงความสามารถขององคก์ารท่ีจะอยูร่อดในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได ้
          6. ละทิ้งพฤติกรรมเดิมท่ีไม่ดี (take a hard lock of old habits) การเกิดการมีส่วนร่วมการ
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ปรับปรุงเร่ืองการส่ือสาร การท างานเป็นทีม ก่อให้เกิดการทบทวน และเกิดการคิดส่ิงใหม่ ๆเสมอ 
องคก์ารตอ้งมีการทบทวน ทิ้งวิธีการท างานเก่า ๆ ท่ีไม่มีประโยชน์ และส่งผลเสียต่อองคก์าร พร้อมกบั
ปรับปรุงการท างานให ้ดีข้ึน 
        7. หาทางเลือกใหม่ (explore less traditional alternatives) การสร้างทีมในการท างาน ท าให้
มีความคิดในการปรับปรุงงานให้ดีข้ึนเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละวิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน การหาทางเลือกใหม่ทดแทนการท าอะไรท่ีเดิม ๆ ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น ยกเลิกการเลิก
จา้งงาน แต่ใช้วิธีการอ่ืนทดแทน เช่น หมุนเวียนงานเพื่อให้ท าหน้าท่ีใหม่ท่ีช่วยสร้างรายได้ แก่
องคก์าร เป็นตน้ 
       8. ตรวจสอบขอบเขตขององคก์ารและท าให้เกิดการพึ่งพาท่ีเขม้แข็ง (test organizational 
boundaries and strengthen interfaces) การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัขององคก์าร คู่คา้ และลูกคา้มี
ความชดัเจนยิ่งข้ึน ดงันั้นการหมัน่ตรวจสอบความสัมพนัธ์ และท าให้เขม้แข็งข้ึนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
ตอ้งท า นอกจากน้ีแลว้การหาคู่คา้หรือมิตรทางธุรกิจใหม่เป็นส่ิงท่ีควรจะท าไปพร้อมกนัดว้ย เพื่อ
เพิ่มความแขง็แกร่งของเครือข่ายองคก์ารกบัส่ิงแวดลอ้มรอบองคก์าร 

          แนวคิดของ เบคฮาร์ด (Beckhard, 1997) 
          เบคฮาร์ด (Beckhard) ได้สรุปธรรมชาติตลอดจนหลักเกณฑ์ขององค์การท่ีมีสุขภาพ
สมบูรณ์ ส าหรับส่ิงแวดลอ้มท่ีวุ่นวายและมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ซ่ึงสามารถวดัไดท้ั้งในปัจจุบนั
และอนาคตโดยมีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี  
          1. องค์การสุขภาพดี มีค าจ ากดัความของตวัมนัเองคือ การท่ีระบบ และงานขององค์การ
เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีและมีระบบบริการ ผูถื้อหุน้ในองคก์าร รวมทั้งเจา้ของและหวัหนา้ ผูท้  าการ
แทนลูกคา้คนกลาง ผูบ้ริโภคสุดทา้ย ในผลผลิต ส่ือ และกลุ่มคนท่ีท างานในองคก์าร 
          2. มีความตระหนกัอยา่งสูงในระบบส าหรับการรับขอ้มูลข่าวสารในส่วนท่ีเรามีปฏิสัมพนัธ์
ได ้(การคิดอยา่งมีพลวตั มีระบบ) 
          3. มีความตระหนกัในเป้าหมาย มีการจดัการถึงวสิัยทศัน์ในอนาคต 
          4. การปฏิบติัตามหน้าท่ี การท างานอธิบายถึงโครงสร้างและกลไกในการท างาน จะใช้
หลายๆ โครงสร้างองคก์ารหลายรูปแบบ เช่น เป็นรูป พีรามิด มีทีมแนวขนาน (เม่ือมีการจดัการกบั
การเปล่ียนแปลง) 
          5. การท างานเป็นทีมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นส่วนส าคญั มีทีมผูบ้ริหารอยู่สูงสุด มีทีม
จดัการตามแผนกและหน้าท่ี และตามโครงการ มีกลุ่มคณะในแต่ละหน้าท่ี และมีการพฒันาทีม ทั้งความ
เช่ียวชาญและการบริการ 
          6. เอาใจใส่ในการบริ การลูกคา้ ทั้งภายในและนอกองคก์าร อยา่งมีหลกัการ 
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          7. มีการบริหารจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสาร จ านวนขอ้มูลข่าวสารท่ีมาก สามารถรับและ
จดัการต่อไปได ้มีทางเขา้ไปสู่ระบบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัใน
แต่ละพื้นท่ี แต่ละหนา้ท่ี และแต่ละระดบัองคก์าร 

8. มีการสนบัสนุนและอนุญาตให ้ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
          9. มีการติดต่อส่ือสารระบบเปิด 
          10. มีระบบการให้รางวลัท่ีสอดคล้องกบังานการจดัการและทีมการท างาน มีการประเมิน
รวมทั้งการปฏิบติั และเป้าหมายในการปรับปรุงแกไ้ข 
         11. เป็นองคก์ารท่ีมีการเรียนรู้ แยกแยะจุดการเรียนรู้ ในกระบวนการตดัสินใจ 
          12. มีความชดัเจนในการยอมรับนวตักรรมและความคิดใหม่ และมีความทนทานสูงใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของความคิดและส่ิงต่าง ๆท่ีคลุมเครือ 
          13. องคก์ารจะขจดัปัญหาความตึงเครียดระหวา่งงานและครอบครัว การท างานท่ีบา้นมีการ
สนบัสนุนหากมีการจดัไว ้
          14. มีระเบียบสังคมท่ีแน่นอน มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสังคม มีความร่วมมือกนัระหว่าง
องคก์าร 
          15. มีการเอาใจใส่ท่ีเพียงพอในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ มีความปลอดภยั
ในการปฏิบติัการ และสามารถแยกแยะจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้ 

         แนวคิดของแกร่ี เรนเดล (Gerry Randell,1998 ) 
          แกร่ี เรนเดล (Gerry Randell) ได้เสนอแนวคิดลกัษณะขององค์การสุขภาพดี (Healthy 
Organization) ประกอบไปดว้ย 
          1. การถ่ายทอดวตัถุประสงค์ขององค์การแก่บุคลากรในองค์การเพื่อให้กา้วไปอย่างแข็งแรง
และมัน่คง 
          2. บุคลากรในองคก์ารไม่อึดอดัท่ีจะส่งสัญญาณเม่ือพบว่ามีปัญหาเกิดข้ึน เพราะบุคลากร
เหล่านั้นจะคาดหวงัและมองในแง่ดีวา่พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหานั้นได ้
          3. การแกปั้ญหาในองค์การเป็นส่ิงท่ีบุคลากรปฏิบติักนอย่างจริงจงั เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน
บุคลากรสามารถเผชิญกบัปัญหาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
          4. มีการท างานเป็นทีมอยา่งเห็นไดช้ดั 
          5. มีความเคารพในการตดัสินใจของบุคลากรระดบัล่างขององคก์าร 
          6. บุคลากรในองคก์ารมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

แนวคิดของไลเด็นและคลิงแอล (Lyden และ Klingele, 2000) 



   27 
 

     ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) กล่าววา่องคก์ารท่ีมีสุขภาพดี มกัจะเป็นองคก์าร
ท่ีบุคลากรในองค์การนั้นภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ การตรวจสอบสุขภาพของ
องค์การว่าองค์การนั้นเป็นองค์การสุขภาพดีสามารถดูได ้จากมิติทั้ง 11 มิติ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 
โดยไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเพื่อตรวจสอบสุขภาพของ
สถาบนัการศึกษาชั้นสูง ซ่ึงจากการศึกษาน้ีพบวา่สามารถน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใช ้ในการ
ประเมินสุขภาพองคก์ารได ้โดยดูตามมิติทั้ง 11 มิติ โดยแต่ละมิติจะมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
     1. มิติดา้นการส่ือสาร (communication) การส่ือสารในองค์การต้องมีเพียงพอโดยมีการ
ส่ือสารทัว่ถึงทุกระดบัขององคก์าร การส่ือสารตอ้งเป็นแบบสองทางและเป็นไปในแนวทางท่ีดี ท่ี
ส าคญัการส่ือสารแบบเผชิญหนา้และการส่ือสารแบบเขียนก็ยงัคงมีความส าคญั 
     2. มิติดา้นการมีส่วนร่วม (participation and involvement) องค์การท่ีมีสุขภาพดีมกัจะ
สนบัสนุนให ้บุคลากรในองคก์ารทุกระดบัมีสวนร่วมในการตดัสินใจและบุคลากรในองคก์ารจะมี
ความรู้สึกของความเป็นเจา้ของเม่ือบุคลากรเหล่านั้นได ้เขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างาน
โดยองค์การต้องมีความเปิดเผย และในทางกลับกันบุคลากรในองค์การต้องมีความจริงใจต่อ
องคก์าร 
     3. มิติดา้นการภกัดีและความผกูพนั (loyalty and commitment) บรรยากาศท่ีจริงใจและไว ้
วางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในองค์การมกัจะเกิดข้ึนเสมอในองค์การสุขภาพดีนอกจากน้ี 
บุคลากรในองค์การมกัจะบอกเล่าแก่บุคลากรอ่ืนว่าตนเองมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์การน้ี รอวนัท่ีจะไปท างาน และเห็นว่าองค์การท่ีตนท างานอยู่เป็นสถานท่ีท่ีนาไปท างาน
มากท่ีสด และไม่เก่ียงในการเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
     4. มิติดา้นขวญัก าลงัใจ (morale) ส าหรับองค์การสุขภาพดี เร่ืองความเพียงพอของขวญั
ก าลงัใจบุคลากรเป็นส่ิงส าคญั ถา้องคก์ารนั้นมีขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรท่ีเพียงพอ จะสามารถ
สังเกตได ้จากการมีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตร บุคลากรในองคก์ารชอบซ่ึงกนัและกนั รวมทงั
ชอบงานท่ีท า มีความกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึงจะเห็นทั้งในภาพส่วนบุคคล และภาพโดยรวม
ขององคก์าร 
     5. มิติดา้นช่ือเสียงองคก์าร (institutional reputation) องคก์ารท่ีมีสุขภาพดีมกัจะมีการรับรู้
ดา้นช่ือเสียงในดา้นบวก ทั้งบุคลากรทัว่ไปและผูบ้ริหารจะแสดงและแบ่งปันการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก เช่น ชุมชน สถาบนัของรัฐบาล เป็นตน้ 
 6. มิติดา้นจริยธรรม (ethics) โดยทัว่ไปองค์การสุขภาพดีมักมีบรรยากาศการท างานท่ี
ประกอบดว้ยจริยธรรม โดยส่วนหน่ึงได ้มาจากการท่ีองคก์ารมีหลกัจริยธรรม (code of ethics) ซ่ึง
บุคลากรในองค์การเห็นคุณค่า และให้ความส าคัญกับหลักจริยธรรมขององค์การท่ีได้ มีการ
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พฒันาข้ึน 
     7. มิติดา้นการยกย่องกบัผลปฏิบติังาน (performance recognition) ในองค์การสุขภาพดี 
บุคลากรในองคก์ารมกัได ้รับการสนบัสนุนให้ใช ้และเพิ่มศกัยภาพของแต่ละบุคลากรไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
นอกจากน้ีความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและได ้รับการยอมรับในความส าเร็จท่ีไดท้  า เป็นส่ิงท่ีควรท า
ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 
     8. มิติดา้นการท างานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (goal alignment) ในองค์การสุขภาพดี
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้มกัส าเร็จเสมอ นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ ระหว่างเป้าหมาย บทบาทบุคคล และ
บทบาทของทีมตอ้งชดัเจน และบุคลากรในองคก์ารตอ้งสามารถมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายดว้ย 
     9. มิติดา้นความเป็นผูน้ า (leadership) บทบาทผูน้ ามีความส าคญัต่อการมีองคก์ารสุขภาพดี 
โดยภาพการรับรู้ของผูน้ าในองค์การ คือ ผูบ้ริหารระดบักลาง หรือสูง ซ่ึงมีบทบาทในการรักษา
ผลประโยชน์ขององคก์าร โดยใช้แนวทางการท างานท่ีเป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมงาน ลูกนอ้ง และผูบ้ง
คบับญัชา 
     10. มิติด้านการพฒันา (development) ความหลากหลายของบุคลากรในองค์การมี
ประโยชน์และจ าเป็นต่อตลาดโลกปัจจุบัน ดังนั้ นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่ิงจ าเป็น การ
สนบัสนุนให ้มีการฝึกอบรม รวมทั้งการวางแผนอยา่งเป็นทางการเป็นสิงท่ีควรท า 
     11. มิติดา้นการใชท้รัพยากร (resource utilization) การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยการแบ่งปันการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมจากบุคลากรในองคก์าร 

     แนวคิดของ เวอร์ สชอร์ (Curtis C. Verschoor, 2010) 
     เวอร์ สชอร์ (Verschoor) ได ้เขียนบทความเร่ือง อุปนิสัยทางจริยธรรม 8 ประการของ
องคก์ารท่ีมีสุขภาพดี (healthy organization) โดย เวอร์ สชอร์ (Verschoor) กล่าวว่าบุคลากรส่วน
ใหญ่มกัจะทราบดีวา่การมีหลกัจริยธรรมท่ีดีในองคก์ารนั้นเป็นส่ิงท่ีดีต่อองคก์ารหรือต่อธุรกิจของ
พวกเขาเอง แต่ในบางคร้ังการท่ีจะน าหลกัจริยธรรมเหล่าน้ีมาใชใ้นองคก์าร ในชีวิตประจ าวนักลบั
เป็นเร่ืองท่ียากยิง่ 
     อุปนิสัยท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีจะเป็นลกัษณะจริยธรรมขององค์การท่ีมีสุขภาพดี ซ่ึงเป็นขอ้
สันนิษฐานว่าหากองค์การนั้น ๆ มีหลกัจริยธรรมเหล่าน้ี จะท าให้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกนัและมี
แรงบนัดาลใจท่ีจะท าให้ บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงหลกัจริยธรรมน้ีจะท าให้ ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะน า
หลกัการน้ีมาใช ้ในการพฒันาการท างาน พฒันาธุรกิจของเขาให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี
ดี 

หลกัจริยธรรม 8 ประการส าหรับองคก์ารสุขภาพดี ประกอบดว้ย  
             1. การเปิดกวา้งและถ่อมตวัของผูบ้ริหารระดับสูงต่อบุคลากรระดับล่างในองค์การ 
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(openness and humility from top to bottom of the organization) การเห็นแก่ตวัจะท าให้เกิดการปิด
กั้นการเรียนรู้และการพฒันาองคก์าร ซ่ึงจะท าใหเ้กิดจุดอ่อนข้ึนในองคก์าร ส่วนจุดแข็งขององคก์าร
จะเกิดข้ึนได ้จากการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงจะท าให้เกิด
การเรียนรู้ และพฒันาข้ึนในองค์การ เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินเป็นต าแหน่งส าคญัท่ีจะสามารถ
ประยุกตใ์ช้หลกัการขอ้น้ี โดยการเป็นท่ีปรึกษาในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่ง
ข้ึนมา แทนท่ีจะท าหนา้ท่ีเพียงแค่ส่งต่อรายงานทางการเงินไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น 
             2. สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการแสดงส่วนบุคคล (an environment of accountability 
and personal responsibility) ทีมงานท่ีประสบความส าเร็จมกัจะไม่ยึดถือหรือรับผิดชอบเฉพาะงาน
ของตวัเองเท่านั้น แต่จะช่วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้ทีมประสบความส าเร็จดว้ย เช่น ผูจ้ด
การฝ่ายการเงินไม่ควรท่ีจะมามุ่งเนน้ท่ีจะแกต้วัจากค าต่อวา่จากผูอ่ื้นเท่านั้น หากแต่ควรจะมุ่งเนน้ท่ี
จะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อไม่ใหเ้กิดการต่อวา่มากกวา่ 
             3. ความเป็นอิสระเพื่อใหเ้กิดการยอมรับความเส่ียงในขอบเขตท่ีเหมาะสม (freedom 
for risk taking within appropriate limits) การยอมรับความเส่ียงจะท าให้ เกิดการพฒันาข้ึนใน
องค์การ เพียงแต่จะตอ้งมีขอบเขตในการยอมรับท่ีเหมาะสม ไม่สุดโต่งจนเกินไปและไม่ประเมิน
ความเส่ียงนั้นๆ เร็วเกินไปจนมองขา้มบางส่ิงซ่ึงส าคญั เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินขององค์การซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลเร่ืองการเงินและการลงทุนของบริษทัเป็นผูท่ี้มีประโยชน์เป็นอยา่งยิ่งในการท่ี
จะเขา้มาร่วมประเมินความเส่ียงในกระบวนการบริหารและจดัการความเส่ียงน้ี 
             4. ขอ้ผกูมดัหรือเป้าหมายท่ีจะ“ท าส่ิงต่างๆอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น” (a fierce commitment to 
“do it right”) การท าส่ิงธรรมดาทัว่ไปเป็นส่ิงท่ีง่าย แต่การท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดจ าเป็นตอ้งท างานอยา่ง
หนัก ซ่ึงการท่ีจะท าให้ได้ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดน้ีจะต้องได้รับแรงบนัดาลใจทั้งจากภายในและภายนอก
องคก์าร เช่น องคก์ารทางการเงินจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะกา้วไปสู่องคก์าร
ท่ีดีท่ีสุด 

5. ยินดีท่ีจะอดทนและเรียนรู้จากความผิดพลาด (a willingness to tolerate and learn from 
mistakes) การยอมรับท่ีจะเรียนรู้ จากส่ิงท่ีผิดพลาดในอดีตสามารถท่ีจะท าให้ องคก์ารเปล่ียนแปลง
จากส่ิงท่ีเป็นลบไปเป็นส่ิงท่ีเป็นบวก 
           6. ความคงเส้นคงวาและการยึดมั่นในส่ิงท่ีพูดหรือสัจวาจาโดยไม่มีข้อยกเว้ น 
(Unquestioned integrity and consistency) การไม่คงเส้นคงวาและการไม่ยึดมัน่ในส่ิงท่ีพูดหรือสัจ
วาจา จะท าให ้เกิดการบ่อนท าลายความเช่ือมัน่ของบริษทั ซ่ึงองคก์ารจ าเป็นตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ีในการ
ท าให ้เกิดการพฒันาในองคก์าร รวมทั้งท าให ้เกิดความเช่ือมัน่ในองคก์ารอีกดว้ย 
           7. การให้ความร่วมมือ มีการบูรณาการ และการมีแนวคิดแบบภาพรวม (a pursuit of 
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collaboration, integration and holistic thinking) การมีแนวคิดท่ีแคบหรือถูกปิดกั้นจะท าให้องคก์าร
ไม่พฒันา แต่การท างานร่วมกนัและมีแนวคิดท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั จะท าให้เกิดการท างาน
เป็นทีมและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั 
           8. ความกลา้หาญและยืนหยดัท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรค (courage and persistence in the face 
of difficulty) องคก์ารท่ีมีสุขภาพดีจะตอ้งกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัการแข่งขนัหรืออุปสรรคได ้เช่น 
ในการท ากระบวนการในการคิดงบทางการเงิน ผูจ้ ัดการฝ่ายการเงินจ าเป็นตอ้งท าให้มัน่ใจว่าผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีความสมเหตุสมผลท่ีจะท าให ้องคก์ารสามารถแข่งขนัได ้
           จะเห็นได้ ว่าการสร้างความไวว้างใจ และการให้ความเคารพซ่ึงกนัและกนั โดยการให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ ผ่านการส่ือสารท่ีชัดเจนข้ึน การมีความ
รับผิดชอบ และการสร้างทีมงาน จะช่วยสร้างให้ เกิดองค์การท่ีมีสุขภาพดี แข็งแรง ท่ามกลาง
สภาวะท่ีวิกฤต ส่ิงท่ีทา้ทายในสถานการณ์เช่นน้ี คือ การจดัการให้ องค์การยงัสามารถอยู่รอดได ้
อย่างมัน่คงและยงัยืนได ้ในอนาคต ท่ีส าคญัผูบ้ริหารตอ้งสามารถบริหารการใช้ ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุม้ค่า โดยการใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม รวมทงัสนับสนุน พฒันาขีด
ความสามารถของบุคลากร และให้อ านาจในการตดัสินใจในงาน หรือส่ิงท่ีมีผลต่อองค์การ ซ่ึง
ทรัพยากรบุคคลน้ีเองจะเป็นปัจจยัผลกัดนัท าให้ องค์การเติบโตอย่างแข็งแรง มัน่คง และย ัง่ยืน
ต่อไป 
           นอกจากนั้น กอบวั ทศันภกัด์ิ (2550)ได้ศึกษาองค์การสุขภาพดี โดยศึกษาจากแนวคิด
นกัวชิาการหลายท่านโดยผลจากการศึกษาพบวา่ เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของแต่ละมิติ และมุมมอง
ในดา้นต่างๆ สามารถแบ่งคุณลกัษณะขององคก์ารสุขภาพดีตามมิติใหญ่ ๆ 3 มิติ ดงัน้ี 

มิติดา้นบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีบงบอกถึงการเป็นองคก์ารสุขภาพดี ดงัน้ี  
1. การมีส่วนร่วมของคนในองคก์ารตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารถึงระดบัปฏิบติัการ 
2. การมีความภกัดีและผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์าร 
3. การใหค้วามส าคญัและการยกยอ่งต่อบุคลากรในองคก์าร 
4. การใหค้วามส าคญัต่อความหลากหลายของบุคคล 
5. ความรับผดิชอบต่องานและบทบาทของบุคลากรในองคก์าร 
6. บุคลากรมีขวญัก าลงัใจท่ีดี 
7. บุคลากรมีสุขภาพจิต สุขภาพกายแขง็แรง 
8. บุคลากรมีความสมดุลดา้นชีวติครอบครัวและการท างาน 
9. บุคลากรมีการปฏิบติัตามเป้าหมายขององคก์าร 
10. บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา 
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11. ผูน้ าใหค้วามส าคญักบับุคลากร 
12. มีการยกยอ่งผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
13. ท างานเป็นทีม 
14. มีความเคารพและเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 
มิติดา้นองคก์าร ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการเป็นองคก์ารสุขภาพดี ดงัน้ี  
1. มีโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน 
2. มีระบบการส่ือสารท่ีชดัเจนและทัว่ทั้งองคก์าร 
3. มีช่ือเสียงดี 
4. มีความมัน่คงดา้นการเงินและเศรษฐกิจ 
5. มีระบบการใหร้างวลัท่ียุติธรรมและชดัเจน 
6. มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานท่ีดี 
7. เป็นองคก์ารท่ีมีหลกัการท างานท่ีมีจริยธรรม 
8. มีองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
9. เป็นองคก์ารท่ีมีวสิัยทศัน์ 
10. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
11. มีระบบการสอนงาน 
มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการเป็นองคก์ารสุขภาพดี ดงัน้ี  

   1. ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ 
   2. มีการสร้างพนัธมิตร 

จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปไดว้า่ลกัษณะของสุขภาพองคก์ารท่ีดีนั้น จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยหลายดา้น เช่น ดา้นพฤติกรรมและจริยธรรม ตอ้งมีลกัษณะท่ีสมาชิกในองค์การมี
ส่วนร่วมในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี การเปิดกวา้งและถ่อมตวัของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือการท างาน การสร้างความไวว้างใจ และการให้ความเคารพซ่ึง
กนัและกนัจะช่วยสร้างให ้เกิดองคก์ารท่ีมีสุขภาพดีและอยูร่อดไดใ้นสภาวะวกิฤต 

   ลกัษณะของสุขภาพองค์การทีไ่ม่ดี 
   จากเอกสารการวิจยัในอดีตฟอร์เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well, 1971) ได้ ให้ทรรศนะ
เก่ียวกบัรูปแบบขององคก์ารสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลกัษณะขององคก์ารไม่สมบูรณ์ แต่ละประเภท
สรุปได ้ดงัต่อไปน้ี  
  1. การอุทิศตนต่อองคก์ารของสมาชิกมีนอ้ย ยกเวน้บุคคลท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
   2. ผูท้  างานปิดบงัซ่อนเร้นปัญหา ไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั พูดแต่เร่ืองราวความยุง่ยากต่างๆในท่ี
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ท างาน 
   3. ความสัมพนัธ์ร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาของสมาชิกในองคก์ารเป็นไปอยา่งผิวเผิน
ไม่แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาร่วมกนั 
   4. บุคคลท่ีท างานในระดบัสูง มุ่งแต่วินิจฉยัสั่งการโดยอ านาจของตนเองทางเดียว โดยท่ีมี
ขอ้มูลข่าวสารไม่เพียงพอ ในขณะท่ีคนท างานดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ี ไม่ตรงตามเป้าหมาย 
   5. ผูบ้ริหารรู้สึกโดดเด่ียวในความพยายามท างานต่าง ๆ เพื่อให้ ด าเนินไปได ้ดว้ยดี การ
ท างานตามกระบวนการ ระเบียบหรือวธีิการปฏิบติัตามนโยบายไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
   6. การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในองคก์ารไม่ไดรั้บการยอมรับนบัถือหรือมีก็เพียงใน
วงแคบๆ 
   7. ความตอ้งการส่วนบุคคลและความรู้สึกต่างๆ ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญั 
   8. ผูท้  างานเกิดความริษยากนั เก่ียงกนัรับผดิชอบงานท่ีตอ้งกระท าร่วมกนั ขาดการให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
   9. ทุกคนถอนตวัออกเม่ือองคก์ารเกิดวกิฤติ 
   10. มีการถกเถียงกนัอยูเ่สมอ มีความขดัแยง้ระหวา่งกนัแต่ถกเก็บไวใ้นใจไม่มีจุดจบ 
  11. สร้างการเรียนรู้ไดอ้ยา่งยากล าบาก ขาดการประสานการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

12. ขาดการใหแ้ละใชข้อ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั 
    13. สมาชิกในองค์การมีความสัมพนัธ์แบบไม่จริงใจต่อกนั ด่าทอกนัทั้งต่อหน้าและลบั
หลงั 
    14. ผูท้  างานเกิดความรู้สึกถูกจ ากดัในการท างานของตนเอง 
   15. ผูบ้ริหารเคร่งครัดในกรอบประเพณี ไม่ยอมรับความคิดคนอ่ืน 
    16. ผูบ้ริหารลงมาควบคุมแม ้ในเร่ืองเล็กนอ้ย ไม่เปิดโอกาสใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
   17. การยอมรับในความเส่ียงต่อการท างานต ่า 
    18. ท าความผดิคร้ังเดียวถูกไล่ออก 
   19. การปฏิบติังานไม่ได ้รับการยกยอ่ง แมว้า่จะท างานดี 
    20. สมาชิกไม่รู้นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายขององคก์าร 
    21. องคก์ารมีระเบียบเคร่งครัด ขาดการปรับตวัให ้เขา้กบัสิงแวดลอ้ม 
    22. การปฏิบติังานตามแบบแผนใหม่ไม่ได ้แพร่หลายในองคก์าร มีการหวงวชิากนั 
    23. ผูท้  างานตอ้งกล ้ ากลืนความไม่สมหวงัเอาไว ้ไม่รู้สึกว่าตนเองจะตอ้งรับผิดชอบใน
ความอยูร่อดขององคก์าร 
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    นอกจากการเสนอแนวคิดของคุณลกัษณะองคก์ารสุขภาพไม่ดีแลว้ ยงัมีการเสนอแนวคิด 
เพื่อบอกคุณลกัษณะท่ีบ่งช้ีวา่องคก์ารก าลงัเผชิญกบัปัญหาสุขภาพ ยกตวัอยา่งคุณลกัษณะองคก์ารท่ี
สุขภาพไม่แข็งแรง (unhealthy organization) โดย แรนเดล (Randell, 1998) ซ่ึงกล่าววา่องคก์ารท่ีมี
สุขภาพไม่แขง็แรงมกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    1. บุคลากรไม่ทุ่มเท ไม่อยากมีส่วนร่วมกบัองค์การอย่างจริงจงั ยกเวน้กลุ่มผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (top management) เท่านั้น 
    2. เม่ือบุคลากรในองค์การพบส่ิงผิดปกติ บุคลากรเหล่านั้นจะอยู่น่ิง ไม่มีการอาสาท่ีจะ
จดัการกบัปัญหา มีการซ่อนเร้นปัญหาเม่ือมีการท าผิดเกิดข้ึน นอกจากน้ีบุคลากรจะพูดถึงเฉพาะ 
ปัญหาขององคก์ารและความยุง่ยากขององคก์ารเวลาท่ีอยูบ่า้น หรือแมแ้ต่ในส านกังานเอง 
    3. ผูบ้ริหารระดบัสูงมกัท่ีจะควบคุมการตดัสินใจให้มากท่ีสดเท่าท่ีจะท าได ้ซ่ึงจะท าให้เกิด
ปรากฏการณ์แบบคอขอดขวด (bottle-neck) และบุคลากรมกัจะบ่นถึงการตดัสินใจนั้น ๆ ของ
ผูบ้ริหารเสมอ 
    4. ผูบ้ริหารจะรู้สึกโดดเด่ียวเม่ือตอ้งการผลกัดนัให้ งานนั้นส าเร็จ เพราะไม่มีใครให้ความ
ร่วมมืออยา่งจริงจงั 

5. ไม่มีความเคารพในการตดัสินใจของบุคลากรระดบัล่างขององค์การนอกเหนือการ
ตดัสินใจท่ีอยูใ่นขอบเขตงานของบุคลากรเหล่านั้น 
   6. บุคลากรในองคก์ารมกัอิจฉาริษยา ไม่ช่วยเหลือกนั 
   7. ผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) มกัแสดงบทบาทและประพฤติตนเป็นผูน้ าสูงสุด โดยมกัจะ
สั่งงานตามท่ีตนเห็นชอบโดยไม่สนใจส่ิงท่ีกระทบต่อบุคลากรท่ีเหลือขององคก์ารเลย 
   ขณะเดียวกนั ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele, 2000) ได ้กล่าวถึงคุณลกัษณะของ 
องคก์ารท่ีมีสุขภาพไม่แขง็แรงเช่นกนั โดย ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ให้สังเกตจาก
อาการหลายอาการท่ีบ่งบอกว่าองค์การก าลงัอยู่ในสภาวะท่ีสุขภาพเร่ิมย  ่าแย่ ซ่ึงอาการเหล่านั้น 
ไดแ้ก่  
   1. การลดลงของผลก าไร 
   2. การลดลงของผลิตภาพ 
   3. การเพิ่มข้ึนของการขาดงาน 
   4. มีปัจจยัขดัขวางในการส่ือสาร 
   5. การตดัสินใจทั้งหมดอยูท่ี่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   6. ขาดการผกูพนักบัการท างานขององคก์าร 
  7. มีระดบัแรงจูงใจ และขวญัก าลงัใจท่ีตกต ่าลง 
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   8. บุคลากรไม่สนใจช่ือเสียงขององคก์าร 
   9. มีพฤติกรรมท่ีผดิจริยธรรมมากข้ึน 
   10. ไม่มีการตั้งเป้าหมาย 
   11. ไม่มีการดูแล และการสอนงาน 
   12. ขาดโปรแกรมการอบรม และพฒันาบุคลากร 
   13. ขาดความเช่ือมนัระหวา่งบุคลากร เป็นตน้ 
   จากคุณลกัษณะดงักล่าวท่ีได ้บ่งช้ีคุณลกัษณะขององคก์ารท่ีมีสุขภาพไม่แข็งแรง จะเห็นวา่
ส่ิงท่ี แรนเดล (Randell) ระบุนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ ของบุคลากรในองค์การท่ีไม่สมดุล
โดยเฉพาะปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งหัวหนา้และลูกนอ้ง ซ่ึงหวัหนา้ไม่มีการสร้างความมีส่วนร่วม ไม่มี
ความไวว้างใจ และไม่ให้อ านาจในการตดัสินใจแก่ลูกนอ้ง ดงันั้นจึงก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมาดงั
คุณลกัษณะท่ี แรนเดล (Randell) ระบุ ซ่ึงประเด็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารกุมการตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวก็
ตรงกบัส่ิงท่ี ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ไดก้ล่าวถึงเช่นกนั แสดงวา่ส่ิงส าคญัท่ีมีผล
ต่อสุขภาพขององคก์ารนั้น คือ การสร้างสมดุลของปฏิสัมพนัธ์ ของคนในองคก์าร ไม่วา่จะเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน การให้ความไว ้วางใจ การให้อ านาจในการตดัสินใจในขอบเขต
ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
          ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได ้กล่าวถึง เช่น การ
เพิ่มข้ึนของการขาดงาน การมีปัจจยัขดัขวางในการส่ือสาร การขาดการผูกพนักบัการท างานของ
องคก์าร บุคลากรมีระดบัแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจท่ีตกต ่าลง บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม
มากข้ึน บุคลากรไม่สนใจช่ือเสียงขององค์การ ขาดการตั้งเป้าหมาย และการขาดความเช่ือมัน่
ระหวา่งบุคลากร ลว้นเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ ท่ีไม่สมดุลของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เช่นกนั ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเองจะส่งผลให้เกิดการลดลงของก าไร และการลดลงของผลิตภาพของ
องค์การตามมา และคุณลกัษณะอีกสองประการท่ี ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) 
กล่าวถึง คือ การขาดการดูแล การสอนงาน และการขาดโปรแกรมการอบรมพฒันาบุคลากรเป็น
เหตุผลทางออ้มท่ีก่อให ้เกิดการลดลงของก าไร และการลดลงของผลิตภาพขององคก์ารได ้เช่นกนั 
         เพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีแข็งแรงแก่องคก์าร จึงไดมี้การเสนอกรอบแนวคิด และรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อใช้ เป็นหลกัในการตรวจ และวินิจฉัยว่าองค์การมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรงแล้วหรือไม่ ซ่ึงได้มี
นกัวิจยั ท่ีปรึกษา และผูช้  านาญการหลายท่านท่ีน าเสนอรูปแบบ และกรอบแนวคิดในการประเมิน
สุขภาพองคก์าร เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพก่อนท่ีองคก์ารจะป่วยหนกั 
          นอกจากน้ี ไบลและแมดาวส์ (Blair and Meadows) ได้ กล่าวไว ้ว่าการท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงองค์การนั้ นส่ิงท่ีต้องศึกษา คือ เ ร่ืองของสุขภาพองค์การ องค์การท่ีควรมีการ
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เปล่ียนแปลงคือองค์การท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ซ่ึงลกัษณะขององค์การท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์นั้น
ประเมินได ้จาก 

1. โครงสร้างองคก์าร 
     1.1 โครงสร้างดา้นอ านาจมีผลมากกวา่ค าสั่งในการอนุมติ 

    1.2 ผูบ้ริหารผลกัดนัอ านาจลงสู่เบ้ืองล่างแต่การถ่ายโอนอ านาจและกระจายอ านาจ
ไม่ตรงความเป็นจริง 

    1.3 การด าเนินงานมีหลายขั้นตอน ก่อใหเ้กิดความผดิพลาด 
    1.4 วตัถุประสงคข์ององคก์ารไม่ชดัเจน 
    1.5 บทบาทและความรับผดิชอบไม่ชดัเจนและมีความคาบเก่ียวกนั 
    1.6 บุคลากรในองคก์ารก่ึงหน่ึงไม่มีความคิดสร้างสรรคใ์นงานท่ีรับผดิชอบ 
    1.7 การปฏิบติังานทั้งภายในและนอกองคก์ารมีความขดัแยง้เพิ่มข้ึน 

2. การออกแบบและกระบวนการท างาน 
      2.1 บุคลากรในองคก์ารถูกครอบง าจากองคก์ารในการด าเนินงาน กฎระเบียบและ 

ธรรมเนียมประเพณีเก่า 
       2.2 งานเอกสารมีมาก 
       2.3 มีการพบปะกนัตลอดไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ขาดการติดตามงาน 

3. ทรรศนะคติของผูบ้ริหาร 
       3.1 ผูบ้ริหารไม่มีการพฒันาบุคลากรเน่ืองจากกลวัวา่บุคลากรมีความคิดมากกวา่ 
 ตน 
       3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงอยูใ่นต าแหน่งนาน 
       3.3 ขอ้เสนอแนะในการท างานจะตอ้งรอการตดัสินใจวา่ถูกตอ้งจากผูบ้ริหาร 
       3.4 ความคิดใหม่ๆหรือพรสวรรคจ์ะหยดุลงจากกระบวนการบริหาร 

4. แรงจูงใจและการรวมพลงัของบุคลากร 
       4.1 การเขา้สู่ต าแหน่งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และไม่มีกระบวนการ 
       4.2 บุคลากรรู้สึกวา่ตนเองไม่มีคุณค่า 
       4.3 แรงงานในการท างานยงัคงท่ีแม ้จะมีบุคลากรบางส่วนออกไป 
       4.4 มีข่าวลือมากมายในองคก์าร 
       4.5 การลาออกของผูบ้ริหารท าให ้บุคลากรดีใจ 
       4.6 การมีบุคลากรใหม่อยูใ่นจินตนาการ 
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5. กลยทุธ์การตอบแทนในการปฏิบติังาน 
       5.1 วตัถุประสงคอ์งคก์ารไม่มีการอธิบายเม่ือองคก์ารด าเนินงานไม่บรรลุผล 
       5.2 ระบบการประเมินไม่มีผลต่อการด าเนินงาน 

5.3 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีขอ้มูลสะทอ้นกลบัหรือตอบกลบัเพียงเล็กน้อยในการ
ด าเนินงานขององคก์าร 

     5.4 การทดแทนไม่ส่งผลกลบัในการปฏิบติังานจริง 
     5.5 ระบบการส่งเสริมไม่ได ้ตอบแทนบุคคลท่ีเหมาะสม 
  จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปไดว้า่ สุขภาพองค์การท่ีไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์คือ 
องค์กรท่ีก าลงัเผชิญกบัปัญหาสุขภาพ ท าให้องค์การด าเนินงานไม่บรรลุผล เกิดจากบุคลากรมี
พฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม ขาดโปรแกรมการอบรมพฒันาบุคลากร ไม่มีกระบวนการวตัถุประสงค์
ขององคก์ารไม่ชดัเจน มีปัจจยัขดัขวางในการส่ือสาร บุคลากรมีระดบัแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจท่ี
ตกต ่าลง เป็นตน้ 

เคร่ืองมือวดัสุขภาพองค์การ 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพองค์การของมายส์ (Miles) นั้นได้มีการน าแนวคิด

ดงักล่าวไปสร้างเป็นเคร่ืองมือตรวจวดัสุขภาพองคก์าร อาทิ  
คิมสตนัและซันนาเบนด์ (Kimpston and Sonnabend, 1975) ไดท้  าการตรวจวดัสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียน โดยน ากรอบแนวคิดของมายส์ (Miles) ไปใชว้ดัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน
มธัยมในรัฐนิวเจอซ่ี จ  านวน 153 โรงเรียน พบวา่ มีเพียง 29 ขอ้เท่านั้นท่ีเป็นประโยชน์และสุขภาพ
องคก์ารใชไ้ดเ้พียง 4 มิติ เท่านั้น ทั้งคิมสตนัและซนันาเบนด์ (Kimpston and Sonnabend) จึงสรุปได้
ว่ากรอบแนวคิดของ มายส์ (Miles) ไม่เป็นประโยชน์ต่อการวดัสุขภาพองค์การของโรงเรียนได้
ทั้งหมด 

คลากและแฟร์แมน (Clark and Fairman, 1983) ไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชห้าระดบัสุขภาพ
องค์การประกอบดว้ย ขอ้ความท่ีระบุรายละเอียดตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้วดั 10 ตวัแปร การให้คะแนน
เป็นการประมาณค่า 3 ช่วง คะแนน จาก ต ่า ปานกลาง และสูง 

เฟลดแมนและฮอย (Feldman and Hoy, 2000) ไดน้ าแนวคิดทฤษฎีระบบสังคมมาเป็น
กรอบความคิดพื้นฐานในการอธิบายเก่ียวกับการสร้างมิติสุขภาพองค์การระดับโรงเรียน โดย
ช้ีให้เห็นถึงการศึกษาเก่ียวกบัสุขภาพองคก์ารเป็นการวิเคราะห์สภาพการท างานตามธรรมชาติของ
องคก์ารหรือเป็นการศึกษาบรรยากาศองคก์ารในแง่มุมหน่ึง สภาวะการท างานตามภารกิจท่ีจ าเป็น
ของโรงเรียนในระดบัสถาบนั ระดบัการจดัการ และระดบัเทคนิค ตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหาร 
หารโรงเรียนใดมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แสดงวา่การท างานทั้ง 3 ระดบัในโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกนั 
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และประสานสัมพนัธ์กนั สามารถแสดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
ปราศจากแรงกดดนัภายนอก โดยในการตรวจสุขภาพคร้ังน้ีไดน้ ากรอบแนวคิดทั้ง 7 มิติ มาสร้าง
เคร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์าร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสร้างแบบรายการวดัสุขภาพองคก์าร (organizational health inventory) คณะทีมงาน
ท่ีร่วมท าวิจยัคร้ังน้ี ไดร่้วมกนัสร้างกระทงค าถาม 95 ขอ้ โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่าขอ้ความต่างๆ 
จะต้องชัดเจนรัดกุม มีความตรงเน้ือหา มีอ านาจจ าแนกและสะท้อนให้เห็นภาพการท างานท่ี
เหมาะสมกบัสภาพและภารกิจของโรงเรียนทั้ง 3 ระดบั คือ 1) ระดบัสถาบนั เนน้ไปท่ีความสามารถ
ในการจดัการให้โรงเรียนเป็นอิสระไม่ไดรั้บแรงกดดนัจากภายนอก 2) ระดบัการจดัการ เนน้ไปท่ี
พฤติกรรมของผูบ้ริหารทั้งมุ่งงาน (กิจสัมพนัธ์) และมุ่งคน (มิตรสัมพนัธ์) ความสามารถในการใช้
อิทธิพลต่อผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนความสามารถในการจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และ 3) 
ระดบัปฏิบติัการ เน้นไปท่ีขวญั การร่วมมือ ความไวใ้จกนั ความกระตือรือร้น การสนบัสนุนและ
มุ่งเนน้วชิาการ เป็นตน้ ลกัษณะของขอ้กระทงค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 
มี 4 ระดบั ไดแ้ก่ เกิดข้ึนนานๆคร้ัง เกิดข้ึนบางคร้ัง เกิดข้ึนบ่อย เกิดข้ึนเป็นประจ า  

2. การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) จากรายการกระทงค าถามเก่ียวกบัสุขภาพองคก์ารท่ีสร้าง
ข้ึนทั้ง 95 ขอ้กระทงนั้น ไดถู้น ามาศึกษาแบบน าร่อง โดยใชโ้รงเรียนมธัยมศึกษาจ านวน 78 โรงเป็น
กลุ่มตวัอย่าง การพฒันาเคร่ืองมือท าไดโ้ดยอาศยัตวัวิเคราะห์ตวัประกอบ (factor analysis) ดว้ยวิธี
ง่ายๆ โดยการคดัเลือกขอ้กระทงท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ขอ้อ่ืนๆไว ้ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ค านวณ
ค่าน ้ าหนักของจ้อกระทงให้ชัดเจนยิ่งข้ึน และหาค่าความเท่ียวตรงโดยวิธีของ ครอนบนาค 
(Cronbach’s coefficient) ผลจากการศึกษาไดมิ้ติวดัสุขภาะองคก์าร (dimensions of organizational 
health) จ  านวน 7 มิติ และแต่ละมิติอธิบายแง่มุมของสุขภาพองค์การโดยเป็นทั้ งเคร่ืองมือ 
(instrumental) และการแสดงออก (expressive) ของระบบสังคมในโรงเรียน และเป็นไปตามระดบั
ภารกิจและความรับผดิชอบของระบบโรงเรียน 

3. การทดสอบเคร่ืองมือวดัสุขภาพองค์การ ต่อมาได้มีการทดสอบเคร่ืองมือวดัสุขภาพ
องคก์ารทั้ง 7 มิติ ประกอบดว้ยกระทงค าถาม 44 ขอ้ ฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 2000) 
ใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค านวณหาค่าคะแนน
มาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมินภาวะสุขภาพขององคก์ารวา่อยูใ่นระดบั โดยมีระดบัดงัน้ี 

คะแนนมากกวา่ 600   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงมาก 

คะแนนระหวา่ง  551-600  -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

คะแนนระหวา่ง  525-550  -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

คะแนนระหวา่ง  511-524             -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียเล็กนอ้ย 
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คะแนนระหวา่ง 490-510   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัเท่ากบัค่าเฉล่ีย 

คะแนนระหวา่ง 476-489               -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียเล็กนอ้ย 

คะแนนระหวา่ง 450-475   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

คะแนนระหวา่ง 400-449   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่า 

คะแนนนอ้ยกวา่ 400   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

     - การใหค้ะแนนในแต่ละมิติ 
 มิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แขง็ขององคก์าร   คะแนนขอ้ค าถามท่ี 1+8+15+22+29+36+39 
 มิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดน้กิจสัมพนัธ์ คะแนนขอ้ค าถามท่ี 4+11+18+25+32  
 มิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ คะแนนขอ้ค าถามท่ี 3+10+17+24+31  
 มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร  คะแนนขอ้ค าถามท่ี 2+9+16+23+30 
 มิติท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร คะแนนขอ้ค าถามท่ี 5+12+19+26+33 
 มิติท่ี 6 ดา้นขวญัในการปฏิบติังาน คะแนนขอ้ค าถามท่ี 6+13+20+27+34+37+40+42+44 
 มิติท่ี 7 ดา้นการมุง้เนน้วชิาการ คะแนนขอ้ค าถามท่ี 7+14+21+28+35+38+41+43 

ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)  มี 4  ระดบั ไดแ้ก่ เกิดข้ึน
นอ้ยมาก  เกิดข้ึนบางคร้ัง เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และ เกิดข้ึนประจ า มีค่าคะแนนอยูท่ี่ 1 2 3 และ 4 
ตามล าดบั 
    - ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                    ค่าเฉล่ีย ( X )     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 มิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แขง็ขององคก์าร       18.61    2.66    
 มิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดน้กิจสัมพนัธ์     14.36    1.83 
 มิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์     12.83    2.03 
 มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร      12.93    1.79 
 มิติท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร     13.52    1.89 
 มิติท่ี 6 ดา้นขวญัในการปฏิบติังาน      25.05    2.64 
 มิติท่ี 7 ดา้นการมุง้เนน้วชิาการ      21.33    2.76 
    -เกณฑใ์นการหาค่า S.D. ในแต่ละมิติของกลุ่ม 
 SdS มิติท่ี 1 = 100(ค่าท่ีได ้-18.61)/2.66+500 
 SdS มิติท่ี 2 = 100(ค่าท่ีได ้-14.36)/1.83+500 
 SdS มิติท่ี 3 = 100(ค่าท่ีได ้-12.83)/2.03+500 
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 SdS มิติท่ี 4 = 100(ค่าท่ีได ้-12.93)/1.79+500 
 SdS มิติท่ี 5 = 100(ค่าท่ีได ้-13.52)/1.89+500 
 SdS มิติท่ี 6 = 100(ค่าท่ีได ้-25.05)/2.64+500 
 SdS มิติท่ี 7 = 100(ค่าท่ีได ้-21.33)/2.76+500 
    -เกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าคะแนนภาวะสุขภาพองคก์าร 
ภาวะสุขภาพองคก์าร = [SdS มิติท่ี 1+ SdS มิติท่ี 2 + SdS มิติท่ี 3 + SdS มิติท่ี 4 + SdS มิติท่ี 5 + SdS 
มิติท่ี 6 + SdS มิติท่ี 7] / 7 

หลงัการศึกษาน าร่อง โดยสุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนมธัยม 78 โรงเรียน 
ในมลรัฐนิวเจอร์ซ่ี ผูบ้ริหารท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 78 คน ส่วนครู ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย
โรงเรียนละ 5 คน รวม 390 คน เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์ตวัประกอบ 2 
คร้ัง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่า การวิเคราะห์ตวัประกอบด้วยการหมุนแกน Varimax พบ
ค่าไอเกนของทั้ง 7 ตวั ประกอบ อยูร่ะหว่าง 14.280 – 1.375 ความแปรปรวนมีค่า 74 % ค่าสัมประ
สิทธิแอลฟาของแต่ละตวัประกอบมีค่าสูงตั้งแต่ 0.87 – 0.93 และเม่ือน ามาวิเคราะห์คร้ังท่ี 2 พบว่า 
ตวัประกอบทุกตวัมีน ้ าหนักสูงตั้งแต่ 0.563 -0.747 ซ่ึงแสดงว่ามิติทั้ ง 7 สามารถใช้เป็นดชันีวดั
สุขภาพองค์การของโรงเรียนได้ ขอ้คน้พอจากงานวิจยัดงักล่าว ท าให้แบ่งสภาพของโรงเรียน 2 
ประเภท คือ โรงเรียนท่ีมีสุขภาพองคก์ารสมบูรณ์และโรงเรียนท่ีมีสุขภาพองคก์ารไม่สมบูรณ์ สรุป
พอสังเขปได ้ดงัน้ี 

โรงเรียนท่ีสุขภาพองคก์ารสมบูรณ์ (healthy school) เป็นโรงเรียนท่ีมีคะแนนสูงในทุกมิติ
ของสุขภาพองค์การ กล่าวคือ โรงเรียนสามารถรักษาความสัมพนัธ์กบัชุมชนไวไ้ด ้โดยปราศจาก
การรบกวนหรือการผลกัดนัจากกลุ่มผูป้กครองท่ีไรเหตุผล มีคณะกรรมการท่ีเขม้แข็งสามารถต่อสู้
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงนโยบายท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้พฤติกรรมสนบัสนุนและเป็นมิตรกบั
ผูร่้วมงาน มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวสู้ง รวมทั้งมีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาต่อหน่วยเหนือ เพื่อขอความช่วยเหลือในส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งการ นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนยงัมีความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร ดา้นวสัดุส่ืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้ครูและ
นกัเรียนไดใ้ช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม คณะครูในโรงเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียน มีการมุ่งเน้น
วิชาการอยู่ในระดบัสูง โดยก าหนดเป้าหมายทางดา้นผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนกัเรียนไวใ้นแต่
ละปี มีการจดัสภาพการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบและเคร่งครัด และกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจ
เรียนเพื่อใหผ้ลการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

โรงเรียนท่ีมีสุขภาพองค์การไม่สมบูรณ์ (unhealthy school) เป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะ
ตรงกนัขา้มกบัโรงเรียนท่ีม่ีสุขภาพสมบูรณ์ โดยมีคะแนนทุกมิติของสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่า 
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ซ่ึงสรุปลกัษณะโรงเรียนท่ีมีสุขภาพองค์การไม่สมบูรณ์ เป็นโรงเรียนท่ีมกัจะถูกรุกเร้าจากความ
ตอ้งการของชุมชนและผูป้กครองจนไม่สามารถเป็นอิสระ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าทั้งการมุ่ง
งานและมุ่งคนต ่าโดยให้การส่งเสริมสนับสนุนในการท างานของครูน้อย ไม่ใช้อิทธิพลกับ
ผูบ้งัคบับญัชาจึงท าให้ขาดการสนบัสนุน วสัดุอุปกรณ์การเรียน คณะครูต่างท างานดว้ยความห่าง
เหิน และระแวงซ่ึงกนัและกนั ขาดขวญัก าลงัใจในการท างานไม่สนใจต่อการสอน เป็นผลให้มุ่งเนน้
วชิาการต ่า และนกัเรียนไม่สนใจในการเรียนเท่าท่ีควร 

การสรุปและการอภิปรายผล ขอ้สรุปไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ฮอยและเฟลดแมน (Hoy 
and Feldman) ไดก้ล่าวว่า เคร่ืองมือวดัสุขภาพองค์การท่ีสร้างข้ึนไดผ้่านกระบวนการวิจยัท่ีเป็น
ระบบต่อเน่ือง มีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการหาค่าความตรงและความเท่ียง และขอ้คน้พบ
ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสภาพขององค์การว่า องค์การท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์จะมีระดับของความ
ไวว้างใจดียิง่ข้ึนดว้ย โดยเฉพาะในตวัผูบ้ริหารเพื่อนร่วมงานและองคก์าร สอดคลอ้งกบั  

โออุชิ ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Ouchi, Peter, and Waterman, 1982) วา่ผลิตผลและความ
ไวว้างใจมกัจะไปดว้ยกนั ดงันั้น โรงเรียนท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จะมีบรรยากาศท่ีสมบูรณ์ตามไปดว้ย 
กล่าวคือ มีบรรยากาศแบบเปิดโดยครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ น่าเคารพ
ศรัทธาและน่าไวว้างใจ และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่
ในเกณฑสู์งเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งเห็นไดช้ดั โรงเรียนมีสภาพท่ีเป็นระบบระเบียบ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีแสดงคุณสมบติัของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ผลงานวิจยัยงัพบวา่สุขภาพองคก์ารของ
โรงเรียนมีความสัมพนัธ์กับการออกกลางคนั กล่าวคือ อตัราการออกกลางคนัของนักเรียนลด
นอ้ยลงโรงเรียนท่ีมีสุขภาพองค์การสมบูรณ์จะเพิ่มแรงจูงใจให้นกัเรียนและคณะครูมากข้ึนท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนด้วย ลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนจะเต็มไปดว้ยความ
เช่ือมัน่ รู้จกัปรับเปล่ียนและอุทิศตนเพื่องาน ตลอดจนมีนวตักรรมในการท างาน มีความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (innovation) คณะครูมีความจงรักภกัดีและพึงพอใจในการท างานท าให้สภาพการเรียนการ
สอนในโรงเรียนสามารถน าไปสู่การนิเทศท่ีมีประสิทธิผล 

ซูว ์(Sue, 1988) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของสุขภาพองคก์ารในโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรง 
ท่ีอยู่ในโครงการวิจยัเพื่อวดัประสิทธิผลโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการวิจยัเร่ืองน้ีตอ้งการศึกษาว่า
ประสิทธิผลโรงเรียนได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียนท่ีมีระดับสุขภาพองค์การสูง เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน การกระจายความส าเร็จระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
(SES) ความป่าเถ่ือนและอตัราการออกกลางคนัในโรงเรียนประถมศึกษา 8 โรง กรอบทฤษฏีของ
งานวิจัยเร่ืองน้ีใช้การวิจัยประสิทธิผลโรงเรียน (ERS) และแนวคิดของมายส์เก่ียวกับสุขภาพ
องค์การ วิธีด าเนินการวิจัยด าเนินโดยเลือกโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการทดลองวดัประสิทธ์ิผล
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โรงเรียน (ERS) จ  านวน 4 โรง เพื่อเปรียบเทียบกบัโรงเรียนอ่ืนอีก 4 โรง ท่ีถูกควบคุมโดยสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนในโครงการวดัประสิทธิผลโรงเรียน ใช้
แบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐานการอ่านและคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในระดบั 2 และระดบั 4 ของ
ไอโอวา (Iowa) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถามวดัลกัษณะของโรงเรียน
ท่ีมีประสิทธ์ิผล และแบบทดสอบวดัสุขภาพองค์การ วิเคราะห์ขอ้มูลใช้ทดสอบด้วยค่าที (t-test) 
เพื่อดูความแตกต่างระหว่างกลุ่มจากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้8 ขอ้ ผลการวิจยัพบว่าการสนับสนุนให้
โรงเรียนมีประสิทธิผลนั้นอาจจะพฒันาจากมิติสุขภาพองค์การได้ แต่ไม่มั่นคงเสมอไป กลุ่ม
โรงเรียนในโครงการวิจัยมีประสิทธิผลโรงเรียน อาจมีความต้องการให้ด้านวิชาการประสบ
ความส าเร็จมากกวา่โรงเรียนอ่ืนๆ โดยท่ีนกัเรียนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต ่า 
ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อวดัสุขภาพองคก์ารนั้น   

  ฮอยและฟอร์ซิส (Hoy &  Forsyth, 1986,)  ไดส้ร้างเคร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์าร  โดยมี
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่ ขอ้ความต่าง ๆ  จะตอ้งมีความชดัเจนและรัดกุม มีความตรงในเน้ือหา มีอ านาจ
จ าแนก และสะทอ้นให้เห็นภาพการท างานท่ีเหมาะสมกบัสภาพและภารกิจของโรงเรียน 3 ระดบัคือ  
1) ระดบัสถาบนั เนน้ไปท่ีความสามารถในการจดัการให้โรงเรียนเป็นอิสระไม่ไดรั้บแรงกดดนัจาก
ภายนอก  2) ระดบัการจดัการ เน้นไปที่พฤติกรรมของผูบ้ริหารทั้งด้านมิตรสัมพนัธ์ และกิจ
สัมพนัธ์  ความสามารถในการใชอิ้ทธิพลต่อผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนความสามารถในการจดัสรร
ทรัพยากรใหเ้หมาะสม 3) ระดบัปฏิบติัการ เนน้ไปท่ีขวญั การร่วมมือกนั ความไวใ้จกนั ความ
กระตือรือร้น การสนบัสนุนและการมุ่งเนน้วชิาการ เป็นตน้  ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale)  มี 4  ระดบั ไดแ้ก่ เกิดข้ึนนอ้ยมาก  เกิดข้ึนบางคร้ัง เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
และ เกิดข้ึนประจ า จากนั้นไดมี้การทดสอบเคร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์ารจ านวน 44 ขอ้ หลงั
การศึกษาน าร่องโดยมีนกัการศึกษาจ านวน 1,131  คน จากโรงเรียนมธัยม 78 โรง เขา้ร่วมในการวจิยั
คร้ังน้ี  เทคนิคท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ การวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis)  2 คร้ัง  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ตวัประกอบทุกตวัมีน ้าหนกัสูงตั้งแต่  0.563-0.747    ซ่ึงแสดงวา่ 
สุขภาพองคก์ารทั้ง 7 มิติ  สามารถใชเ้ป็นดชันีวดัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนได ้ ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัดงักล่าวท าใหท้ราบสภาพของโรงเรียน 2 ประเภท  คือ  โรงเรียนท่ีมีสุขภาพองคก์ารดีเป็น
โรงเรียนท่ีมีคะแนนสูงในทุกมิติของสุขภาพองคก์ารและโรงเรียนท่ีมีสุขภาพองคก์ารไม่ดีเป็น
โรงเรียนท่ีมีคะแนนต ่าในทุกมิติของสุขภาพองคก์าร 

ลีออน (Leon, 1989) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรบางตวักับ
สุขภาพองคก์าร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการแนวคิดของสุขภาพองคก์ารกบัประสิทธ์ิผลองคก์าร 
ทงัน้ีไดต้ั้งฐานคติเบ้ืองตน้วา่ มิติสุขภาพองคก์ารน่าจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตของระบบโรงเรียน กลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองน้ี คือ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนในโรงเรียนประถม 31 โรง เคร่ืองมือท่ีใช ้
ได้แก่ แบบวดัสุขภาพองค์การ (OHI) และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากการ
ทดสอบของหน่วยสอบมาตรฐานกลางของแคลิฟอร์เนีย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ (pearson product moment correlation cofficient) และการหาค่าความน่าเป็นของปัจจยั
ระหวา่งมิติสุขภาพองคก์ารและตวัแปรบางตวัท่ีคดัสรรมา อาทิ เพศของผูบ้ริหาร ประสบการณ์และ
การฝึกอบรมของครู โดยใช้เทคนิคสหสัมพนัธ์พหูคูณวิ ธีสเตบไวส์ (stepwise) วิเคราะห์ความ
แปรปรวน ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 

1. มิติสุขภาพองคก์าร 5 ดา้นใน 10 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัเพศของผูบ้ริหาร 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสุขภาพองค์การมีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารเป็นเพศชายและโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารเป็น
เพศหญิง 

3. สุขภาพองค์การและประสบการณ์การฝึกอบรมของครู มีความแปรปรวนร่วมกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมากท่ีสุด 

งานวิจยัน้ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรศึกษาจ านวนนกัเรียนทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษาและควร
ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขภาพองค์การกบัพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์พฤติกรรมของ
ผูบ้ริหาร ลกัษณะโปรแกรมโรงเรียน ความคาดหวงัของครู ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างครูใน
โรงเรียน เป็นตน้ 

พอดเกอร์สกี (Podgurski, 1990) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลโรงเรียนท่ีสัมพนัธ์กบัขอ้ตกลงของ
กลุ่มและสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา โดยการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อพฒันามิติวดัสุขภาพ
องค์การให้เหมาะสมกบัโรงเรียนประถมศึกษา โดยการน าเอาแบบวดัสุขภาพองค์การ (OHI) ท่ี
พฒันาโดย ฮอยและเฟลด์แมน ไปทดลองใช้กบัโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงมีสมมติฐานเบ้ืองต้น
สอดคล้องกับนักการศึกษาหลายๆ คนท่ีว่าโรงเรียนประถมศึกษามีโครงสร้าง ความซับซ้อน
บรรยากาศต่างกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา วิธีการด าเนินการเร่ิมดว้ยการศึกษาน าร่อง จ านวน 2 คร้ัง 
โดยคร้ังแรกน าขอ้กระทงจ านวนทั้งหมด 65 ขอ้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งครูในโรงเรียนประถมศึกษา
จ านวน 131 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ตวัประกอบพบวา่ขอ้กระทงดงักล่าว
มีค่าความเท่ียงตั้งแต่ 0.69 – 0.92 จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงปรากฏว่าขอ้กระทงในมิติการมุ่งเน้นวิชาการ 
(academic emphasis) มีจ  านวนความเท่ียวต ่า จึงไดมี้การสร้างขอ้กระทงเพิ่มอีก 7 ขอ้ และเพิ่มในมิติ
ขวญั (morale) และมิติภาวะผูน้ ามุ่งคน (consideration) อีกอย่างละ 1 ขอ้ รวมเป็น 9 ขอ้ จากนั้นจึง
น าข้อกระทงทั้งหมด 49 ข้อ มาท าการศึกษาน าร่อง อีกเป็นคร้ังท่ี 2 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
เจา้หน้าท่ีทางการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา 41 โรง ซ่ึงเป็นตวัแทนระดบักลางในเขตชาน
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เมืองและชนบทรอบเมืองจ านวน 598 คน หน่วยในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นโรงเรียน ดงันั้น เม่ือ
วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นเทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบแลว้พบวา่ มิติสุขภาพองคก์ารส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ลดลงเหลือ 6 ดา้น โดยไดร้วมมิติภาวะผูน้ ามุ่งงานและมุ่งคนเขา้ดว้ยกนัเป็นมิติภาวะ
ผูน้ าแบบบูรณาการ (integrated leadership) และเม่ือน ามาตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความ
เท่ียงแลว้ พบวา่จ านวนขอ้กระทงของแต่ละมิติมีค่าความเท่ียงตั้งแต่การรายการวดัสุขภาพองคก์าร
มาท าการทดสอบเป้นคร้ังสุดทา้ย ดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อตอ้งการตรวจสอบ
ความคงท่ีของมิติ (ตวัประกอบ) แต่ละดา้น ประการท่ีสอง เพื่อตรวจสอบ ความเท่ียงของขอ้กระทง
แต่ละขอ้ (subtest) และประการสุดทา้ย เพื่อจดัหากลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนท่ีมีระดบัสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมพอท่ีจะเป็นตวัแทนของโรงเรียนทัว่ๆไป ในมลรัฐได ้ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ครูโรงเรียนประถมศึกษา 41 โรง เป็นกลุ่มเดิมท่ีใชศึ้
กาน าร่องและเพิ่มอีก 37 โรง รวมทั้ งหมด 78 โรง ครูส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 83 และมี
ประสบการณ์ในการท างานเฉล่ีย 14-15 ปี อายเุฉล่ีย 42 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็นผูท่ี้ไดรั้บจา้ง
มาท าการสอนท่ีโรงเรียน ซ่ึงโดยปกติแต่ละคนจะรับผิดชอบนักเรียน 20-28 คนต่อห้อง ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ตวัประกอบแลว้ พบวา่มิติสุขภาพองคก์ารท่ีก าหนดไวเ้ดิม 6 
ดา้น ลดลงเหลือ 5 ด้าน ขอ้กระทงของแต่ละดา้นมีความเท่ียงตั้งแต่ 0.87-0.95 ซ่ึงทั้งหมด 37 ขอ้
กระทง จะเห็นว่ามิติสุขภาพองค์การท่ีได้จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 1)บูรณภาพของสถาบนั 
(institution integrity) 2)อิทธิพลในการจดัสรรทรัพยากร (resource influence) 3)ภาวะผูน้ าฉนัเพื่อน
ร่วมงาน (collegial leadership) 4)ความผูกพนัของครู (teacher affiliation) 5)การมุ่งเน้นวิชาการ 
(academic emphasis) ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ไดเ้คร่ืองมือวดัสุขภาพองค์การส าหรับ โรงเรียน
ประถมศึกษา (OHI-E) นอกจากน้ีผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี
ต่อครู เสมือนกลุ่มสังคมท่ีร่วมกนัก าหนดและติดตามงานดว้ยกนั ทั้งน้ีผูบ้ริหารให้ความสนบัสนุน
การท างานของครู ดูแลเอาใจใส่ในสวสัดิการของครู อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัส าหรับวิธีการสร้าง
สัมพนัธภาพ อาจกระท าอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ไดซ่ึ้งมกัพบทั้ง 2 ลกัษณะท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด จนบางคร้ังไม่สามารถแยกจากกนัได ้แต่ลกัษณะอยา่งไม่เป็นทางการจะมี
บทบาทในการท างานมาก เช่น ผูบ้ริหารใชค้วามสามารถทางประมุขศิลป์โดยการท าเป็นตวัอยา่ง ให้
ค  าแนะน าตกัเตือนอย่างเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษย ์มีการเอาใจใส่ต่อ
สวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพยายามใชเ้ทคนิคท่ีโนม้นา้วใหจุ้ดมุ่งหมายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ฮอย และคณะ (Hoy and other, 1990) ไดใ้หข้อ้สังเกตวา่เคร่ืองมือดงักล่าวมีความเช่ือถือได้
เท่ากบัเคร่ืองมือวดับรรยากาศองคก์าร โดยสามารถน าไปใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณเพื่อหาค าตอบเชิง
ประจกัษ์ไดก้บัตวัแปรอ่ืนๆ อาทิ ชุมชนของโรงเรียน อาชีพครู การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร พฤติกรรม



   44 
 

การสอนของครู โครงสร้างองคก์ารตลอกจนการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งท่ี
มีการตั้งสมมติฐานต่างๆกนั 

โดยสรุปผลจากการศึกษาวจิยัดงักล่าว เป็นท่ียอมรับวา่ สุขภาพ เป็นตวัแปรอิสระท่ีสามารถ
ท านายผลผลิตของโรงเรียนท่ีส าคญัๆอาทิ 1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (academic achievement) 2)
ความยอมรับตนเองของนกัเรียน (self-esteem of students) 3)ความห่างเหินและความผกูพนัของ
นกัเรียน (student alienation and commitment) 4)ความป่าเถ่ือน (vandalism) 5)การลาออกของครู 
(teacher absenteeism)  6)ความพึงพอใจและความผูกพนัของครู (teacher satisfaction and 
commitment) 7)ฐานะของโรงเรียนในชุมชน (school status in the community) 8)การติดต่อส่ือสาร
แบบเปิดเผย (openness in communication) 9)ทรรศนะบวกของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนและ
การศึกษา (positive student orientation to school and education)   

นอกจากน้ีการวิจยัเร่ืองน้ีไดเ้สนอแนะให้มีการน าไปใชว้า่ OHI-E เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ
น าไปใชเ้ป็นกรอบการตรวจวนิิจฉยัองคก์ารเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัให้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบ
แผน โดยผูใ้ชจ้ะไดรู้้วา่มีอะไรเกิดข้ึนในโรงเรียน เพราะเป็นการดูพฤติกรรมการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั สามารถดูพฤติกรรมการท างานทั้ง 3 ระดบั หรือดูในแง่ของกิจกรรมท่ีแสดงออก และการใช้
เคร่ืองมือ เป็นตน้ จากการน าเคร่ืองมือดงักล่าวไปวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนท าให้ทราบคะแนน
ของสุขภาพโรงเรียนซ่ึงแยกแยะไดว้า่ โรงเรียนใดเป็นโรงเรียนท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ (healthy school) 
หรือโรงเรียนท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ (unhealthy school) ขอ้มูลเชิงประจกัษ์สามารถช้ีให้เห็นว่า 
โรงเรียนตอ้งการปรับปรุงในเร่ืองใด ซ่ึงมองได ้2 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครู และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูบ้ริหาร นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใช้ในการพฒันากิจกรรมการ
ฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (in-service training) ให้กับครูและผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีประสบ
ผลส าเร็จส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์ารเพื่อวดัความส าเร็จของโรงเรียนและคิดหากลยุทธ์
ท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขโรงเรียนใหมี้ประสิทธิผล 

ฮอย และคณะ (Hoy and other) ไดร่้วมกนัวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์
ระหวา่งบรรยากาศองคก์าร สุขภาพองคก์ารและประสิทธิผลองคก์าร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบอ านาจของการท านายประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงเนน้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนเป็นเกณฑ์ในการวดัประสิทธิผลโรงเรียน และจดัเป็นตวัแปรตามในงานวิจยัคร้ังน้ี กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูโรงเรียนมธัยม 58 โรง จ านวน 872 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 
4 ชุด คือ แบบสอบถามวดับรรยากาศองคก์ารส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา (Organization Climate 
Description Question Rutgers Secondary : OCDQ-RS) แบบทดสอบวดัสุขภาพองค์การ 
(Organizational Health Inventory : OHI) แบบสอบถามวดัความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational 
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Commitment Questionnaire : OCQ) แบบสอบถามวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (High 
School Proficiency Test : HSPT) การวเิคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิคการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรสุขภาพ 3 ตวั คือ ความมัน่คงของสถาบนั การจดัสรรทรัพยากร และการ
มุ่งเน้นวิชาการ มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ส่วนตวั
แปรบรรยากาศองค์การมีเพียงตวัเดียวเท่านั้น คือ ความคบัข้องใจของครูท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพบว่าตวัแปรสุขภาพทั้งหมด 7 มิติ และตวัแปรบรรยากาศองค์การ 4 
มิติ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ นอกจากนั้นตวัแปรสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความผกูพนัต่อองคก์าร  

ผลการวิจยัเร่ืองน้ีสรุปได้ว่า แบบวดัสุขภาพองค์การ (OHI) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนไดดี้กวา่ แบบวดับรรยากาศองค์การ (OCDQ-RS) โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนนั้น มิติของสุขภาพมีความสัมพนัธ์สูงมาก และยงัมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย นอกจากน้ีผลงานวจิยัใหข้อ้สรุปเพิ่มเติมวา่ การพฒันาเคร่ืองมือวดับรรยากาศ
องค์การไม่ไดเ้กิดจากการช้ีน าทางทฤษฎี ในขณะท่ีการพฒันาเคร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์ารเกิดจาก
ฐานทฤษฏีระบบสังคมของพาร์สัน เพราะมิติต่างๆ ของสุขภาพองค์การได้พฒันาข้ึนมาเพื่อวดั
คุณลกัษณะและบทบาทส าคญัเพื่อความอยูร่อดและความเติบโตขององคก์าร ดงันั้น ตวัแปรทั้งหมด
ของสุขภาพองค์การ เม่ือรวมกันแล้วสามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน แมว้่าตวัแปรด้าน
อิทธิพลของผูบ้ริหารจะไม่มีผลโดยตรงแต่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การได้ดีกว่าตวัแปรวดั
บรรยากาศองคก์าร 
 ซ่ึงต่อมา ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo, 1998) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียน

มธัยมตน้:  การประเมินสุขภาพองคก์าร และผลสัมฤทธ์ิดา้นการศึกษาของนกัเรียน เป็นการศึกษา

บรรยากาศของโรงเรียนในประเด็นของพลวตัทางสุขภาพ และมีการตรวจสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่ง สุขภาพของโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากนกัเรียนโรงเรียนมธัยมตน้จ านวน 68 

โรง โดยใชเ้คร่ืองมือ OHI ในการวดับรรยากาศของโรงเรียน ส่วนใหญ่พบวา่มิติดา้นสุขภาพของ

โรงเรียนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน มิติการบูณาการโปรแกรมทาง

การศึกษา ซ่ึงเป็นมิติหน่ึงของสุขภาพของโรงเรียนพบวา่ ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของแบบแผน

บรรยากาศองคก์าร ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามลกัษณะหรือขอ้มูลต่างๆ

ท่ีเก่ียวกบัผูป้กครอง จะน าไปสู่ผลลพัธ์ของรักเรียนในทางบวก ซ่ึงผลดงักล่าวเป็นส่ิงทา้ทายให้

นกัวจิยัและผูบ้ริหารควรน ามาอภิปรายและหาขอ้สรุปต่อไป 
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จากทรรศนะของนกัวชิาการสามารถสรุปไดว้า่เคร่ืองมือวดัสุขภาพองคก์ารเป็นเคร่ืองมือท่ี
ท าการตรวจวดัสุขภาพองค์การ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้โดย
ช้ีให้เห็นถึงการศึกษาเก่ียวกบัสุขภาพองคก์ารเป็นการวิเคราะห์สภาพการท างานตามธรรมชาติของ
องคก์าร 

แนวทางการพฒันาสุขภาพองค์การ 
  วภิา เพญ็เสง่ียม (2541)การพฒันาองคก์ารเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคก์ารให้ทนัสมยั 
มีระบบภายในองค์การท่ีมีความสามารถเปล่ียนแปลงปรับตวัได้ อย่างคล่องตวั เหมาะกับทุก
สภาวการณ์ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน ท่ีอาจเป็นการส่งเสริมให้ มีการคิดคน้
เก่ียวกบัเทคนิคและกลวิธีในการปรับปรุงงานให้ดียิ่งข้ึน เนน้กิจกรรมส่งเสริมทศันคติ ในลกัษณะ
ของความร่วมมือร่วมใจในการท างาน โดยการเพิ่มพูนสัมพนัธภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
องค์การให้มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มสูงข้ึน หรือมีการปฏิบติังานเป็นทีม ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางการบริหารจดัการสมยัใหม่เนน้การพฒันาองคก์าร โดยให้บุคลากรเขา้มา
มีส่วนร่วมในการก าหนดวธีิการท างานท่ีเป็นคณะท างาน ช่วยกนั ท าช่วยกนัคิด ความส าเร็จของงาน
คือความส าเร็จของทีม และองค์การ นอกจากน้ีการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ ควรมีการวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้ กบับุคลากรทุกระดบัโดยการยึดถือเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นส าคญั เพื่อลดอุปสรรค ความขดัแยง้ ระหวา่งบุคคล กลุ่ม บุคคล
ทั้ง ภายในและภายนอกองคก์าร  
    ขั้นตอนการพฒันาองค์การ ในการพฒันาองค์การนั้ นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การให้ดีกว่าเดิมในกระบวนการของการพฒันาองค์การมี
ขั้นตอนการพฒันา ดงัน้ีการรวบรวมขอ้มูล (data collecting) การตรวจวินิจฉยั (diagnosis) การใส่ส่ง
สอดแทรก (intervention) และการประเมินผล (evaluation)  
    ในการพฒันาองคก์ารจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์องคก์ารก่อน เพื่อให้รู้วา่ปัญหาขององคก์าร
คืออะไร สาเหตุอยูท่ี่ไหน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิธีการต่างๆ อาจเป็นวิธีการใดวิธีการหน่ึง
หรือมากกวา่หน่ึงวิธี ได ้แก่ 1) การสังเกตการณ์ (direct observation) 2) การสัมภาษณ์ทีละคนหรือ
กลุ่ม (individual or group interview) 3) การใชแ้บบสอบถามหรือเคร่ืองมือส ารวจอ่ืนๆ การเลือกใช ้
วธีิการใดแลว้แต่ความเหมาะสมขององคก์าร วธีิท่ีสะดวกแลว้ใชก้นัมากท่ีสด คือ ใช ้แบบสอบถาม 
    องคป์ระกอบของความส าเร็จในการพฒันาองคก์าร 
    วรรณภา  ประทุมโทน (2545) ส าหรับแนวทางการพฒันาองคก์ารเร่ืองสุขภาพองคก์ารนั้น 
ควรเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองค์การตอ้งยอมรับความเป็นไปได ้เหมาะสมกบั
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สภาพการณ์ ในปัจจุบนั และท่ีส าคญัควรเป็นแนวทางท่ีมาจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอความ
คิดเห็นของบุคลากรในองค์การโดยเฉพาะผูบ้ริหารองค์การ เพราะถือว่าเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะใช้
พฤติกรรมการบริหาร จึงเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาสุขภาพองค์การท่ีได ้จากการแสดงความ
คิดเห็นของทีมผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพื้นฐาน 
 ส าหรับองค์ประกอบท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพขององค์การ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ หรือ
ความลม้เหลวของการปฏิบติังานมี หลายปัจจยั ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ี สอดคลอ้งกบัการพฒันาองคก์าร 
มีดงัน้ี  
   1. จ านวนหน่วยงานท่ีเข ้าร่างนโยบาย การมีจ านวนหน่วยงานมากท าให้ การประสาน
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกนัยากล าบาก ถึงแมว้า่จะมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั ดา้นเป้าหมายนโยบาย
แต่จะมีความขดัแยง้กนัดา้นวธีิการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
   2. ความชดัเจนของโครงการ ไดแ้ก่ ความชดัเจนของเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ หากปัจจยัดา้นน้ีมีความคลุมเครือ จะกลายเป็นเง่ือนไขให้ กลุ่มผลประโยชน์มีโอกาสกระท า
การให ้การด าเนินการตอบสนองวตัถุประสงคข์องพวกตน 
   3. ผูป้ฏิบติังานคนส าคญัมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความส าเร็จของโครงการ เพราะบุคคล
ส าคญัเป็นผูท่ี้เขา้ใจภาพรวม และกิจกรรมของกระบวนการปฏิบติัท่ีชดัเจน ท่ีพยายามผลกัดนัและ
สนับสนุนโครงการทุกวิถีทาง จ านวนผูป้ฏิบติังานคนส าคญั คือ ปัจจยัส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวของโครงการ 
   4. ความชดัเจนของหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน จ านวนประเด็นและสิงท่ีตอ้งตดัสินใจ 

   ศุภชยั ศรีหลา้ (2542)จากการศึกษาแนวทางการน าโยบายไปปฏิบติั หรือการปฏิบติังานของ
องคก์ารต่างๆ ท่ีประสบผลส าเร็จมี 6 ตวัแบบ ดงัน้ี 
   1. ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตุผล (rational model) เป็นตวัแบบท่ีมีความเช่ือวา่ นโยบายแผนงาน 
และโครงการท่ีประสบผลส าเร็จ จะต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์และภารกิจชัดเจน มีการ
มอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีระบบการวดัและประเมินผล และมี
มาตรการใหคุ้ณใหโ้ทษ 
   2. ตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process) ตวัแบบน้ีเช่ือว่า
อ านาจขององค์การไม่ไดอ้ยู่ท่ีต  าแหน่งทางรูปนยั ไดแ้ก่ หัวหน้า หรือผูบ้งคบับญัชา แต่อ านาจจะ
กระจายทั้ งองค์การข้าราชการระดับล่าง สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ โดยท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาไม่อาจควบคุมได้ โครงการน้ีจะส าเร็จหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับขา้ราชการระดบัน้ีเป็น
ส าคญั 
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    3. ตวัแบบทางด้านการจดัการ (management model) ตวัแบบน้ีให้ความสนใจไปท่ี
สมรรถนะขององคก์าร เพราะเช่ือวา่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคก์าร
ท่ี รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงแต่ละองคก์ารมีขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้
สอดคล้องกบัความคาดหวงัแตกต่างกนั ดงันั้น โครงการท่ีประสบความส าเร็จได ้จึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยัโครงสร้างขององคก์ารท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีอยูใ่นองคก์ารจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ทั้ง
ทางด้านการบริหาร หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดี ทั้ งทางด้านวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้และงบประมาณ 
    4. ตวัแบบทางการเมือง (political model) ตวัแบบน้ีเนน้วา่การสร้างความสมานฉนัทก์ารมี 
ส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ียากจะเกิดข้ึนได ้ในความเป็นจริง ความขดัแย ้ง จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาท่ี
เกิดข้ึน ไดโ้ดยทัว่ไป ความส าเร็จ ของการน านโยบายไปปฏิบติั จึงเกิดข้ึนจากความสามารถของผู ้
เล่น หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนขององคก์าร 
    5. ตวัแบบทัว่ไป (general model) เป็นตวัแบบการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ีรวมเอา
ตวัแปรบางส่วนจากตวัแบบอ่ืนๆ เข้าไว ้ตวัแบบน้ีให้ความส าคญัแก่ปัจจยัหลัก 3 ประการ คือ 
กระบวนการส่ือข้อความ ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ และความ
ร่วมมือสนบัสนุนจากผูป้ฏิบติั 
    6. ตวัแบบพฒันาองค์กร (organization development model) ตวัแบบน้ีมุ่งสนองตอบต่อ 
ความต้องการทางจิตวิทยาและสังคมของมนุษย์ ซ่ึง เน้นการมีส่วนร่วมท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ การน านโยบายมาปฏิบติัให ้บงัเกิดความส าเร็จ จึงน่าจะเป็นเร่ืองของการจูงใจ การใช ้
ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม การสร้างความผกูพนั โดยวิธีการให้ สมาชิกในองคก์ารมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
การยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกวา่การมุ่งใช ้การควบคุม เป็นตน้ 
   จากทศันคติของนกัวิชาการสรุปไดว้่า แนวทางการพฒันาองค์การท่ีประสบความส าเร็จ 
ผูบ้ริหารควรตระหนกัวา่การเกิดแนวคิดในการเปล่ียนแปลงก่อให้ เกิดประโยชน์ และคุณภาพใหม่
ท่ีน่าพอใจมาก เพราะท าให้เกิดแรงจูงใจต่อนักบริหารในการสรรหาให้ได้มาซ่ึงกระบวนการท่ี 
สามารถแก้ ปัญหา และควบคุมการเปล่ียนแปลงให้ เป็นไปตามความต้องการขององค์การ ซ่ึง
แนวทางการพฒันาองค์การใดๆก็ตาม ควรเป็นแนวทางท่ีองค์ การนั้นยอมรับและสามารถน าไป
ปฏิบติั กบัองคก์ารนั้นๆ ได ้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวทางท่ีองคก์ารยอมรับ
ควรเป็นแนวทางท่ีมาจากการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเห็นของบุคลากรในองคก์ารโดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารองคก์าร เพราะถือวา่เป็นบุคคลส าคญัท่ีจะใชพ้ฤติกรรมการบริหาร 
   จากการศึกษาจะพบว่างานวิจัยเก่ียวกับสุขภาพองค์ การส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของ
ต่างประเทศ ท่ีในระยะแรกเป็นการศึกษาโดยใช ้แนวคิดของ มายส์ (Miles) เป็นกรอบแนวคิดของ
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การวิจยั ระยะต่อมาได ้แนวคิดของ ฮอยและคนอ่ืนๆ (Hoy and other) ได ้ศึกษาสุขภาพองคก์ารใน
สถาบนัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยได ศึกษาบนแนวคิดพื้นฐานของ
ทฤษฎีระบบสังคม 

แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จของโรงเรียน  ซ่ึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ี

นกัวชิาการดา้นการบริหารการศึกษา และบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจอยา่งแพรหลายมากท่ีสุด 
ประการหน่ึง ผูว้จิยัจึงไดน้ าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
ความหมายของประสิทธิผลขององค์การ 
 ประสิทธ์ิผลปัจจุบนัมีการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผล (Effectiveness ) กนัอยา่งแพร่หลายและ
มีการนิยามความหมายแตกต่างกนั โดยมีการใชห้ลกัเกณฑม์าประกอบกนั มีผูใ้หค้วามหมายหรือค านิยาม
ต่างๆกนั ดงัน้ี 
 Etzioni (1964) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า หมายถึง ขนาดของ
ความสามารถขององคก์ารในการท่ีจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้
 อรุณ รักธรรม (2525) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคก์ารท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองค์การ (Integration) การปรับตวั
ของ องคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม (Adaptability) การปรับตวัขององคก์ารให้ สอดคลอ้ง
กบัสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององคก์าร (Productivity) 
 ภรณี  กี ร์ ติ บุตร  (2529 )  ให้ทัศนะว่ า  ประ สิท ธิผลขององค์การ  (Organizational 
Effectiveness) หมายถึง ความมากน้อย (Extent) ของการท่ีองคก์าร ในฐานะเป็นระบบทางสังคม
สามารถบรรลุถึงวตัลุประสงค์ ได้โดยทรัพยากรและหนทางท่ีมีอยู่ โดยไม่ท าให้ทรัพยากรและ
หนทางเสียหายและ โดยไม่สร้างความตึงเครียดท่ีไม่สมควรแก่สมาชิก ซ่ึงมาตรการท่ีใชใ้นการวดั
ประสิทธิผล ขององคก์ารตั้งอยูบ่นวธีิการและเป้าหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑ์บ่งช้ีในการวดั
ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิตขององค์การ ความยืดหยุ่นขององค์การในรูป ของ
ความส าเร็จในการปรับตวัเขากบัการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารและความส าเร็จในการปรับตวัเขา้
กบัการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนนอกองคก์าร และการปราศจากความกดดนั หรือการขดัแยง้รุนแรง
ระหวา่งกลุ่มยอ่ยในองคก์ารระหวา่งหน่วยงานในองคก์าร Schein (1970) มีความเห็นวา่ประสิทธิผล
องคก์าร หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององคก์ารในการท่ีจะอยูร่อด(Survival) ปรับตวั (Adapt) 
รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไม่วา่องคก์ารนั้นจะมีหนา้ท่ีใดท่ีตอ้งการใหลุ้ล่วง 
 จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ(2530) นอกจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอนัเป็นความมี
ประสิทธิผลโดยทัว่ไปแล้วการประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาไดจ้ากคุณภาพของผลผลิตหรือ
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บริการพื้นฐานขององค์การหรือความสามารถในการผลิตสินคา้หรือบริหารขององค์การ ความ
พร้อม หรือความเป็นไปไดใ้นการปฎิบติังานท่ีเฉพาะเจาะจงเม่ือถูกขอร้องให้ท าผลตอบแทน หรือ
ผลก าไรท่ีได้รับจากการผลิตสินคา้และบริการ เป็นตน้ ดงันั้นกิจกรรมขององค์การท่ีเป็นเคร่ือง
ตดัสินการปฎิบติังานขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ีคือ 
การไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการปฎิบติังาน การใชปั้จจยัน าเขา้อยา่งมีประสิทธภาพเม่ือเทียบ
กบัผลผลิต ความสามารถในการผลิตสินคา้หรือบริการขององค์การ การปฎิบติังานด้านเทคนิค
วิชาการและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล การลงทุนในองค์การ การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์กับ
พฤติกรรมในองคก์าร และการตอบสนองความตอ้งการและความสนใจท่ีแตกต่างกนัของบุคคลและ
ของกลุ่ม 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2543) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององคก์ารวา่ หมายถึง สมรรถนะ
(Capacity) ขององคก์ารในการท่ีจะอยูร่อด (Survive) ปรับตวั (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และ
เติบโต (Grow) ไม่วา่องคก์ารนั้นจะมีหนา้ท่ีใดตอ้งการให้ลุล่วงประสิทธิผลขององคืการจะมีข้ึนได้
ยอ่มข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีวา่ องคก์ารสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มจนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอยูเ่บ้ืองหลงัควบคู่กบัประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท างานท่ีก่อให้เกิดผลไดสู้งโดยได้
ผลผลิตท่ีมี มูลค่าสูงกวา่มูลค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ป 
 จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง 
ความสามารถขององคก์ารในการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร เพื่อการอยูร่อด 
การปรับตวัและการรักษาสภาพเพื่อการเจริญเติบโตขององคก์าร 

ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
นกัวชิาการในแต่ละสาขาไดใ้หนิ้ยามของประสิทธิผล (Effectiveness) ไวต่้าง ๆ กนัข้ึนอยู่

กบัวา่ใครเป็นคนใหค้วามหมาย มุมมองของนกัวชิาการแต่ละสาขาจึงแตกต่างกนัออกไปแต่ส่วน
ใหญ่แลว้จะมองประสิทธิผลไปในแนวทางท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จของงานเป็นส าคญั 
  ขณะท่ีเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1991) อธิบายถึงประสิทธิผลโรงเรียนวา่มีความหมาย 
2 สามารถท่ีใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อโน้มน้าวให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536) ไดส้นับสนุนแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลว่า 
ประสิทธผลของโรงเรียนไม่น่าจะหมายถึงผลสัมฤทธทางการเรียนของนกัเรียนหรือความพึงพอใจ
ในการท างานเพียงอย่างเดียว แต่ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสามารถของโรงเรียนในการ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก 
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ตลอดจนความสามารถใน การปรับโรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
สามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนได้ซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยถือว่าเป็นการ
มองประสิทธิผลของทั้งระบบ 

บุญเรือง   ศรีเหรัญ (2542) สรุปวา่ ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการ
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัของโรงเรียนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นพุทธศึกษา  
จริยะศึกษา และการปฏิบตั ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาและลกัษณะนิสัย มีทกัษะ  มีบุคลิกภาพและมีเจตคตีท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวติอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

องอาจ นัยพฒัน์  (2545) ได้นิยามไวค้ล้ายกันว่า หมายถึง ผลอันเกิดจากการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางบวกหรือเพิ่มพูนข้ึนในผลการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและผลท่ีไม่ใช่วิชาการของนักเรยนคน
หน่ึงๆ ท่ีศึกษาอยูโ่รงเรียนใด ๆนอกจากน้ีเม่ือกล่าวถึง “ประสิทธิผล” (Effectiveness) แลว้มกัจะมี
การกล่าวถึง ค าว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึนจึงไดมี้ผูเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของทั้งสองค าน้ี   

โดย สถาพร  ป่ินเจริญ (2545) กล่าวว่า  ในความเป็นจริงแล้วว่า “ประสิทธิภาพ” และ 
“ประสิทธิผล” สองค าน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งในแง่ความหมาย  และในแง่ของการน าไปใช้ ใน
ขณะเดียวกนัก็อาจไม่แตกต่างกนัมากนกัหากมองในเชิงการบริหารองคก์ารให้ประสบผลส าเร็จ ทั้ง
สองค าต่างก็มุ่งไปสู่ความส าเร็จทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เป็นการสร้างความอยูร่อดให้กบั
องค์การ ดงันั้นแม้สองค าน้ีจะแตกต่างกัน แต่ก็จ  าเป็นจะต้องอยู่ควบคู่กนั เพื่อให้เกิดการบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององคก์ารเป็นส าคญ ค าวา่ประสิทธิภาพมุ่งเนน้ช้ีวดัผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินโดยตรง
เท่านั้น แต่งานบางอย่างไม่สามารถวดัประสิทธิภาพได้โดยตรงส่วนประสิทธิผล หมายถึงการ
กระท าใด ๆ ท่ีไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจุดมุ่งหมายดงักล่าวมีอยูม่ากมาย เช่น การมี
ประสิทธิภาพ  การมีก าไร การท่ีพนกังานท างานตรงเวลา ฯลฯ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของประสิทธิผล  

 สเตียร์  (Steers. 1977) ให้ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ แมป้ระสิทธิผลกบัประสิทธิภาพจะมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมากแต่ประสิทธิภาพเป็นเพียงส่วนประกอบท่ีจ าเปนของประสิทธิผลเท่านั้น 
ยงัมิใช่เป็นส่วนประกอบท่ีเพียงพอส าหรับความมีประสิทธิผล เพราะยงัคงมีตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความส าคญั เช่นทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้เป็นตน้ 

รุ่ง  แก้วแดง; และ ชยัณรงค์  สุวรรณสาร (2536 )ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ประสิทธิผลหมายถึงผลส าเร็จ หรือผลท่ีเกิดข้ึนของงานส่วนประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ี
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ท างานให้เกิดความส าเร็จ การท่ีจะกล่าววา่องค์การมีประสิทธิผลโดยค านึงถึงแต่ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน
ของงานเพียงอย่างเดียวย่อมไม่ถูกต้อง จะต้องพิจารณาลึกลงไปอีกว่าผลส าเร็จของงานนั้ น
สนองตอบหรือบรรลุวตัถประสงค์ขององค์การหรือไม่ เพราะบางคร้ังพบว่าองค์การประสบ
ความส าเร็จหรือมีผลงานชดัเจน แต่ปรากฏว่าผลส าเร็จนั้นมีการใช่ทรัพยากรทั้งในดา้นเงินลงทุน 
ระยะเวลา และบุคลากร มากเกินความจ าเป็น ดงันั้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การจึงจ าเป็น
จะตอ้งพิจารณาประสิทธิภาพควบคู่กนัไป 

จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปความหมาย  ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การท่ี
โรงเรียนสามารถบริหารจดัการสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการเนน้ท่ีตวันกัเรียน ท่ีนกัเรียนจะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีเปนไปตามท่ีตอ้งการ และส่ิงท่ีเกิดควบคู่กนัไป คือ การบรรลุจุดหมายอ่ืนของโรงเรียนดว้ย เช่น  
การท่ีนกัเรียนมีความเป็นอยูท่ี่ดีในโรงเรียน  นกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน ผูป้กครองเช่ือมัน่ใน
คุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนครูมีความรักความสามคัคี และมีความพึงพอใจในงาน 

ความเป็นมาของการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นองค์การหน่ึงในระบบสังคม การศึกษาประสิทธิผลในระยะแรกจะพูดถึง 

ประสิทธิผลองค์การในระบบธุรกิจก่อน แล้วต่อมาจึงมีการประยุกต์เขา้มาศึกษาประสิทธิผลใน
โรงเรียน การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นเพิ่งไดรั้บความสนใจอยา่งจริงจงั และมีการศึกษา 
วิจยักนัอยา่งกวา้งขวางเม่ือประมาณ 50 ปีท่ีผา่นมา  โดยเร่ิมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้มีการแพร่ 
ขยายแนวคิดน้ีออกไปอย่างกวา้งขวาง  เช่น ในสหราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์  ออสเตรเลีย และ 
ประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งประเทศไทย กล่าวไดว้า่ การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น 
ไดรั้บการสนใจจากประเทศต่าง ๆ อยา่งมากในปัจจุบนั 

ในอดีตนั้นความคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนจะถูกมองว่า การบริหารโรงเรียน
ไม่ไดก่้อให้เกิดความงอกเงยข้ึนแก่นกัเรียน (School make no difference) ท าให้ผูป้กครองไม่มี
ความหวงัอะไรต่อโรงเรียน โรงเรียนจึงถูกละเลยและไม่ไดรั้บการพฒันาในท่ีสุด สาเหตุท่ีส าคญัยิ่ง
คือรายงานของ บลูม ท่ีตีพิมพใ์นปี 1964 ช่ือ Benjamin Bloom’s Stability and Change in Human 
Characteristics และงานวิจยของโคลแมน ท่ีมีช่ือวา่ James Coleman’s Equality of Educational 
Opportunity (Coleman. 1966 อา้งใน Teddlie; & Reynolds. 2000) ซ่ึง เซอร์จีโอวานนิ 
(Sergiovanni, 1991) อธิบายวา่ งานวิจยัของโคลแมน เสนอวา่ ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ความ
ยากจน และการท่ีโรงเรียนมีการแบ่งแยกระดบักนั  เป็นส่ิงส าคญัขององคป์ระกอบท่ีจะตดัสินถึงผล
การเรียนของนักเรียน  ท่ีท าให้มีความแตกตางกัน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันมาจากพื้นฐาน
ภายนอกระบบโรงเรียน มากกวา่ ปัจจยัท่ีมาจากโรงเรียน นกัการบริหารการศึกษา และครูหลายคน
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ต่างก็เช่ือ  ในรายงาน ดงักล่าวท่ีเผยแพร่ออกไปอย่างกวา้งขวาง ท าให้เขาเหล่านั้นเช่ือว่าโรงเรียน 
ไม่มีความส าคญั และยอมรับวา่ปัจจยัทางบา้นหรือความสามารถพื้นฐานทางการเรียนเดิม เป็นส่ิง
ส าคัญอย่างมาก ท่ีท าให้เกิดความแตกตางในผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนแต่ละคน มากกว่าการท่ี
โรงเรียนกระท าการ จนครูและผูบ้ริหารบางคนถึงกบัโทษว่าการท่ีนกัเรียนมีผลสมฤทธ์ิต ่านั้น เกิด
จากสภาพท่ีบ้านของนักเรียน นั่นเอง จึงท าให้การพฒันาโรงเรียน และการให้ความส าคญักับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนลดลงอยา่ง มากในช่วงเวลาดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือสังคมเข้าสู่ยุคของการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด มุมมองเก่ียวกับโรงเรียนก็
เปล่ียนไป ได้มีการศึกษาท่ีขยายกวา้งออกไป ในลกัษณะของความเป็นสากลของโรงเรียน ท่ีตอ้ง
แข่งขนักนัตลอดเวลา  ซ่ึงผูบ้ริหารและครู ตลอดจนชุมชนจะตอ้งมีการพฒันาโรงเรียนท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดการพฒันาข้ึนกบันกัเรียนในทุกดา้น เป็นลกัษณะการเพิ่มมูลค่า (Add Value) และภารกิจ
ของนโยบายการจดัการศึกษาจะตอ้งเป็นไปแบบทัว่ไปในระบบเปิด โดยจะตอ้งบริหารโรงเรียนให้
มีประสิทธิผลเป็นส าคญั (Teddlie; & Reynolds. 2000) ตั้งแต่นั้นมา ปรากฏวา่มีงานวิจยัท่ีแสดงให้
เห็นอยา่งปราศจากขอสงสัยวา่นกัเรียนท่ีมีฐานะยากจนก็มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นผล
มาจากการบริหารจดัการโดยโรงเรียน 

ในประเด็นน้ีไดมี้งานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิผลและความส าเร็จของโรงเรียนเป็นส่ิงยืนยนั
และสนบัสนุนความคิดน้ีจ านวมาก  ตวัอย่างเช่นงานวิจยัของ ออสติน และคนอ่ืน ๆ (Austin and 
other ,1978 อา้งใน Sergiovanni. 1991) งานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีการศึกษาถึง
คุณลกัษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยการวดัท่ีผลผลิตของนกัเรียน (Student Outcomes) จาก
ผลคะแนนสอบของนกัเรียน เช่น งานวิจยัท่ีเซอร์จีโอวานนิ (Sergiovanni, 1991) รวบรวมไวไ้ดแ้ก่ 
งานวจิยัของ เอด็มอน (Edmon, 1979) บรูคโอเวอร์ และคนอ่ืนๆ (Brookover, 1978) งานวิจยัเหล่าน้ี 
ศึกษาจากนักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองและโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตท่ีนักเรียน
ยากจน และท่ีมีชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผล นับว่ามีความ
หลากหลาย การตดัสินว่าโรงเรียนใดมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ใช้ผลจากศกัยภาพของนักเรียน 
(Pupil performance) ท่ีมาจากคะแนนสอบมาตรฐานในทกัษะการอ่าน และคณิตศาสตร์ ประเด็น
ของประสิทธิผล และคุณภาพขององคก์ารนั้น เป็นความคิดหลกัของการศึกษาองค์การตามทฤษฎี
ของระบบเปิดในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา ในปัจจุบนัประสิทธิผลขององค์การกลายมาเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัของการศึกษาทฤษฎีองค์การ  นักวชิาการ เช่น คาเมรอนและเวทเทน (Carmeron and 
Whetten. 1996 อา้งใน Hoy and Miskel. 2001) ไดเ้ขียนไวใ้นรายงานท่ี สรุปไดว้า่ระบบการศึกษา
เปล่ียนจากประสิทธิผลไปสู่คุณภาพ (Effectiveness to Quality) กล่าวคือ ถา้หากรู้วา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ี
ท าใหอ้งคก์ารไปสู่ประสิทธิผลแลว้ก็จะเป็นแนวทางต่อไปสู่การมีคุณภาพของโรงเรียนในท่ีสุด ใน



   54 
 

ส่วนของประสิทธิผลโรงเรียนนั้นจะเน้นไปท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ การบริหาร โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งวดัผลผลิตระยะยาว (Outcomes) และการประเมินเก่ียวกบัความพอใจในการปฏิบติังาน 
ส่วนของคุณภาพจะเน้นเก่ียวกับมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นเกณฑ์ เป็นส าคัญ ดังนั้ นกล่าวได้ว่า 
ประสิทธิผลและคุณภาพนั้นไม่เหมือนกนั (Not Synonyms) แต่ทั้งสองส่วน จะเป็นทางท่ีจะอธิบาย
เก่ียวกบั ผลปฏิบติังานขององคก์าร (Organizational Performance); (Hoy and Miskel.2001) 

การวเิคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน 
จนัทรานี  สงวนนาม (2545) อธิบายว่า ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีท่ีมีการศึกษาขอบเขต

ครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององคก์าร ท าให้สามารถอธิบายพฤติกรรมองคก์ารไดทุ้กระดบั ทั้ง
ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร 

ประเสริฐ บณัฑิศกัด์ิ (2541) การศึกษาเป็นระบบการท างานระบบหน่ึง เช่นเดียวกบัระบบ
การท างานอ่ืนๆ  กล่าวคือ มีส่ิงป้อน มีกระบวนการ และมีผลผลิต ไม่ว่าจะมองในระดบัโรงเรียน 
หรือระดบักระทรวง การท่ีมองว่าการศึกษาเป็นระบบการท างาน ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเพิ่ม
ผลผลิต ลดความส้ินเปลืองและความสูญเปล่า นั้นคือเป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
นัน่เอง    

ส าหรับแนวคิดท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนนั้น สามารถท าไดโ้ดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของ
โรงเรียน และองคก์ารโดยทัว่ ๆไป ในประเด็นมุมมองขององคก์ารในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด 

ฮอย และมิสเกล  (Hoy and Miskel. 2005) ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวโ้ดยสรปไดว้า่มุมมองของ 
องค์การในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด เป็นการมองท่ีปฏิกิริยาระหว่างส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมองคก์าร โดยไม่เช่ือวา่องคก์ารจะแยกอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวโดยปราศจากการรับอิทธิพลใดๆ 
จากภายนอกได ้อิทธิพลท่ีมากระทบต่อโรงเรียน ในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด ไดแ้ก่ การแข่งขนั แยง่ชิง
ทรัพยากร และแรงกดดนัจากนโยบายและการเมือง รูปแบบองค์การในระบบเปิดนั้นไม่เพียงแต่
ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นแต่ยงัข้ึนอยูก่บัส่ิงเหล่านั้นอยา่งแนบแน่น องคก์ารนั้นรับเอา
ส่ิงป้อนจากส่ิงแวดลอ้มแลว้แปรเปล่ียนส่ิงเหล่านั้นออกมาเป็นผลผลิต  ดงัภาพประกอบ   

 
 
 
 
 
 



   55 
 

      สิง่แวดล้อม 

      

 

ปัจจยัน ำเข้ำ 

-คน 

-วสัด ุ

-เงิน 
 

 
 
 
 
 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงองคก์ารในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด 

ท่ีมา : Hoy, Wayne K. and Miskel, Cecil G. (2005). Educational Administration : Theory 
, Research , and Practice. 7 th ed. p. 18. 

ระบบของโรงเรียนนั้นมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ปัจจยัป้อนเขา้ (Input) กระบวนการ (Process / 
Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) โดยในแต่ละส่วนยงัมีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ อ่ืนอีก 
และจะเห็นได้ว่า แต่ละส่วนจะมีปฏิกิริยายอ้นกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากส่วนของผลผลิต 
(Outputs) ไปยงักระบวนการ ตวัอย่างขององค์การในระบบเปิด คือ โรงเรียนท่ีเป็นระบบหน่ึงของ
สังคม ซ่ึงรับทรัพยากร เช่น แรงงาน นักเรียน เงิน จากส่ิงแวดล้อมและวตัถุต่าง ๆ เข้ามาสู่
กระบวนการจดัการศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงให้บุคคลมีความสามารถอ่านออกเขียน
ได ้  ท าใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาในระดบัตาง ๆ ซ่ึงก็ถือวา่เป็นผลผลิตท่ีมาจากระบบนัน่เอง  

การมองโรงเรียนในฐานะระบบเปิดนั้นมีนกัการศึกษา ไดแ้ก่ สก๊อต (Scott, 1998) 
และพอนเดอร์ (Pounder, 1999) ได้เสนอแนวคิดสอดคล้องกันว่า ระบบสังคมเป็นระบบเปิด
องคก์ารทางการทุกองคก์ารเป็นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคมไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นองคก์าร
ท่ีเป็นทางการ โรงเรียนก็เช่นเดียวกนัจะไดรั้บผลกระทบจากค่านิยมของสังคม นโยบายการเมือง
และประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน คนในสังคมจะปฏิบตัตนอยู่ภายใตบ้ทบาทและสถานภาพของตน
ระบบสังคมนั้นแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกนัและกนัทั้งหมด ระบบสังคมเนน้เป้าหมายเป็นส าคญัซ่ึง
ในระบบจะมีเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมายในโรงเรียนท่ีมีระบบการเรียนและระบบควบคุมมี
เป้าหมายมากมายเช่นกนั แต่เป้าหมายท่ีเป็นหลกัรวม คือ การท่ีระบบโรงเรียนสามารถเตรียม
นกัเรียนเพื่อเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของสังคม ระบบสังคมเป็นระบบท่ีมีโครงสร้าง แต่ละหน่วยของระบบ
ตอ้งปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไปตามหนา้ท่ีเฉพาะทาง  (Specialization) และการมีล าดบัขั้นตอน
ท่ีลดหลัน่(Hierarchy) ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบติัมีระบบแทรกแซงหรือ
บทลงโทษและให้รางวลั องคก์ารทางการทุกองคก์ารเป็นระบบสังคม  แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคม 
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นองคก์ารท่ีเป็นทางการ 

กระบวนกำร

เปลีย่นแปลง 

ผลผลติ 

-ผลผลติ 

-กำรบริกำร 
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จนัทรานี สงวนนาม (2545) วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงระบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศไทยไวว้า่มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1.องค์ประกอบปัจจยัน าเขา้หรือส่ิงป้อน ประกอบด้วยนักเรียน บุคลากร อาคารสถานท่ี 
หลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์ กฎระเบียบ เงิน ชุมชน และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้เกิดผล
ส าเร็จ 
 2.องคป์ระกอบกระบวนการ ประกอบดว้ยลกัษณะงานท่ีปฎิบติั ไดแ้ก่ การวางนโยบาย การ
บริหาร การเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวดัผล การคน้ควา้วจิยั และการสนบัสนุน ฯลฯ 
 3. องคป์ระกอบผลงานหรือผลผลิต ในระบบราชการเรามกัเรียนกวา่ ผลงาน ขณะท่ีวงการ 
ธุรกิจจะเรียนผลผลิต อย่างไรก็ตามทั้งสองค าก็มีความหมายเหมือนกนั แต่ใช้ตามสภาพลกัษณะ 
ขององค์การท่ีแตกต่างกัน โดยปกติผลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภทคือผลงานด้านการ
บริการ และดา้นผลผลิตท่ีสามารถนบัไดห้รืออาจแบ่งผลิตเป็น ผลท่ีรัฐตอ้งการ ผลท่ีรัฐตอ้งการ ผล
ท่ีประชาชนตอ้งการและผลท่ีระบบตอ้งการผลผลิตของระบบงานการศึกษาจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กบั
กระบวนการ และส่ิงป้อน เป็นส าคญั ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวกขอ้งกบัการศึกษาไม่ว่าในฐานะใด แมแ้ต่ตวั
นกัเรียนเองควรปฎิบติัเน้ืองาน โดยค านึงหนา้ท่ีของตนเพื่อช่วยกนัสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีดี ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  

อย่างไรก็ตามในฐานะท่ีระบบโรงเรียนประถมศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบอ่ืน  ๆ ใน
สังคม ยอ่มตอ้งไดรั้บผลกระทบจากระบบอ่ืน ๆ จงกลายเป็นแรงกดดนั ท่ีส าคญัม 2 ประการคือ 

1. แรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคมมีผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนดงัจะเห็นไดจ้ากการทประชาชนในสังคมมีมุมมองทาง
เศรษฐกิจวา่การศึกษาในปัจจุบนคือการลงทุน การศึกษาในปัจจุบนจะตอ้งแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ 
มีผลท าให้มีการเรียกร้องในการปฏิรูป ท่ีตอ้งจดัให้นกัเรียนมีคุณภาพ สามารถแข่งขนักบัประเทศ
อ่ืนๆไดแ้ละประชาชนเขา้มามีส่วน ร่วมและตรวจสอบในผลของการจดัการศึกษา 

2.แรงกดดนัทางการเมือง ส่ิงน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในปัจจุบนั เพราะว่าเม่ือมุมมอง
การบริหารจดัการของประเทศเปล่ียนแปลงไป การบริหารการศึกษากเปล่ียนแปลงตาม  ดงัจะเห็น
ได้จากการปฏิรูปการศึกษา ซึงเปล่ียนไปตามการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง มีการกระจาย
อ านาจการศึกษา ไปสู่สถานศึกษา องคป์ระกอบด้านน้ี   จะมีผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาทั้งในระดบัหน่วยงานบงัคบับญัชาและท่ีโรงเรียนเป็นอย่างมาก  เช่นในดานนโยบาย 
การทุ่มเทงบประมาณ การใหเงินเดือน สวสัดิการ และความก้าวหน้า ส่วนในระดับโรงเรียน
การเมืองในระดับท้องถ่ินก็มีส่วนโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  เช่น การให้การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล การให้ความร่วมมือของผูน้ าท้องถ่ินทั้ งก านัน และ
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ผูใ้หญ่บา้นนกัวิชาการบางท่านไดก้ล่าวถึง ประสิทธิผลและคุณภาพขององค์การ ว่าเป็นความคิด
หลกัของการศึกษาองคก์ารตามทฤษฎีของระบบเปิด ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ช่วงศตวรรษท่ี  20 ประสทธิผลขององค์การกลายมาเป็นส่ิงท่ีมีความโดดเด่นในการศึกษาทฤษฎี
องคก์าร ดงัจะเห็นไดจ้ากคาเมรอน และเวทเทน (Carmeron and Whetten. 1996 อา้งใน Hoy and 
Miskel. 2001) ไดเ้ขียนไวในรายงานชนหน่ึง โดยสรุปวา่ประสิทธิผล เป็นรากเหงา้ส าคญัของการ
น าพาโรงเรียนไปสู่คุณภาพ แมว้า่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่ใช่เร่ืองเดียวกนัแต่ทั้งสองต่างมุง้
เน้นและอธิบายผลการปฏิบติังานของโรงเรียนได้อย่างดี และเสนอวาระบบสังคมแบบเปิดเป็น
กรอบในการศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ารท่ีส าคญั 

การมองโรงเรียนในฐานะระบบเปิด ในระบบสังคมนิยมนั้น ฮอย และมิสเกล (Hoy and 
Miskel, 2005) ใหแ้นวคิดดงัน้ี 
 1.ระบบสังคมเป็นระบบเปิด โรงเรียนได้รับผลกระทบจาก ค่านิยมของสังคม และ
ทรัพยากรในชุมชน การเมือง และประวติัศาสตร์ของชุมชน 
 2.ประชาชนอยู่ในระบบสังคม คนในสังคมจะปฏิบติัตนอยู่ภายใต ้ความตอ้งการพื้นฐาน
ของตนแต่อยูภ่ายใตบ้ทบาท และสถานภาพของตน 
 3.ระบบสังคมนั้น แต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกนัและกนัทั้งหมด ทั้งคุณลกัษณะ และกิจกรรม 
เม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงไดรั้บผลกระทบส่วนอ่ืนๆ ก็จะไดรั้บดว้ย เช่น เม่ือผูป้กครองมีความตอ้งการ
ให้เปิดวิชาเรียนตามความประสงค์ของตนเพิ่ม ข้ึน ผู ้บริหารก็จะได้รับผลโดยตรง แต่ใน
ขณะเดียวกนัครูผูส้อนและนกัเรียนก็จะไดรั้บผลกระทบนั้นๆดว้ย 
 4.ระบบสังคมนั้น เน้นเป้าหมายส าคัญ ซ่ึงในระบบจะมีเป้าหมายหลายๆเป้าหมายใน
โรงเรียนท่ีมีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมาย เช่นกนั แต่เป้าหมายท่ีเป็นหลกั
รวม คือ การท่ีระบบโรงเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมาย เช่นกนั แต่เป้าหมายท่ีเป็นหลกั
รวม คือ การท่ีระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนกัเรียนเพื่อนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของสังคม 
 5.ระบบสังคมเป็นระบบท่ีมีโครงสร้างแต่ละหน่วยของระบบตอ้งปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามหนา้ท่ีเฉพาะและการจดัสรรทรัพยากร ระบบโรงเรียน เป็นระบบราชการมีการแบ่งงาน
กนัท า (Division of Labor) เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ เน้นความช านาญเฉพาะทาง 
(Specialzation) เช่น ครูผูส้อน นักแนะแนวให้ค  าปรึกษา นักบริหาร และการมีล าดบัขั้นตอน 
(Hierarchy) เช่น ศึกษานิเทศ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครูผูส้อน 
 6.ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบติัการท่ีเป็นทางการและมีแบบแผน
พฤติกรรมท่ีสังคมร่วมกนัวางไว ้โดยคาดหวงัวา่ทุกคนในสังคมจะรู้และร่วมกนัปฏิบติัตามส่ิงนั้นๆ 
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 7.ระบบสังคมท่ีมีการแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวลั กล่าวคือถา้หากผูใ้ดปฏิบติั
ผดิไปจากแบบแผนจะถูกลงโทษโดยสังคม หากปฏิบติัถูกตอ้งก็จะไดรั้บรางวลัทั้งท่ี โดยกลไกของ
ทางการ เช่น การไล่ออก การรอลงอาญา การให้ส้ินสุดการท างาน การให้พน้วาระ และการเล่ือน
ต าแหน่ง และการแทรกแทรงท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การพูดจาถากถาง การคว  ่าบาตรและการเยย้
หยนั 
 8.ระบบสังคมมีระบบการเมืองระบบความสัมพนัธ์ของอ านาจท่ีผลกัดนัสู่ความสัมพนัธ์
ของลุคคลในสังคม 
 9.ระบบสังคมจะมีลักษณะวฒันธรรมท่ีเป็นเฉพาะของตน กล่าวคือ เป็นระบบท่ีมีการ
ร่วมกนัของค่านิยมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ร่วม (Shared Value) 
 10.ระบบสังคมเป็นระบบท่ีมีความสัมพนัธ์และมีความคิดรวบยอด กล่าวคือระบบสังคม จะ
มีการสร้างระบบทัว่ๆไป ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดใ้นหน่วยสังคมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย
ใหญ่หรือหน่วยเล็ก เช่น ระบบห้องเรียน เราสามารถเทียบเคียงไดก้บัระบบสังคม ถา้ดูวตัถุประสงค์
เพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ีพิจารณาโรงเรียนหรือขอบเขตการศึกษาว่าเป็นระบบสังคมระบบหน่ึงแต่มี
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป 
 11.ทุกองคก์ารท่ีเป็นทางการอยูใ่นระบบสังคม แต่ระบบสังคมทุกระบบไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
องคก์ารท่ีเป็นทางการ 

จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสุปได้ว่าการวิเคราห์ประสิทธิผลของโรงเรียนใช้
ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีท่ีมีการศึกษาขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์การ เป็นการ
มองท่ีปฏิกิริยาระหวา่งส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมองคก์าร การท่ีมองวา่การศึกษาเป็น
ระบบการท างาน ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเพิ่มผลผลิต ลดความส้ินเปลืองและความสูญเปล่า นั้น
คือเป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 การประเมินประสิทธ์ิผลขององคก์าร เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อความอยูร่อด
ขององคก์าร การประเมินประสิทธิผลองคก์ารเป็นแนวคิดขององคก์ารธุรกิจ ท่ีตอ้งการตอบ ตวัเอง
ว่าอะไรคือความส า เ ร็จ  (Successful)  เ ช่น ในกรณีของบริษัทเจอเนอรัลมอเตอร์ส (GM) 
สหรัฐอเมริกา ท่ีตอ้งการลอกวา่บริษทัซาตอนร์ ท่ีเป็นบริษทัในเครือตนเองท่ีตนตั้งข้ึนมากวา่ 12 ปี 
ตอ้งการตอบ วา่บริษทัประสบความส าเร็จในการผลิตและขายรถยรตข์นาดเล็กหรือไม่ แต่ปรากฏวา่
ไม่มีใครตอบได ้บางคนตอบวา่มี บางคนตอบว่าไม่มี หรือบางคนตอบวา่ไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่า 
การจะบอกว่า องค์การใดๆ มีประสิทธิผลเป็นเร่ืองยากข้ึนอยู่กบั่วาแต่ละคนจะให้ค  านิยามค าว่า
ความส าเร็จไวอ้ย่างไร เพราะบริษทัมีผลการขายเร่ิมต้นท่ีดี แต่ต่อมาลดลง รถท่ีผลิตออกมามี
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คุณภาพ ไดรั้บความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจจากลูกคา้ แต่ในส่วนของผลผลิต การลงทุน และผล
ก าไร ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบกับบริษทัอ่ืน เช่น ฮอนด้า โตโยต้า บริษทัต้องสูญเสียเงิน
ประมาณหน่ึงลา้นดอลลาร์ ในการด าเนินงาน สุดทา้ยบริษทัเจอเนอรัลมอเตอร์ตอ้งยกเลิกบริษทัซา
ตอนร์ท่ีเป็นบริษัทลูกขาย ในปี 1993 เหตุดังกล่าวท าให้เป็นปัญหาใหญ่ในการนิยามค าว่า
ประสิทธิผลองค์การว่าคืออะไรกนัแน่ อะไรคือส่ิงท่ีบ่งบอกว่าองค์การบรรลุเป้าหมาย ต่อมาจึงมา
การสร้างเกณฑ์ข้ึนมาเพื่อนประเมิน ประสิทธิผลองค์การจนเป็นท่ีนิยมอย่างมาก โดยเป็นการ
ประเมินประสิทธิผลองค์การท่ีครอบคลุม เกณฑ์ต่างๆ ตามประเภทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ซ่ึงมีเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 รอบบินส์ (Robbins, 1997) 1) การวดัผลทางการเงิน 2) ผลผลิต 3) ความเจริญเติบโตของ
องค์การ 4) ความพึงพอใจของลูกคา้ 5) คุณภาพของสินคา้ 6) ความยืดหยุน่ 7) ความกา้วหนา้และ
ความพึงพอใจ 8) การใหก้ารยอมรับของสังคม 
 บอสเสิร์ท (Bossert, 1988) กล่าวว่าการประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้น เราอาจ
ก าหนดตวัช้ีวดัตวัใดก็ไดข้ึ้นอยูก่บัการก าหนดคุณลกัษณะขององคก์ารนั้นๆ 
 จนัทรานี สงวนนาม (2545) ช้ีชดัลงไปวา่ เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินเพื่อตดัสินความมีประสิทธิผล
ขององค์การมีหลายรูปแบบทั้งเกณฑ์เด่ียวและเกณฑ์รวม เกณฑ์เด่ียว (Single Criterion) เกณฑ์
เหล่าน้ีมกัไดรั้บการยอมรับจากบุคคลโดยทัว่ๆไป เกณฑ์เหล่าน้ีไดแ้ก่ การมีผลก าไรสูง ความพึง
พอใจ ผลการปฏิบติังานในภาพรวม ผลผลิตขององค์การ การลาออก ฯลฯ ส่วนเกณ์รวม (Multiple 
Criterion) การท่ีใช้เกณฑ์เพราะองค์ประกอบต่างๆ มกัจะมีการก าหนดเป้าหมายไวห้ลายประการ 
ดงันั้นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การจึงตอ้งมีหลายประการ จึงมกัมีการใช้เกณฑ์
เด่ียวหลายๆเกณฑร์วมกนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร เช่น เกณฑ์ท่ีรวมเอาความพึง
พอใจ การมีผลก าไรสูง รวมทั้งความเจริญเติบโตขององคก์ารร่วมกนั สอดคลอ้งกบั 
 ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท ์(2529) ท่ีเสนอแนวทางประเมินประสิทธิผลองคก์าร 3 แนวทาง
ด้วยกัน คือ 1) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย เป็นการพิจารณาว่าองค์การนั้นมี
ประสิทธิผลหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ โดยใช้
เป้าหมายขององค์การเป็นเกณฑ์ 2) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ-ทรัพยากร เป็นการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยอาศยัแนวคิดองค์การเป็นระบบเปิดซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้มในการแลกเปล่ียนและแข่งขนักนัจึงประเมิน โดยพิจารณาความสามารถขององคก์าร
ในการแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรพยากรท่ีต้องการ 3) การ
ประเมินประสิทธิผลโดยใชเ้กณฑ์เป็นการวดัประสิทธิผลขององคก์ารโดยใชเ้กณฑ์หลายอยา่ง เพื่อ
พิจารณาผลส าเร็จขององค์การ ซ่ึงผูใ้ห้แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลโดยวิธีน้ี ไดแ้ก่ มาโฮน 
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และเวทสเซล (Mahoney and Weitzel, 1969) ท่ีให้ทศันะวา่ เกณฑ์ประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจ
และหน่วยงานวิจยัพฒันา ไดแ้ก่ ความสามารถในการผลิต การสนบัสนุนการใชก้ารวางแผน ความ
เช่ือถือไดแ้ละความคิดริเร่ิม 

ส่วนเกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจยัและพฒันา ควรใช้ความน่าเช่ือถือได้ ความ
ร่วมมือและการพฒันา ก๊ิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson and Other, 1991) ไดเ้สนอเก่ียวกบัการประเมิน
ประสิทธิผลองค์การว่าจะตอ้งพิจารณาในส่วนของประสิทธิผลของบุคคล ประสิทธิผลของกลุ่ม 
และประสิทธิผลขององคก์ารในลกัษณะท่ีลดหลัน่กนัไปดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงลกัษณะของประสิทธิผลท่ีมีลกัษณะลดหลัน่กนั 
ท่ีมา : Gibson, James L.; et al. (1991)  

 ในขณะท่ี พาร์สัน (Parson.1960 อา้งใน Hoy and Ferguson. 1985) ไดเ้สนอแนวคิดในการ
วเิคราะห์ระบบสังคมท่ีตอ้งมีการต่อสู้เพื่อการอยูร่อด โดยกล่าววา่จะตอ้งมีการ ท าหนา้ท่ี 4 ประการ 
ได้แก่ การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 
การบูรณาการ (Integration) และการคงไวซ่ึ้งระบบค่านิยม (Latency) 
 ต่อมา ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991) ไดป้รับมาใชเ้ป็นแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลองค์การโดยมองในมุมของระบบสังคม และได้เสนอว่า เกณ์ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 มิติ คือ การปรับตวัขององคก์าร (Organizational Adaptation) ผลผลิต
ขององค์การ (Organizational Productivity) ความกลมเกลียวในองค์การ (Organizational 

สิง่ที่ประเมิน

ควำมสำมำรถ

ทกัษะควำมรู้

ทศันคติ

แรงจงูใจ

ควำมเครียด 

สิง่ที่ประเมิน

สภำพแวดล้อม

เทคโนโลยีกลยทุธ์ที่

เลอืกใช้โครงสร้ำง

กระบวนกำร

วฒันธรรม 
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ควำมสำมคัคี

ในกลุม่ภำวะ

ผู้น ำโครงสร้ำง

สถำนภำพ

บทบำท 

ประสทิธิผลบคุคล 

ประสทิธิผลองค์กำร 

ประสทิธิผลกลุม่ 
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Cohesiveness) ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) 
 ไลทฟุ์ต (Lightfoot, 1986); ชิดชนก เชิงเชาว;์ อาภา บุญช่วย และทวี ทองค า (2541) กล่าว
สอดคลอ้งกนัวา่ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ท่ีเป็นทกัษะพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล
ของโรงเรียนท่ีปราศจากข้อสงสัย และมีการน ามาใช้อย่างมากท่ีสุด ในการตัดสินความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน เหตุผลประการหน่ึงคือมนัง่าย และสะดวกในการให้นิยาม และการวดั
ประสิทธิผลโรงเรียนจากผลสัมฤทธ์ิ และคะแนนจากการสอบ เป็นคุณลกัษณะของประสิทธิผล
โรงเรียนโดยไม่มีการวพิากษใ์ดๆ 
 เซอจีโอวานิ (Sergiovanno, 1991) กล่าวว่า การนิยามเพื่อประเมินประสิทธิผลเช่นน้ีเป็น
การนิยามความหมายอย่างคบๆ และถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินเพียงอย่างเดียว 
(Unidimensional Criterion) เป็นการประเมินแบบดัง่เดิมนักวิชาการการวดัและการประเมิน นัก
สังคมวิทยาองคก์าร ท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมินประสิทธิผลองคก์าร ต่างก็ช้ีว่าการประเมิน
ประสิทธิผล ควรจะใช้หลายเกณฑ์ ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนก็เช่นเดียวกนั การ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ควรใชเ้กณฑ์แบบพหุ (Multidimensional Criterion) ทั้งน้ีเพราะ
การประเมินโดยใชเ้กณฑ์เด่ียว เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ไม่สามารถช้ีชดัไดว้า่เป็น
ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด (Hoy and Miskel, 2005) การใชเ้คร่ืองมือวดัประสิทธิผลโดยใช้
เกณฑ์แบบพหุ เป็นการสร้างแบบจ าลองทางการวิจยั ท่ีมีการตั้งสมมติฐาน และน าไปทดสอบหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัท่ีอาจมีผลต่อความส าเร็จ ผลจากการวิจยัจะมีความน่าเช่ือถือได้
มากกว่าเคร่ืองมือวดัประสิทธิผลเชิงเด่ียว ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะยอมรับว่าตุวแปรเกณฑ์เดียวจะ
ครอบคลุมเพียงพอต่อการวดัประสิทธิผลขององคก์าร 
 สเตียส์ (Steers, 1977) อธิบายว่า ทั้ งน้ีเพราะองค์การโดยทั่วไปมักมีเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์มากกว่าหน่ึงประการ และในประเด็นประสิทธิผลนั้นผูมี้ส่วนเสีย (Stakeholder) มี
ความคาดหวงัท่ีแตกต่างออกไป ท าให้การตดัสินว่าองค์การในรูปแบบของเกณฑ์แบบพหุ เพื่อ
สนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนัน่เอง 
 นกัวิจยับางส่วนได้ขยายนิยามของประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มเติมจากการศึกษาเพีบง
เกณฑ์เดียว เช่น ครีเมอส์ (Cremers, 1993) เสนอว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวดัไดจ้าก
ทกัษะพื้นฐานทัว่ไปท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตร ทกัษะระดบัสูง ทกัษะทางสังคม เจตคติ หรือเป้าหมายทาง
การศึกษาดา้นอ่ืนๆ 
 ลิปซิเทซ (Lipsitez. 1984 อา้งใน Sergiovanni. 1991) ไดใ้ชเ้กณฑ์ทัว่ไป 6 ประการในการ
บ่งบอกถึงความส าเร็จของโรงเรียนมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ 1) การท่ีโรงเรียนมีระบบระเบียบในการจดั
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ในขณะท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีถึงเกณฑ์ท่ีพอใจหรือสูงกว่า 2) 



   62 
 

โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อการพฒันานกัเรียนให้มีระดบัของทกัษะพื้นฐาน และวตัถุประสงค์
ทางปัญญา 3) ครูและนักเรียนร่วมกันด าเนินการเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีสูง 4) 
โรงเรียนยอมรับในบทบาทของชุมชนและความคาดหวงัของชุมชน 5) โรงเรียนมีความสุขในการ
เป็นตวัแทนชั้นเลิศของชุมชน 6) โรงเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ ในการตอบสนองต่อความแตกต่างดา้น
เช้ือชาติ เช่น การท่ีคนต่างเช้ือชาติอยู่ร่วมกัน การน านักเรียนไปส่งยงัแหล่งการเรียนรู้ และการ
แกปั้ญหาอ่ืนๆ 
 นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2538) เสนอวา่การวดัผลผลิตทางการศึกษานั้นควรวดัทั้งผลผลิตท่ีเป็น
วชิาการ และผลผลิตท่ีไม่ใช่วชิาการดว้ย 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2005) กล่าววา่ในโลกยุคโลกาภิวตัน์ การจะบอกว่า
โรงเรียนมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น มีหลักว่าประสิทธิผลไม่ใช่ของส่ิงเดียวแต่ประสิทธิผลจะ
ประกอบด้วย ระบบเปิดท่ีมีปัจจัยน าเข้า (มนุษย์และทระพยากร) กระบวนการเปล่ียนสภาพ 
(กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในและโครงสร้างองคก์าร) และผลผลิต (สัมฤทธ์ิผลของผลผลิต) 
 มอท (Mott, 1972 อา้งใน Hoy and Miskel, 2001) เสนอองค์ประกอบในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ประการ คือ ความสามารถในการท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน การ
พัฒนามห้นักเรียนมีเจตคติทางบวก การปรับเปล่ียนโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อม และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 

เสนอวา่การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนควรจะประเมินจาก 
1. ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร 
2. การใหค้วามส าคญักบัทะกษะพื้นฐาน 
3. ความคาดหวงัใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
4. บรรยากาศท่ีปลอดภยัอบอุ่น 
5. การตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
6. สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2005) ไดศึ้กษางานวิจยัประสิทธิผลของโรงเรียนหลาย

ช้ิน และไดน้ าเสนอองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนของนกัวิจยัท่ีน่าสนใจและมีความ
เหล่ือมกนัขององคป์ระกอบจากแนวคิดของนกัวิจยัประสิทธิผลสองท่านดงัน้ี (Perkey and Smith. 
1983; Scheerens and Bosker. 1997 อา้งใน Hoy and Miskel, 2005) 

 

จากทรรศนะของนกัวชิาการสามารถสุปไดว้า่การประเมินประสิทธิผลองคก์ารเป็นแนวคิด
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ขององค์การธุรกิจ ท่ีต้องการตอบตวัเองว่าอะไรคือความส าเร็จแสดงให้เห็นว่า การจะบอกว่า 
องค์การใดๆ มีประสิทธิผลเป็นเร่ืองยากข้ึนอยู่กบั่วาแต่ละคนจะให้ค  านิยามค าว่าความส าเร็จไว้
อยา่งไรประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวดัไดจ้ากทกัษะพื้นฐานทัว่ไปท่ีมีอยู่ในหลกัสูตร ทกัษะ
ระดับสูง ทักษะทางสังคม เจตคติ หรือเป้าหมายทางการศึกษาด้านอ่ืนๆในการบ่งบอกถึง
ความส าเร็จของโรงเรียน 

องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 
องคป์ระกอบประสิทธิผลของสมิธและเพอร์ก้ี           องค์ประกอบประสิทธิผลของชเรนส์และ
โบสเกอร์ 
1.ภาวะผูน้ าทางวชิาการ             1.ภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
2.การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายในหลกัสูตร         2.คุณภาพของหลกัสูตร 
3.เป้าหมายของโรงเรียนมีความชดัเจน           3.การเนน้ท่ีผลสัมฤทธ์ิ 
4.การใชเ้วลาด าเนินการภารกิจของโรงเรียน          4.เวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ 
5.ผลส าเร็จทางวชิาการ             5.ผลยอ้นกลบัและการเสริมแรง 
6.บรรยากาศท่ีเรียบร้อย             6.บรรยากาศชั้นเรียน 
7.การค านึงถึงชุมชน             7.การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
8.การใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม            8.การเรียนรู้แบบอิสระ 
9.การบริหารจดัการโรงเรียน            9.การวดัศกัยภาพบุคคล 
10.การพฒันาครู              10.ความเห็นพอ้งกนัและความสามคัคีใน
หมู่คณะ 
11.ความมัน่คงในงาน             11.โครงสร้างงานท่ีชดัเจน 
12.การร่วมกนัวางแผนในหมู่คณะ            12.การปรับเปล่ียนโครงสร้างท่ีเหมาะสม 
13.การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยอ่ืน 

 กิลแฮม (Gillham, 2000) เสนอเกณฑก์ารวดัประสิทธิผลของโรงเรียนดีงน้ี 
 1.มีพนัธกิจชดัเจน 
 2.สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.บรรยากาศท่ีมีความคาดหวงัสูงในความส าเร็จ 
 4.โอกาสและเวลาในการเรียนรู้ 
 5.ความเป็นผูน้ าททางวชิาการ 
 6.การส่งเสริมความสัมพนัธืระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
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 ออนสไตน (Ornstein, 2004) สรุปว่าเกณฑ์ตดัสินความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษามี 12 ประการ คือ 
 1.ผลคะแนนจากผลสอบอา้งอิงปกติ 
 2.คะแนนจากการเทียบกบัเกณฑอ์า้งอิง 
 3.คะแนนจากแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน เช่น การเขียน หรือการวดัอยา่งอ่ืนท่ีไม่ไดก้  าหนด
ในวตัถุประสงค ์
 4.คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนกัเรียน 
 5.ความเห็นของครูและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายของนกัเรียน 
 6.ความคิดของผูป้กครองและชุมชน 
 7.การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 8.รางวลัท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
 9.อตัราการมาเรียน 
 10.จ านวนวสัดุ ส่ือ ท่ีนกัเรียนยมืจากหอ้งสมุด 
 11.คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง 
 12.การใหก้ารสนบัสนุนของชุมชนต่อโรงเรียน 
 ดาพท ์(Daft, 1989); ก๊ิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson and Other, 1991) อธิบายตรงกนัถึง
โมเดลของประสิทธิผลท่ีจะยนืยนัวา่โรงเรียนนั้นๆ มีประสิทธิผลหรือไม่นั้นมี 3 โมเดลส าคญั คือ 
 1.โมเดลวตัถุประสงค์ (Goal Model of Organization Effectiveness) ขององค์การท่ีมี
ประสิทธิผลแบ่งวตัถุประสงคเ์ป็น 2 อยา่ง คือ 1) วตัถุประสงคท่ี์เป็นทางการ (Official Goals)  
2) วตัถุประสงคท่ี์เป็นเชิงปฏิบติัการ (Operative Goals) 
 2.โมเดลระบบทรัพยากร (System-Resource Model of Organization Effectiveness) คือ 
การมีประสิทธิผลขององค์การอยู่ท่ีความสามารถ ท่ีจะเปรียบเทียบความสามารถในการต่อรอง
เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรท่ีขาดแคลน หรือท่ีมีค่ามากกว่า โมเดลท่ีอาศยัทฤษฎีระบบ เป็นการ
อธิบายพฤติกรรมบุคคลในองค์การท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายใน และภายนอกองค์การ การ
พิจารณาในส่วนของพฤติกรรมการท างานลุคคลและกลุ่มภายในองค์การนั้น เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลง การท างานขององคก์ารไปสู่ผลผลิต ส่วนภายนอกองคก์ารก็ไดรั้บความกดดนัในเร่ือง
การแข่งขนักนัใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
 3.โมเดลผสมผสานระหวา่งเป้าหมายและระบบทรัพยากร (An Integrated Goal and System 
Resource Model of Organization Effectiveness) เป็นการมองต่อจากเกณฑ์หลกัโดยการมอง
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องคก์ารในระบบเปิด มีคุณลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) มิติเวลา 2) มิติองคป์ระกอบพหุ เป็น
การค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) 3) มิติเกณฑ์ท่ีหลากหลาย โดยยึดหลกัการ คือ ไม่มี
เกณฑ์ใดดีท่ีสุด จึงตอ้งวดัในลกัษณะของวิธีการเชิงระบบ โมเดลท่ีเกิดจากการบูรณาการในทุก
โมเดล และทุกมิติ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนได้ โดย
จะตอ้งมีการปรับ และประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมต่อไป โดยมีส่ิงช้ีวดั คือ  

1) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ทรัพยากร และเงิน ส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมของนกัเรียน 
ความสามารถของครู เทคโนโลยี การสนับสนุนจากผูป้กครอง การเมือง และระบบการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

2) กระบวนการ ได้แก่ ความสม ่าเสมอ และวิสัยทัศน์ บรรยากาศของสุขภาพ ระดับ
แรงจูงใจ บรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียน คุณภาพของหลกัสูตร คุณภาพการสอน เวลาท่ีใช้
เรียน และคุณภาพของผูน้ า 

3) ผลลพัท ์ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียน อตัราการขาดงานของครู อตัรการ
ออกกลางคนั และคุณภาพการปฏิบติังาน (Hoy and Miskel, 2001) 

อย่างไรก็ตามการศึกษาปรสิทธิผลของโรงเรียน เป็นเพียงหัวข้อหน่ึงของการวิจยัทาง
การศึกษาประสิทธิผลขององค์การ มีการพฒันารูปแบบการวิจยัอยู่ตลอกเวลาโครงสร้างของ
องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การทางการศึกษา ท่ีมีปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัทท์ั้งใน
ระดบัโรงเรียน ระดบัห้องเรียน ตวัแปรแต่ละระดบัท่ีน าเขา้มาศึกษาตอ้งมีความสุมพนัธ์และอยู่
ร่วมกนัในองคก์าร 

จากผลงานของ ดทัไวเลอร์ ท่ีทบทวนวรรณกรรมโดยการสังเคราะห์จากผลการศึกษาของ 
เพอร์ก้ีและสมิธ ; เทดไลน์และสตริงฟิลด์ ; ดทัไวเลอร์ (Duttweiler’s. 1990; Purkey and Smith. 
1982 ; Rouche and Baker. 1986 ; Stedman. 1987 ; Wayson and other .1988 ; Wimpellberg, 
Teddlie and Stringfied. 1989 ; Duttweiler’s. 1988 อา้งใน Sergiovanni. 1992) แสดงให้เห็นวา่หาก
จะนิยามองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนใหม่ท่ีได้จากผลการศึกษาในระยะแรก 
ประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีคุณลกัษณะท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ต่อไปน้ี คือ 1)เนน้
ท่ีนกัเรียนเป็นส าคญั 2)มีการน าเสนอหลกัสูตรส าหรับคนท่ีมีปัญหาทางการเรียน 3)จดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของรักเรียน 4)มีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นไปในทางบวก 5)ส่งเสริม
ปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาการ 6)มีการส่งเสริมการพฒันาทีมงาน 7)มีการฝึกการเป็นผูน้ าร่วมกัน 8)
ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์9)การมีส่วร่วมของผูป้กครองและชุมชน 

เวบ็สเตอร์ และโอล์ซนั (Webster and Olson, 1984) กล่าวว่าการพิจารณาถึงประสิทธิผล
ของโรงเรียนนั้น มีหลายปัจจยัท่ีจะตอ้งมีการพิจารณา แมว้า่โดยทัว่ๆไปมกัจะนึกถึงผลสัมฤทธ์ิของ
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นกัเรียน 
เอดมอน (Edmonds, 1992) ไดก้ล่าวถึงการตรวจสอบประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการ

พิจารณาจาก การมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
การตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ และการมุ่งไปท่ีการสอนทกัษะท่ีส าคญั
ใหก้บันกัเรียน 

ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein, 2004) ไดเ้สนอวา่การพิจารณาว่า
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น เกณฑ์ท่ีใช้เป็นหลกัของการวดัประสิทธิผลของโรงเรียน คือ 
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยมีตวัช้ีวดัโดยทัว่ๆไป คือ 1) การเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิท่ี
คาดหวงักบัผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นอยูข่องนกัเรียน 2) วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนดว้ยเกรดวา่เพิ่มข้ึน
หรือไม่ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนระหว่างโรงเรียนประเภทเดียวกนั เม่ือผูป้กครองมี
รายได้และชุมชนทางสังคมไม่แตกต่างกนั 4) เปรียบเทียบกลุ่มของนกัเรียนโดยจ าแนกตาม เพศ 
และชนชั้นทางสังคม 5) วิเคราะห์เก่ียวกบัเกรดท่ีมีอตัราเฟ้อสูง ความโด่งเบข้องระดบัผลสัมฤทธ์ิ 
นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้กณฑต่์อไปน้ีวดัประสิทธิผลของโรงเรียนไดอี้กดว้ย คือ 
 1.ความปลอดภยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
 2.การเขา้ใจในภารกิจของโรงเรียน คือ การท่ีคณะครูทั้งหมดในโรงเรียน มีความรู้สึกผกูพนั
และรู้ถึงวตัถุประสงค์ขององค์การ การจดัล าดับงาน กระบวนการวดัและประเมิน และมีความ
รับผดิชอบร่วมกนั 
 3.การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ คือ การท่ีผูอ้  านวยการเป็นคนท่ีเขา้ใจในงานวิชาการและมี
คุณลกัษณะท่ีจะประยกุตง์านไปสู่ประสิทธิผล 
 4.บรรยากาศท่ีมีความคาดหวงัสูง คือ การท่ีบุคคลในคณะมีความสามารถท่ีจะน านกัเรียน
ไปสู่การเรียนเพื่อรอบรู้ในทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็น 
 5.การใหเ้วลามากๆ ในการปฏิบติัภารกิจของโรงเรียน คือ การมีเวลาท่ีจะให้กบันกัเรียนใน
การวางแผนการจดักิจกรรม และฝึกทกัษะต่างๆ 
 6.ความถ่ีในการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน คือ การใช้เวลาในการปรับปรุง 
ผลสัมฤทธ์ินกัเรียนเป็นรายบุคคล และมีโปรแกรมเพื่อการช่วยเหลือ แนะน านกัเรียนเป็นรายบุคคล 

7.การมีความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นกบัโรงเรียนในเชิงบวก คือ การท่ีมีการส่งเสริมให้
ผูป้กครองสนบัสนุนนในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส าคญั ซ่ึงจะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนดีข้ึน 

วอลซ์ (Walsh, 1999) วเิคราะห์วา่โรงเรียนมีเป้าหมายสูงสุดคือการบริหารงานร่วมกบัคณะ
ครู และนักเรียนให้มีประสิทธิผล โดยนักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
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องคป์ระกอบท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมีดงัน้ี 
1.การเขา้ถึงความส าเร็จท่ีแทจ้ริง 
2.การเขา้ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
3.การรับรู้ถึงบริบทท่ีอยูร่อบโรงเรียน 
4.การรู้ถึงจุดแขง็ จุดอ่อนของทีมงาน 
5.การรู้ถึงระดบัความสามารถของนกัเรียน 
6.มีระบบบริหารขอ้มูลท่ีมีประสิทธิผล 
7.การรู้ถึงล าดบัของงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
8.การมีวสิัยทศัน์และรู้วา่เป้าหมายของโรงเรียนอยูท่ี่ไหน 
ยไูลน์ และคณะ (Uline; et al, 1998) ไดพ้ยายามสร้างโมเดลของการวดัประสิทธิผลของ

โรงเรียนจากงานวิจยัต่างๆ เช่น งานวิจยัของกู๊ดแมน และเพนน่ิง (Goodman and Pennings, 1977); 
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Forsyth, 1986) และมอร์แกน (Morgan, 1997) ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีสามารถ
วดัประสิทธิผลไดอ้ยา่งเป็นปรนยั โดยแบ่งประสิทธิผลของดรงเรียนออกเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี 1) ดา้น
การเรียนการสอน (Instrumental) 2) ผลผลิตท่ีแสดงออกถึงความรู้สึก (Expressive Outcomes) คือ 
บรรยากาศของโรงเรียน (School Climate) และ ความไวว้างใจกนั (Trust) ดงัภาพประกอบท่ี 3 
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      ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลการวดัประสิทธิผลของโรงเรียนของ ยไูลน์และคณะ  

Uline; et al. (1998)  

ท่ีมา : Uline; et al. (1998). School Effectiveness: The Underlying Dimentions.  

 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530) ไดแ้บ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีถือวา่

เป็นผลผลิตทางการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นวิชาการและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีไม่ใช่ดา้นวชิาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นางลกัษณ์  วรัิชชยั (2538) ท่ีกล่าววา่การวิจยัทาง

การศึกษาท่ีมีขอ้มูลลดหลัน่ โดยทัว่ไปเป็นการศึกษาคุณภาพการศึกษา โดยกไหนดให้ตวัแปรตาม

ในการวิจยั คือ ผลผลิตทางการศึกษา (Educational Outcomes) ซ่ึงไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

(Academic Achievement) และผลผลิตท่ีไม่ใช่วิชาการ (Non Academic Achevement) โดยตวัแปร

ตน้ท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ การเล้ียงดู คุณภาพของครู วธีิการเรียน เป็นตน้  

กำรอำ่น คณิตศำสตร์ กำรเขยีน 

กิจกรรมทีเ่ป็นเคร่ืองมือ 

กิจกรรมที่แสดงออก 

ครูมีควำมศรัทธำใน

ผู้ ร่วมงำน 

ครูมีควำมศรัทธำในผู้บริหำร สขุภำพโรงเรียน 

ประสทิธิผลโดยภำพรวม 
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 นอกจากน้ีแนวคิดของ แวน แดม และคณะ(Vandamme ; et al. 2002) ท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง 

โดยเสนอวา่ควรมีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนสองส่วนดงัน้ี คือ 

 1.ผลผลิตท่ีเป็นวิชาการ (Academic Output) ของโรงเรียน โดยวดัจากคะแนนวิชา 

คณิตศาสตร์และภาษาไทย อนัเป็นวิชาท่ีเป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้ และเป็นวิชาท่ีเป็นทกัษะ

พื้นฐานของนกัเรียน โดยวดัจากเกรดในวิชาดัง่กล่าวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ช่วงชั้นท่ี 

2) ดงัท่ี ครีเมอร์ส และเรยโ์นลด์ (Creemers and Reynolds, 1996) ให้เหตุผลวา่วิชาคณิตศาสตร์ และ

ภาษาไทยเป็นวชิาท่ีครอบคลุมทกัษะพื้นฐานความรู้ของบุคคล ไดแ้ก่ การอ่านออก เขียนได ้และคิด

เป็น 

2.ผลผลิตท่ีไม่ใช่วิชาการ (Non-Academic Output) อาศยัแนวคิดของแวน แดม; และคณะ 

(Van Damme ; et al. 2002) ท่ีไดรั้บการศึกษาวิจยัประสิทธิผลของโรงเรียน ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีประเทศเบลเยีย่ม เป็นการศึกษาแบบพหุระดบั ท่ีศึกษาแบบระยะยาวถึง 10 ปี ใชเ้คร่ืองมือ

วดัประสิทธิผลท่ีพฒันาโดย แวน แลนเดกแฮมและคนอ่ืนๆ (Van Landegham and other อา้งใน 

Vandamme ; et al.2002) ซ่ึงแวน แลนเดกแฮม ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือช่ือ The Loso Well-Being 

Questionnaire ท่ีปรับปรุงมาจาดสมิท และโวสท ์(Smiths and Vorst. 1980 อา้งใน Van Damme ; et 

al. 2002); แจนเซน (Janssen. 1982 อา้งใน Van Damme ; et al. 2002 ) และสโตล (Stoel’s. 1980 

อา้งใน Vandamme ; et al. 2002) ช่ือ “Academic self-concept” ซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

ไวน่้าเช่ือถือ โดยขอ้ค าถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีทั้งหมด 8 ดา้น ดงัน้ี 

 1)ความสนใจในส่ิงท่ีเรียน 

 2)ความสัมพนัธ์กบัครู 

 3)ความเป็นอยูท่ี่ดีในโรงเรียน 

 4)ความสนใจในชั้นเรียน 

 5)แรงจูงใจต่อส่ิงท่ีเรียน 

 6)เจตคติต่อการบา้น 

 7)ความคิดท่ีมีต่อวชิาการ 

 8)การบูรณาการทางสังคมในหอ้งเรียน 

 โดยตวัแปรใจแต่ละดา้นสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 



   70 
 

1)ความสนใจในส่ิงท่ีเรียน คือ พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัความสนใจในเน้ือหาวิชา 

การเห็นความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการเรียนการสอนในโรงเรียนในภาพรวมทุก

รายวชิา 

 2)ความสัมพนัธ์กบัครู คือ สัมพนัธภาพท่ีดีท่ีเกิดข้ึนระหว่างครูกบันักเรียน ท่ีนักเรียน

สามารถรับรู้เม่ือไดรั้บการปฏิบติัจากครู เช่น ความรู้สึกว่าครูใจดี ครูเขา้ใจความรู้สึกของนกัเรียน 

การใหค้วามช่วยเหลือของครูเม่ือนกัเรียนมีปัญหา เป็นตน้ 

 3)ความเป็นอยู่ท่ีดีในโรงเรียน คือ ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ใน

โรงเรียน เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีต่อโรงเรียน ความรู้สึกถึงความร่มร่ืนน่าอยูใ่นโรงเรียน 

 4)ความสนใจในชั้นเรียน คือ พฤติกรรมท่ีนกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ต่อบทเรียนท่ีครูสอน 

เช่น การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในบทเรียน การตั้งใจฟังการอธิบายของครู ความจริงจงัต่อการสอน

ของครู การรับผดิชอบงานท่ีครูมอบหมาย 

 5)แรงจูงใจต่อส่ิงท่ีเรียน คือ แรงพลกัดนัภายในท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของนกัเรียนในการท่ีจะ

บรรลุผลส าเร็จในการเรียน หรือกิจกรรมในโรงเรียน เช่น ความรู้สึกจะท างานให้ดีกวา่เดิมอยูเ่สมอ 

ความกลา้หาญในการท าส่ิงท่ีดีกวา่ใหส้ าเร็จ การทุ่มเทความสามารถในการเรียนอยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้ 

 6)เจตคติต่อการบ้าน คือ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีต่อความเอาใจใส่ และการให้

ความส าคญัต่อการบา้นท่ีครูมอบหมายให ้

 7)ความคิดท่ีมีต่อวิชาการ คือ ความรู้ ความสามารถของนกัเรียนท่ีมีในเน้ือหาวิชาต่างๆ ท่ี

ไดรั้บการถ่ายทอดจากครูในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสามารถประเมินตนเองได ้เช่น ความสามารถในการ

เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนผา่นมาแลว้ ความมัน่ในในผลการสอบของตน ความสามารถในเรียนรู้ของตน 

ความสามารถในการอธิบายเน้ือหาท่ีเรียนใหผู้อ่ื้นฟัง เป็นตน้ 

 8)การบูรณาการทางสังคมในห้องเรียน คือ ความรู้สึกเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างตนเอง

กบัเพื่อนของนกัเรียนท่ีตอ้งอยู่ร่วมสังคมกบัผูอ่ื้นทั้งในห้องเรียนและเม่ืออยู่บา้น เช่น การเขา้กบั

เพื่อนไดดี้ การร่วมกิจกรมมกบัเพื่อน ความรู้สึกท่ีดีต่อเพื่อน เป็นตน้ 

 จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสุปไดว้า่ องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 

คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ โดยแบ่ง

ออกเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี ดา้นการเรียนการสอน บรรยากาศของโรงเรียน และ หลกัสูตรการศึกษา 



   71 
 

 ส าหรับในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัวดัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี โดย

วดัเฉพาะผลผลิตท่ีเป็นวิชาการเท่านั้น กล่าวคือ ใช้ผลคะแนนจากการสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดบัชาติ (O-Net) ซ่ึงอาจไม่เพียงพอและท าให้ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

ภาวะสุขภาพองคก์ารกบัประสิทธิผลเกิดความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน 

แนวคิดเกี่ยวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning  Achievement) เป็นผลท่ีเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ใน      
การจดัการศึกษา นกัศึกษาไดใ้หค้วามส าคญักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นดชันีประการหน่ึงท่ีสามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา  ดงัท่ี  อนาตาซี  (Anastasi 
1970 อา้งใน ปริยทิพย ์บุญคง, 2546 ) กล่าวไวพ้อสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบดา้นสติปัญญา และองคป์ระกอบดา้นท่ีไม่ใชส้ติปัญญา ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคป์ระกอบท่ีไม่ใชส้ติปัญญาดา้นอ่ืน 

ไอแซงค ์อาโนลด์ และไมลี (Eysenck Arnold and Meily, 1972 อา้งใน ปริยทิพย ์ บุญ
คง, 2546 ) ใหค้วามหมายของค าว่า ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากการ
ท างานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท าท่ีตอ้งอาศยัทั้งความสามารถ
ทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญา   ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จท่ีได้
จากการเรียนโดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวับุคคล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจไดจ้าก
กระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เชนการสังเกต หรือการตรวจการบา้น หรืออาจไดใ้นรูป
ของเกรดจากโรงเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซบัซอ้น และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจได้
จากการวดัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไพศาล  หวงัพานิช (2536 ) ท่ีให้
ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  หมายถึง  คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจาก
การเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม
หรือการสอบ จึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคลวา่เรียนแลว้มีความรู้เท่าใด สามารถวดั
ไดโ้ดยการใชแ้บบทดสอบต่าง ๆ เช่น ใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ขอ้สอบวดัภาคปฏิบติั สามารถวดัได ้2  
รูปแบบ  ดงัน้ี 

1.  การวดัดา้นปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัโดยทกัษะ
ของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถดงักล่าว ในรูปของการกระท าจริงใหอ้อกเป็น
ผลงาน การวดัตอ้งใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั 
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2.  การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหา ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่างๆ สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ  
 จากทรรศนะของนกัวชิาการสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวดั การ
เปล่ียนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนมาแลว้วา่เกิดการเรียนรู้เท่าใดมี
ความสามารถชนิดใด โดยสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิในลกัษณะต่าง ๆ และการ
วดัผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความรู้ความสามารถของบุคคลอนั เป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ี
บุคคลไดรั้บจากการเรียนการสอน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ของสมรรถภาพ
ทางสมอง ซ่ึงมีจุดหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคล เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และ
มีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าไหร่ 

การวดัและประเมินผลสัมฤธ์ิทางการเรียน 
 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความหมายของการวดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สุรชยั ขวญัเมือง (2522) กล่าววา่ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การ 
ตรวจสอบว่าผูเ้รียนได้บรรลุถึงจุดมุ่ง หมายทางการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้แลว้เพียงใด 
ทั้ งน้ียกเวน้ในทางด้านอารมณ์ สังคมและการปรับตัว นอกจากน้ีแล้วยงัหมายรวมไปถึงการ
ประเมินผลความส าเร็จต่าง ๆทั้งท่ีเป็นการวดัโดยใช้แบบทดสอบ แบบให้ปฏิบติัการ และแบบท่ีไม่
ใชแ้บบทดสอบดว้ย 

เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์และเอนกกุล กรีแสง (2522) ใหค้วามหมายการวดัผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า เป็นกระบวนการวดัปริมาณของผลการศึกษาเล่าเรียนว่าเกิดข้ึนนมากนอ้ย
เพียงใดค านึงถึงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น 

ไพศาล หวงัพานิช (2536) กวา่วไวว้า่ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝน อบรม หรือจากการสอน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถหรือถามสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวา่เรียนแลว้รู้
เท่าใด 

ทิวตัถ์  มณีโชติ (2549)  การวดั (Measurement) ความหมายยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
เก่ียวกบั  การวดั  และ  การวดัผล  บางคนเขา้ใจว่า 2 ค าน้ีเป็นค าเดียวกนั  มีความหมายเหมือนกนั 
เพราะมาจากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ measurement  แต่ในภาษาไทย  2 ค าน้ีมีความหมาย
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย  ดงัน้ี การวดั เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทนปริมาณหรือ
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คุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีต้องการวดั การวดัผล เป็นกระบวนการก าหนด
ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  
โดยส่ิงท่ีตอ้งการวดันั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  
เช่น  การวดัผลการเรียนรู้  ส่ิงท่ีวดัคือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน   

องค์ประกอบของการวดัประกอบดว้ย  ส่ิงท่ีตอ้งการวดั เคร่ืองมือวดั  และผลของการวดั  ท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพจะใหผ้ลการวดัท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  า   
ประเภทของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 ส่ิงท่ีตอ้งการวดัแบ่งได ้2 ประเภทใหญ่ๆ  

1. ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม คือ คน สัตว์ หรือส่ิงของ ท่ีจบัต้องได้  มีรูปทรง  การวดัส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมน้ีเป็นการวดัทางกายภาพ (physical)  คุณลกัษณะท่ีจะวดัสามารถก าหนดไดช้ดัเจน เช่น 
น ้ าหนกั ความสูง ความยาว เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะเหล่าน้ีให้ผลการวดัท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  าสูง 
วดัไดค้รบถว้น สมบูรณ์ และเอียดถ่ีถว้น ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดั เช่น  เคร่ืองชัง่ ไมบ้รรทดั สายวดั เป็น
ตน้ การวดัลกัษณะน้ีเป็นการวดัทางตรง  ตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัแทนปริมาณคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
วดัทั้งหมด  เช่น หนกั 10 กิโลกรัม  สูง 172 เซนติเมตร  ยาว  3.5 เมตร  ตวัเลข 10  172  และ 3.5  
แทนน ้ าหนัก ความสูง และความยาวทั้งหมด  เช่น 10 แทนน ้ าหนักทั้งหมด  ถ้าไม่มีคุณลกัษณะ
ดงักล่าว เช่นหนกั 0 หน่วย  ก็คือ ไม่มีน าหนกัเลย  ตวัเลข 0 น้ีเป็นศูนยแ์ท ้(absolute zero)   

2. ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  คือส่ิงท่ีไม่มีตวัตน จบัต้องไม่ได้ เป็นการวดัพฤติกรรมและ
สังคมศาสตร์ (behavioral and social science) คุณลกัษณะท่ีจะวดัก าหนดไดไ้ม่ชดัเจน  เช่น   การวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achievement) วดัเจตคติ (attitude) วดัความถนดั (aptitude)  วดับุคลิกภาพ 
(personality)  เป็นตน้  เคร่ืองมือวดัด้านน้ีมีคุณภาพด้อยกว่าเคร่ืองมือวดัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม  คือ 
ใหผ้ลการวดัท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  านอ้ยกวา่  ลกัษณะการวดั เป็นการวดัทางออ้ม  วดัไดไ้ม่สมบูรณ์  
ไม่ละเอียดถ่ีถว้น และมีความผิดพลาด  ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการวดัเป็นค่าโดยประมาณ   
ไม่สามารถแทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะท่ีต้องการวดัได้ทั้ งหมด  เช่น  การวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนคนหน่ึง ได ้15 คะแนน  ตวัเลข 15 ไม่ไดแ้ทน
ปริมาณความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนน้ีทั้งหมด  แมแ้ต่นักเรียนท่ีสอบได้
คะแนนเต็ม  ไม่ไดห้มายความว่านกัเรียนผูน้ั้นมีความรู้ความสามารถในเร่ืองดงักล่าวสมบูรณ์เต็ม
ตามกรอบของหลกัสูตร ในทางตรงกนัขา้มนกัเรียนท่ีได ้0 คะแนน  ก็ไม่ไดห้มายความวา่นกัเรียนผู ้
นั้นไม่มีความรู้ความสามารถในคุณลกัษณะดงักล่าว  เพียงแต่ตอบค าถามผดิหรือเคร่ืองมือวดัไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถท่ีนกัเรียนคนนั้นมี เลข 0 น้ี เป็นศูนยเ์ทียม  

ลกัษณะการวดัทางการศึกษา 
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การวดัทางการศึกษาเป็นการวดัคุณลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม  มีลกัษณะการวดั ดงัน้ี 
1. เป็นการวดัทางออ้ม  คือ  ไม่สามารถวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัไดโ้ดยตรง  ตอ้งนิยาม

คุณลกัษณะดงักล่าวไหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีวดัไดก่้อน  จากนั้นจึงวดัตามพฤติกรรมท่ีนิยาม เช่น การวดั
ความรับผดิชอบของนกัเรียน ตอ้งให้นิยามคุณลกัษณะความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมท่ีวดัได ้ โดย
อาจจะแยกเป็นพฤติกรรมย่อย เช่น ไม่มาโรงเรียนสาย  ท างานทุกงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  น าวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนท่ีครูสั่งมาครบทุกคร้ัง  ส่งงานหรือการบา้นตามเวลาท่ีก าหนด  เป็นตน้   

2. วดัไดไ้ม่สมบูรณ์  การวดัทางการศึกษาไม่สามารถท าการวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได้
ครบถว้นสมบูรณ์  วดัไดเ้พียงบางส่วน  หรือวดัไดเ้ฉพาะตวัแทนของคุณลกัษณะทั้งหมด  เช่นการ
วดัความสามารถการอ่านค าของนกัเรียน  ผูว้ดัไม่สามารถน าค าทุกค ามาท าการทดสอบนกัเรียน  ท า
ไดเ้พียงน าค าส่วนหน่ึงท่ีคิดวา่เป็นตวัแทนของค าทั้งหมดมาท าการวดั  เป็นตน้ 

3. มีความผิดพลาด  สืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถวดัได้โดยตรง  และการนิยามส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัก็ไม่สามารถนิยามใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีวดัไดไ้ดท้ั้งหมด  จึงวดัไดไ้ม่สมบูรณ์  ตวัเลขหรือ
สัญลักษณ์ท่ีได้จากการวัดเป็นการประมาณคุณลักษณะท่ีต้องการวดั  ซ่ึงในความเป็นจริง
คุณลักษณะดังกล่าวอาจจะมีมากหรือน้อยกว่า  ผลการวดัจึงมีความผิดพลาดของการวดั  หรือ
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  การวดัท่ีดีจะตอ้งใหเ้กิดการผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

4. อยูใ่นรูปความสัมพนัธ์  การท่ีจะรู้ความหมายของตวัเลขท่ีวดัได ้ ตอ้งน าตวัเลขดงักล่าว
ไปเทียบกบัเกณฑ์หรือเทียบกบัคนอ่ืน  เช่น น าคะแนนท่ีนกัเรียนสอบไดเ้ทียบกบัคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่ม  เทียบกบัคะแนนของเพื่อนท่ีสอบพร้อมกนั  หรือเทียบกบัคะแนนของนกัเรียนเองกบัการสอบ
คร้ังก่อนๆ  ถา้คะแนนสูงกวา่เพื่อน แสดงวา่มีความสามารถในเร่ืองท่ีวดัมากกวา่เพื่อนคนนั้น  หรือ
ถา้มีคะแนนสูงกวา่คะแนนท่ีตนเองเคยสอบผา่นมา  แสดงวา่มีพฒันาการข้ึน  เป็นตน้ 

การวดัทางการศึกษา มีหลกัการเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
1. นิยามส่ิงท่ีตอ้งการวดัให้ชดัเจน  ดงัท่ีกล่าวไวใ้นลกัษณะการวดัวา่ การวดัทางการศึกษา

เป็นการวดัทางออ้ม  การท่ีจะวดัให้มีคุณภาพตอ้งนิยามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัให้ตรงและชดัเจน  
การนิยามน้ี มีความส าคญัมาก  ถา้นิยามไม่ตรงหรือไม่ถูกตอ้ง  เคร่ืองมือวดัท่ีสร้างตามนิยามก็ไม่มี
คุณภาพ  ผลการวดัก็ผดิพลาด  คือ วดัไดไ้ม่ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั   

2. ใช้เคร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพ  หัวใจส าคญัของการวดั คือ สามารถวดัคุณลกัษณะไดต้รง
ตามกบัท่ีตอ้งการวดัและวดัไดแ้ม่นย  า  โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพของเคร่ืองมือมีหลาย
ประการ  ท่ีส าคญัคือ มีความตรง (validity) คือวดัไดต้รงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั และมีความ
เท่ียง (reliability) คือวดัไดค้งท่ี คือวดัไดก่ี้คร้ังก็ใหผ้ลการวดัท่ีไม่เปล่ียนแปลง  
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3.  ก าหนดเง่ือนไขของการวดัให้ชดัเจน  คือก าหนดให้แน่นอนว่าจะท าการวดัอะไร  วดั
อยา่งไร  ก าหนดตวัเลขและสัญลกัษณ์อยา่งไร  
ขั้นตอนการวดัทางการศึกษา 
 1. ระบุจุดประสงคแ์ละขอบเขตของการวดั  วา่วดัอะไร วดัใคร  
 2. นิยามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัให้เป็นพฤติกรรมท่ีวดัได ้
 3. ก าหนดวธีิการวดัและเคร่ืองมือวดั 
 4.  จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดั  กรณีสร้างเคร่ืองมือใหม่ด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
      4.1 สร้างข้อค าถาม เง่ือนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้า  ท่ีจะกระตุน้ให้ผูถู้กวดัแสดง
พฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อท าการวดั  โดยขอ้ค าถามเง่ือนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้าดงักล่าว
ตอ้งตรงและครอบคลุมคุณลกัษณะท่ีนิยามไว ้
      4.2 พิจารณาขอ้ค าถาม เง่ือนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้า โดยอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
เน้ือหาและทางดา้นวดัผลช่วยพิจารณา 
      4.3 ทดลองใชเ้คร่ืองมือ  กบักลุ่มท่ีเทียบเคียงกบักลุ่มท่ีตอ้งการวดั 
      4.4 หาคุณภาพของเคร่ืองมือ  มีคุณภาพรายขอ้และคุณภาพ เคร่ืองมือทั้งฉบบั 
      4.5 จดัท าคู่มือวดัและการแปลความหมาย 
      4.6 จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
 5.  ด าเนินการวดัตามวธีิการท่ีก าหนด 
 6. ตรวจสอบและวเิคราะห์ผลการวดั 

7. แปลความหมายผลการวดัและน าผลการวดัไปใช ้
จากทรรศคติของนักวิชาการสรุปได้ว่า การว ัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง

กระบวนการวดัปริมาณของผลการศึกษาเล่าเรียน คุณลกัษณะ และความสามารถของบุคคลอนัเกิด
จากการเรียนการสอนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคล
วา่เรียนแลว้รู้เท่าใด 

การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal) 
 การประเมินและการประเมินผล  มีความหมายท านองเดียวกบั  การวดัและการวดัผล ดงัน้ี  
 การประเมิน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการ
วดัมาตีค่าอยา่งมีเหตุผล โดยเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เช่น โรงเรียนก าหนดคะแนน
ท่ีน่าพอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไวท่ี้ร้อยละ 60 นกัเรียนท่ีสอบไดค้ะแนนตั้งแต่ 60 % ข้ึนไป ถือว่า
ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  หรืออาจจะก าหนดเกณฑ์ไวห้ลายระดบั  เช่น ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 40  อยู่
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ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้ ร้อยละ 60-79 อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ 
80 ข้ึนไป  อยูใ่นเกณฑดี์มาก เป็นตน้  ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นการประเมิน    

การประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจาก
การวดัผลส าหรับภาษาองักฤษมีหลายค า  ท่ีใชม้ากมี 2 ค า คือ evaluation  และ  assessment     2 ค าน้ี
มีความหมายต่างกนั  คือ evaluation  เป็นการประเมินตดัสิน  มีการก าหนดเกณฑ์ชดัเจน (absolute 
criteria)  เช่น ได้คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป ตดัสินว่าอยู่ในระดบัดี  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79  
ตัดสินว่าอยู่ในระดับพอใช้  ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตัดสินว่าอยู่ในระดับควรปรับปรุง  
evaluation  จะใช้กบัการประเมินการด าเนินงานทัว่ๆ ไป  เช่น  การประเมินโครงการ (Project 
Evaluation)  การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation)  assessment เป็นการประเมินเชิง
เปรียบเทียบ  ใช้เกณฑ์เชิงสัมพนัธ์ (relative criteria) เช่น เทียบกบัผลการประเมินคร้ังก่อน  เทียบ
กบัเพื่อนหรือกลุ่มใกล้เคียงกนั assessment  มกัใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ เช่น ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  การประเมินตนเอง  (Self Assessment) 

ลกัษณะการประเมินทางการศึกษา 
 การประเมินทางการศึกษามีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงควรท า
การประเมินอย่างต่อเน่ือง  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. เป็นการประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู ้เ รียนว่าบรรลุตาม
จุดประสงคห์รือไม่ 

3. เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผูเ้รียน โดยการรวบรวมขอ้มูลและประมวลจาก
ตวัเลขจากการวดัหลายวธีิและหลายแหล่ง 
 4. เป็นกระบวนการเก่ียวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม  ทั้ งครู  นักเรียน  ผูป้กครองนักเรียน  
ผูบ้ริหารโรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียน 

หลกัการประเมินทางการศึกษา 
หลกัการประเมินทางการศึกษาโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

1. ขอบเขตการประเมินตอ้งตรงและครอบคลุมหลกัสูตร 
 2. ใชข้อ้มูลจากผลการวดัท่ีครอบคลุม  จากการวดัหลายแหล่ง  หลายวธีิ 

3. เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินผลการประเมินมีความชดัเจน  เป็นไปได ้ มีความยุติธรรม  ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษา 
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 การประเมินทางการศึกษามีขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. ก าหนดจุดประสงค์การประเมิน   โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ของ

หลกัสูตร 
2. ก าหนดเกณฑเ์พื่อตีค่าขอ้มูลท่ีไดจ้าการวดั 
3. รวบรวมขอ้มูลจากการวดัหลายๆ แหล่ง 
4. ประมวลและผสมผสานขอ้มูลต่างๆ ของทุกรายการท่ีวดัได ้
5. วนิิจฉยัช้ีบ่งและตดัสินโดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
ประเภทของการประเมินทางการศึกษา 

 การประเมินแบ่งไดห้ลายประเภท  ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่ง  ดงัน้ี 
1. แบ่งตามจุดประสงคข์องการประเมิน 

    การแบ่งตามจุดประสงคข์องการประเมิน แบ่งไดด้งัน้ี 
   1.1 การประเมินก่อนเรียน  หรือก่อนการจดัการเรียนรู้  หรือการประเมินพื้นฐาน 
(Basic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอนของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละ
หน่วย  แบ่งได ้2 ประเภท คือ 

1.1.1 การประเมินเพื่อจดัต าแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาดูว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนอยูใ้นระดับใดของกลุ่ม  
ประโยชน์ของการประเมินประเภทน้ี  คือ ครูใช้ผลการประเมินเพื่อก าหนดรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน  ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถในสาระท่ีจะเรียน
น้อยคืออยู่ในต าแหน่งทา้ยๆ ควรได้รับการเพิ่มพูนเน้ือหาสาระนั้นมากกว่ากลุ่มท่ีอยู่ใน
ล าดบัตน้ๆ คือ กลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนมากกวา่  หรือกลุ่มท่ีมีความรู้
พื้นฐานในสาระท่ีจะเรียนดีกวา่  และแต่ละกลุ่มควรใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

1.1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉยั (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนการ
เรียนการสอนอีกเช่นกัน  แต่เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาแยกแยะว่าผูเ้รียนมีความรู้
ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด  มีพื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียนในเร่ืองท่ีจะ
สอนหรือไม่  จุดใดสมบูรณ์แลว้  จุดใดยงับกพร่องอยู ่ จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนเสริมให้มี
พื้นฐานท่ีเพียงพอเสียก่อนจึงจะเร่ิมต้นสอนเน้ือหาในหน่วยการเรียนต่อไป  และจาก
พื้นฐานท่ีผูเ้รียนมีอยูค่วรใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอยา่งไร  

  ทั้ งการประเมินเพื่อจัดต าแหน่งและการประเมินเพื่อวินิจฉัยมีจุดประสงค์
เหมือนกนัคือเพื่อทราบพื้นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียนก่อนท่ีจะจดัการเรียนรู้หรือการเรียน
การสอนในสาระการเรียนรู้นั้นๆ  แต่การประเมิน 2 ประเภทดงักล่าวมีความแตกต่างกนั คือ การ
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ประเมินเพื่อจดัต าแหน่ง เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาในภาพรวม  ใช้เคร่ืองมือไม่ละเอียดหรือ
จ านวนข้อค าถามไม่มาก  แต่การประเมินเพื่อวินิจฉัยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาอย่างละเอียด  
แยกแยะเน้ือหาเป็นตอนๆ เพื่อพิจารณาว่าผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานของเน้ือหาแต่ละตอนมากน้อย
เพียงใด  จุดใดบกพร่องบา้ง  ดงันั้นจ านวนขอ้ค าถามมีมากกวา่ 
     1.2 การประเมินเพื่อพฒันา หรือการประเมินยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ การประเมินประเภทน้ีใช้
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไวใ้นระหวา่งการจดัการเรียนการสอนหรือไม่  หากผูเ้รียนไม่ผา่นจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อน
ก็จะหาวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้ผลการประเมินยงัเป็นการ
ตรวจสอบครูผูส้อนเองว่าเป็นอย่างไร แผนการเรียนรู้รายคร้ังท่ีเตรียมมาดีหรือไม่ ควรปรับปรุง
อยา่งไร  กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งไร มีจุดใดบกพร่องท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
  การประเมินประเภทน้ี  นอกจากจะใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนแลว้ ผลการประเมินยงัใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตรของสถานศึกษาดว้ย กล่าวคือ หากพบว่า
เน้ือหาสาระใดท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  โดยท่ีผูส้อนไดพ้ยายาม
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ีกบัผูเ้รียนหลายกลุ่มแลว้ยงัไดผ้ลเป็นอยา่งเดิม แสดงวา่
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงันั้นสูงเกินไปหรือไม่เหมาะกบัผูเ้รียนในชั้นเรียนระดบัน้ี หรือเน้ือหาอาจจะ
ยากหรือซับซ้อนเกินไปท่ีจะบรรจุในหลกัสูตรระดบัน้ี ควรบรรจุในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน จะเห็นวา่ผล
จากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ย  
     1.3 การประเมินเพื่อตดัสินหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็น
การประเมินเพื่อตดัสินผลการจดัการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ อาจเป็น
การประเมินหลงัจบหน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหน่ึง   หรือหลายหน่วย  รวมทั้งการประเมิน
ปลายภาคเรียนหรือปลายปี ผลจากการประเมินประเภทน้ีใช้ในการตดัสินผลการจดัการเรียนการ
สอน หรือตดัสินใจวา่ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บระดบัคะแนนใด 

2. แบ่งตามการอา้งอิง  
    การแบ่งประเภทของการประเมินตามการอา้งอิงหรือตามระบบของการวดั  แบ่งออกเป็น 

2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อน า
ผลจากการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกบัความสามารถของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุง
ตนเอง  (Self Assessment) เช่น ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกบั
ทดสอบหลังเรียนของตนเอง การประเมินแบบน้ี ควรจะใช้แบบทดสอบคู่ขนานหรือ
แบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence Test) เพื่อเปรียบเทียบกนัได ้  
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2.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาวา่ผูไ้ดรั้บการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มท่ีถูกวดัด้วยแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั การประเมินประเภทน้ีข้ึนอยู่กบัความรู้ 
ความสามารถของกลุ่มเป็นส าคญั นิยมใช้ในการจดัต าแหน่งผูถู้กประเมิน หรือใช้เพื่อ
คดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาต่อ 

2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็นการน าผล
การสอบท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ความส าคญัอยู่ท่ีเกณฑ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงความสามารถของกลุ่ม ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ไดแ้ก่ ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
3. แบ่งตามผูป้ระเมิน  

    การแบ่งประเภทของการประเมินตามกลุ่มผูป้ระเมิน (Evaluator) แบ่งออกเป็น 
3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือการประเมินภายใน (Internal 

Evaluation) เป็นการประเมินลกัษณะเดียวกบัการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาพฒันาหรือปรับปรุงตนเอง  การประเมินประเภทน้ีสามารถประเมินไดทุ้กกลุ่ม  
ผูเ้รียนประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  ครูประเมินเพื่อปรับปรุงการสอน
ของตนเอง นอกจากประเมินเพื่อพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนแลว้  สามารถประเมิน
เพื่อพฒันาปรับปรุงไดทุ้กเร่ือง ผู ้บริหารสถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารจดั
การศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินด้วยตนเอง หรือมีคณะประเมินของ
สถานศึกษา เรียกวา่ การประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรือการศึกษาตนเอง (Self 
Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม  หรือแบ่งประเมินเป็นส่วนๆ  เป็นดา้นๆ  ลกัษณะการ
ประเมินอาจจะมีคณะเดียวประเมินทุกส่วน หรือจะให้แต่ละส่วนประเมินตนเองหรือ
ภายในส่วนของตนเอง เช่น แต่ละระดบัชั้นเรียน  แต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอาคารสถานท่ี เป็นตน้  เพื่อให้แต่ละส่วนมี
การพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมินแต่ละ
ส่วนเพื่อจดัท าเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR 
หรือ Self Assessment Report : SAR) 

3.2 การประเมินโดยผูอ่ื้นหรือการประเมินภายนอก (External Evaluation)  
สืบเน่ืองจากการประเมินตนเองหรือการประเมินภายในซ่ึงมีความส าคญัมากในการพฒันา
ปรับปรุง  แต่การประเมินภายในมีจุดอ่อนคือความน่าเช่ือถือ   โดยบุคคลภายนอกมกัคิดวา่
การประเมินภายในนั้น มีความล าเอียง  ผูป้ระเมินตนเองมกัจะเขา้ขา้งตนเอง  ดงันั้นจึงมี



   80 
 

การประเมินโดยผูอ่ื้นหรือประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก  เพื่อยืนยนัการประเมินภายใน  
และอาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดท่ีควรไดรั้บการพฒันายิง่ข้ึนในทรรศนะของผูป้ระเมินในฐานะ
ท่ีมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั  อย่างไรก็ดี  การประเมินภายนอกก็มีจุดบกพร่องในเร่ือง
การรู้รายละเอียดและถูกตอ้งของสิงท่ีจะประเมิน  และจุดบกพร่องอีกประการหน่ึงคือเจต
คติของผูถู้กประเมิน ถา้รู้สึกวา่ถูกจบัผดิก็จะต่อตา้น  ไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ยอมรับผลการ
ประเมิน  ท าให้การประเมินด าเนินไปดว้ยความยากล าบาก  ดงันั้นการประเมินภายนอก
ควรมาจากความตอ้งการของผูถู้กประเมิน เช่น ครูผูส้อนให้ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  หรือเพื่อน
ครูประเมินการสอนของตนเอง  สถานศึกษาให้ผู ้ปกครองหรือนักประเมินมืออาชีพ 
(ภายนอก) ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 จากทรรศคติของนกัวิชาการสรุปไดว้า่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลข
หรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการวดัมาตีค่าอย่างมีเหตุผลมีความหมายท านองเดียวกบั  การวดัและการ
วดัผล 

ความส าคัญของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ท าใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการพิจารณาวา่ผูเ้รียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการประเมินเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งประเภท  จะเห็นว่า การวดัและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชน์
โดยตรงต่อผูเ้รียนแล้ว ยงัสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู  และเป็นข้อมูลส าคญัท่ี
สะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานการจดัการศึกษาของสถานศึกษาดว้ย   ดงันั้นครูและสถานศึกษาตอ้ง
มีขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ทั้งจากการประเมินในระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  และ
ระดบัอ่ืนท่ีสูงข้ึน  ประโยชน์ของการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 
        1. ดา้นการจดัการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการจดัการเรียน
การสอนดงัน้ี 
 1.1  เพื่อจดัต าแหน่ง (Placement)  ผลจากการวดับอกไดว้า่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถอยู่
ในระดบัใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดบัใด  การวดัและประเมินเพื่อจดั
ต าแหน่งน้ี มกัใชใ้นวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 

1.1.1 เพื่อคดัเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการวดัเพื่อคดัเลือกเพื่อเขา้เรียน  เขา้
ร่วมกิจกรรม-โครงการ  หรือเป็นตวัแทน(เช่นของชั้นเรียนหรือสถานศึกษา)  เพื่อการท า
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กิจกรรม  หรือการให้ทุนผล  การวดัและประเมินผลลกัษณะน้ีค านึงถึงการจดัอนัดบัท่ีเป็น
ส าคญั 

1.1.2 เพื่อแยกประเภท (Classification) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพื่ อ
แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง  และเก่ง  แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ ์
หรือตดัสินได้-ตก  เป็นตน้  เป็นการวดัและประเมินท่ียึดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็น
ส าคญั 

 1.2  เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อคน้หาจุดเด่น-จุดดอ้ย
ของผูเ้รียนวา่มีปัญหาในเร่ืองใด  จุดใด  มากนอ้ยแค่ไหน  เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัเพื่อการ
วินิจฉับ เรียกว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน  
ประโยชน์ของการวดัและประเมินประเภทน้ีน าไปใชใ้นวตัถุประสงค ์2 ประการดงัน้ี 

        1.2.1 เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน     ผลการวดัผูเ้รียนดว้ยแบบทดสอบวินิจฉยัการ
เรียนจะท าให้ทราบว่าผูเ้รียนมีจุดบกพร่องจุดใด  มากน้อยเพียงใด ซ่ึงครูผูส้อนสามารถแก้ไข
ปรับปรุงโดยการสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ไดต้รงจุด เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว ้ 

        1.2.2 เพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ผลการวดัด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน 
นอกจากจะช่วยให้เห็นว่าผู ้เรียนมีจุดบกพร่องเร่ืองใดแล้ว ยงัช่วยให้เห็นจุดบกพร่องของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้อีกด้วย เช่น ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีจุดบกพร่องจุดเดียวกนั  ครูผูส้อนตอ้ง
ทบทวนวา่อาจจะเป็นเพราะวธีิการจดัการเรียนรู้ไม่เหมาะสมตอ้งปรัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง  การประเมินเพื่อพฒันา (Formative Evaluation)  เป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกบัจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ผลจากการ
ประเมินใชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน
วิธีการสอน (Teaching Method) ปรับเปล่ียนส่ือการสอน (Teaching Media) ใช้นวตักรรมการ
จดัการเรียนรู้ (Teaching Innovation) เพื่อน าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.4 เพื่อการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเปรียบเทียบว่า
ผูเ้รียนมีพฒันาการจากเดิมเพียงใด และอยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจหรือไม่ 
1.5 เพื่อการตัดสิน  การประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นการประเมินรวม 
(Summative Evaluation)  คือใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเทียบกบัเกณฑ์เพื่อตดัสินผลการเรียนวา่ผา่น-
ไม่ผา่น  หรือใหร้ะดบัคะแนน   
          2 ดา้นการแนะแนว  
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ผลจากการวดัและประเมินผูเ้รียน  ช่วยให้ทราบว่าผูเ้รียนมีปัญหาและขอ้บกพร่องในเร่ืองใด มาก
น้อยเพียงใด  ซ่ึงสามารถแนะน าและช่วยเหลือผูเ้รียนให้แก้ปัญหา มีการปรับตวัได้ถูกต้องตรง
ประเด็น  นอกจากน้ีผลการวดัและประเมินยงับ่งบอกความรู้ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถน าไปใช้แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการเลือกอาชีพให้แก่
ผูเ้รียนได ้
         3. ดา้นการบริหาร  
ขอ้มูลจากการวดัและประเมินผูเ้รียน ช่วยให้ผูบ้ริหารเห็นขอ้บกพร่องต่างๆ ของการจดัการเรียนรู้ 
เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของครู  และบ่งบอกถึงคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามกัใชข้อ้มูลไดจ้ากการวดัและประเมินใชใ้นการตดัสินใจหลายอยา่ง เช่น การ
พัฒนาบุคลากร  การจัดครูเข้าสอน การจัดโครงการ  การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเรียน 
นอกจากน้ีการวดัและประเมินผลยงัใหข้อ้มูลท่ีส าคญัในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SSR) 
เพื่อรายงานผลการจดัการศึกษาสู่ผูป้กครอง  สาธารณชน หน่วยงานตน้สังกดั  และน าไปสู่การ
รองรับการประเมินภายนอก จะเห็นว่าการวดัและประเมินผลการศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของระบบ
การประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
        4. ดา้นการวจิยั  
การวดัและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวจิยัหลายประการดงัน้ี 

4.1  ขอ้มูลจาการวดัและประเมินผลน าไปสู่ปัญหาการวิจยั  เช่น ผลจากการวดัและประเมิน
พบวา่ผูเ้รียนมีจุดบกพร่องหรือมีจุดท่ีควรพฒันาการแกไ้ขจุดบกพร่องหรือการพฒันาดงักล่าวโดย
การปรับเปล่ียนเทคนิควิธีสอนหรือทดลองใชน้วตักรรมโดยใชก้ระบวนการวิจยั การวิจยัดงักล่าว
เรียกวา่  การวจิยัในชั้นเรียน (Classroom Research)  นอกจากน้ีผลจากการวดัและประเมินยงัน าไปสู่
การวจิยัในดา้นอ่ืน ระดบัอ่ืน  เช่น การวจิยัของสถานศึกษาเก่ียวกบัการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันา
คุณลกัษณะของผูเ้รียน เป็นตน้  

4.2  การวดัและประเมินเป็นเคร่ืองมือของการวิจยั  การวิจยัใชก้ารวดัในการรวบรวมขอ้มูล
เพื่อศึกษาผลการวิจยั ขั้นตอนน้ีเร่ิมจากการหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดั  การทดลองใชเ้คร่ืองมือ  การ
หาคุณภาพเคร่ืองมือ  จนถึงการใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพแลว้รวบรวมขอ้มูลการวดัตวัแปรท่ีศึกษา  
หรืออาจตอ้งตีค่าขอ้มูล  จะเห็นวา่การวดัและประเมินผลมีบทบาทส าคญัมากในการวิจยั  เพราะการ
วดัไม่ดี  ใชเ้คร่ืองมือไม่มีคุณภาพ  ผลของการวจิยัก็ขาดความน่าเช่ือถือ  

อจัฉรา  สุขารมณ์  และอรพินทร์   ชูชม  (2530) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ระดบั
ความส าเร็จท่ีได้รับจากการเรียนซ่ึงไดป้ระเมินผลจากหลายวิธีดงัต่อไปน้ี  กระบวนการท่ีไดจ้าก
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แบบทดสอบ  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทัว่ไปกระบวนการท่ีไดจ้าก  เกรด
เฉล่ียของโรงเรียน  ซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวธีิท่ีซบัซอ้นและช่วงเวลาท่ียาวนาน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนิยมใช้กันทั่วไป  มักอยู่ในรูปของเกรดท่ีได้จากโรงเรียน  
เน่ืองจากใหผ้ลท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่  เพราะการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  ครูจะตอ้งพิจารณา
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  หลายด้านจึงย่อมดีกว่าการแสดงขนาดของความล้มเหลว  หรือความส าเร็จ
ทางการเรียนจากการทดสอบนกัเรียนดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ ๆ ไป  เพียงคร้ังเดียว 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนเฉล่ียสะสมของนักเรียน  และแบ่งระดบัของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียสะสมต ่า  หมายถึง  ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่  2.00   
 คะแนนเฉล่ียสะสมปานกลาง  หมายถึง   ไดค้ะแนนเฉล่ียตั้งแต่  2.00 – 2.50 
 คะแนนเฉล่ียสะสมสูง   หมายถึง   ไดค้ะแนนเฉล่ียตั้งแต่  2.50  ข้ึนไป 

จากทรรศนของนกัวิชาการสรุปไดว้า่ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง กระบวนการ
วดัผลการศึกษาเล่าเรียนวา่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใดหลงัจากเรียนในเร่ืองนั้น ๆ 
            เคร่ืองมือวดัทางการศึกษา มีหลายชนิด  เช่น แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบ
วดัเจตคติ  แบบวดัภาคปฏิบติั  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบส ารวจ  แบบ
ประเมินค่า  แบบตรวจสอบรายการ  แบบบนัทึกพฤติกรรม  ฯลฯ  รายละเอียดดงัน้ี 

1.แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (Achievement  test) 
เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัทางดา้นความรู้  (Cognitive  Domain)  ไดแ้ก่  ความจ า  ความ

เขา้ใจ  การน าไปใช ้ วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า   
2.แบบวดัเจตคติ  (Attitude  test) 
การวดัเจตคติเป็นการวดัความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นการประเมินค่าสถานการณ์

คุณลกัษณะของส่ิงท่ีประเมินวา่อยูใ่นระดบัใด หรือสนใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เจตคติสามารถวดั
โดยตนเอง  ผูอ่ื้น  และกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมท่ีสร้างข้ึน  สถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นตน้  วธีิการ
วดัเจตคติ  ไดแ้ก่  การสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ์  การใชแ้บบวดั  การใชเ้ทคนิคการฉายออก  
และการพิจารณาจากบนัทึก   

3. แบบวดัภาคปฏิบติั  (Performance  test) 
 การวดัภาคปฏิบติั  เป็นการวดัความสามารถในการท างานของบุคคลภายใตส้ถานการณ์
และเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยจะวดัทั้งวธีิการ (process) และผลงาน
(product)  ท่ีผูท้ดสอบแสดงการกระท าออกมา 
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 ในการวดัภาคปฏิบติั  ครูผูส้อนตอ้งก าหนดงาน  (tasks)  ใหผู้เ้รียนกระท า หรือปฏิบติัและ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน  (Rubric)  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
  3.1 งานท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท า 

งานท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท างาน  แบ่งไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ  คือ  การปฏิบติัโดยขอ้เขียน
(paper and pencil performance)  การระบุช่ือและกระบวนการปฏิบติั  (identification test)  
การสร้างสถานการณ์จ าลอง  (simulated performance)  การก าหนดงานใหป้ฏิบติั  (work 
sample)  และการปฏิบติังานจากสถานการณ์จริง  (Authentic performance) 

  3.2 เกณฑก์ารประเมิน  (Rubric) 
วธีิก าหนดเกณฑก์ารประเมินมี 2 แบบ  คือ 

   (1) การก าหนดเกณฑ์โดยภาพรวม  (Holistic  Score)  เป็นการใหร้ะดบั
คะแนนเดียวส าหรับงานนั้น  เช่น  การประเมินการเขียน  จะไดร้ะดบัคะแนนออกมาเป็นระดบั
คะแนนเดียว  แต่จะมีบรรยายคุณภาพของการเขียนทั้งฉบบัเป็นระดบัคุณภาพ 
   (2) การก าหนดเกณฑ์โดยแยกเป็นดา้น ๆ  (Analytic  Score)  เป็นการแบ่ง
คะแนนเป็นส่วน ๆ  จากความสามารถท่ีจะตอ้งปฏิบติังาน หรือผลผลิตนั้น  แจกแจงรายละเอียด
ออกเป็นดา้น ๆ  และแต่ละดา้นมีคุณภาพอยา่งไร  เช่น  การประเมินการเขียน  แบ่งเกณฑก์าร
ประเมินเป็น 3 ดา้น  คือ ดา้นส านวนภาษา  ความคิดสร้างสรรค ์ การเขียนถูกหลกัไวยากรณ์  เป็น
ตน้ 
  3.3 แนวการก าหนดเกณฑ ์ (rubric) 
   ระดบั 1  :  ขั้นปรับปรุง - ผลงานมีขอ้บกพร่อง หรืองานไม่ส าเร็จ 
   ระดบั 2  :  ขั้นพอใช ้- ผลงานยงัเป็นไปตามแบบ  ไม่สมบูรณ์  มีจุดบก
บ่องอยูบ่า้ง 
   ระดบั 3  :  ขั้นปานกลาง (ผา่น) - ผลงานมีมาตรฐานค่อนขา้งสมบูรณ์ 
   ระดบั 4  :  ขั้นดี - ผลงานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน  มีความสมบูรณ์ 
   ระดบั 5  :  ขั้นดีเยีย่ม - ผลงานอยูใ่นระดบัมาตรฐานดีเยีย่ม  มีความคิด
สร้างสรรค ์ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4. แบบส ารวจรายการ  (Checklist) 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นส่ิงท่ีก าลงัด าเนินการ หรือเสร็จส้ินไปแลว้  วา่ไดก้ระท าหรือไม่ใช้
ประเมินความถ่ีในการกระท า  ส่วนใหญ่จะใชป้ระกอบการสัมภาษณ์ หรือการสังเกต   

5. แบบสังเกต  (Observation) 
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 การสังเกตเป็นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ท่ีผูว้ิจยัเป็น  “ผูส้ังเกต”  พฤติกรรม  หรือการ
กระท าต่าง ๆ  เพื่อศึกษาความเป็นไปและการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึง
จะไดข้อ้มูลท่ีตรงสภาพความเป็นจริงสูง  (high  authentic) 

6. แบบสัมภาษณ์  (Interview) 
 การสัมภาษณ์  หมายถึง  การสนทนาอยา่งมีจุดมุ่งหมายในการคน้หาความจริง  คือ   ผู ้
สัมภาษณ์ไดเ้ผชิญพดูคุยกนั  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นความจริงเพียงใดข้ึนอยู่
กบัความสามารถของผู ้

7. แบบสอบถาม  (Questionnaire) 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นัมากในการวจิยั  เป็นชุดค าถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัตวับุคคลในดา้นต่าง ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เช่น  แบบสอบถามความคิดเห็น  
ความรู้สึก  หรือขอ้มูลความจริง  โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมายในขอ้เลือกตอบท่ีระบุ
ไว ้หรือเติม หรือเขียนค าตอบ  โดยทัว่ไปแลว้แบบสอบถามจะใหผู้ต้อบบอกขอ้มูลส่วนตวัของ
ผูต้อบ  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์  จากนั้นจะถามเก่ียวกบัเป็นส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 

 

ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สมนึก ภทัทิยธนี (2546 : 78-82) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวา่ หมายถึง แบบทดสอบวดัสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที่นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้
ผ่านมาแล้ว ซ่ึงแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกบัแบบทดสอบมาตรฐาน 
แต่เน่ืองจากครูตอ้งท าหนา้ท่ีวดัผลนกัเรียน คือเขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีตนไดส้อน ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัแบบทดสอบท่ีครูสร้างและมีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้  6  แบบ ดงัน้ี 

1.  ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง   ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะค าถาม 
แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นแต่ละคน 

2.  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ   ลกัษณะทัว่ไป ถือไดว้า่ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ คือ ขอ้สอบ
แบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น 
ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 

3.  ขอ้สอบแบบเติมค า ลักษณะทัว่ไปเป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วยประโยคหรือ
ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์ให้ผูต้อบเติมค า หรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องว่างท่ีเวน้ไวน้ั้น 
เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
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4.  ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ  ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภทน้ีคลา้ยกบัขอ้สอบแบบ
เติมค า แต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมค า
เป็นประโยคที่ยงัไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผูต้อบเป็นคนเขียนตอบ  ค าตอบที่ตอ้งการจะสั้ นและ
กะทดัรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 

5.  ขอ้สอบแบบจบัคู่   ลกัษณะทัว่ไป เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีค าหรือ
ขอ้ความแยกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผูต้อบเลือกจบัคู่วา่ แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง (ตวัยืน) จะคู่  
กบัค า หรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อก
ขอ้สอบก าหนดไว ้

6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ีจะประกอบดว้ย 
2 ตอน ตอนน าหรือค าถามกบัตอนเลือก ในตอนเลือกน้ีจะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูก
และตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีค าถามท่ี 

ก าหนดให้นักเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจาก
ตวัเลือกอ่ืนๆ  และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตวัเลือกที่ใกล้เคียงกัน ดูเผินๆ จะเห็นว่า
ทุกตวัเลือกถูกหมด   แต่ความจริงมีน ้าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั 
                 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543 : 96) ไดก้ล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ท านองเดียวกนัวา่ หมายถึง แบบทดสอบที่วดัความรู้ของนกัเรียนที่ไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็น
ขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอกบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546) ให้ความหมายว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นการวดัความส าเร็จทางการเรียน หรือวดัประสบการณ์ทางการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนการ
สอน โดยวดัตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวดัผลส าเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่างๆ 
      จากทรรศนะของนกัวิชาการสรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความสามารถทางการเรียนดา้นเน้ือหา ดา้นวิชาการและทกัษะต่าง ๆ ของวิชา
ต่าง ๆ 
 หลกัเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากนกัการศึกษา
หลายๆ ท่าน ท่ีกล่าวถึงหลกัเกณฑไ์วส้อดคลอ้งกนั และไดล้ าดบัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เน้ือหาหรือทกัษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิได ้
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชแ้บบทดสอบวดันั้นถา้น าไปเปรียบเทียบกนัจะตอ้งให้
ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นไดค้รอบคลุมและเท่าเทียมกนั 
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 3.  วดัให้ตรงกบัจุดประสงค ์การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรจะวดั
ตามวตัถุประสงคทุ์กอยา่งของการสอน และจะตอ้งมัน่ใจวา่ไดว้ดัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัไดจ้ริง 
 4.  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวดัความเจริญงอกงามของนักเรียน 
การเปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าไปสู่วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ดงันั้น ครูควรจะทราบว่าก่อนเรียน
นกัเรียนมีความรู้ความสามารถอย่างไร เมื่อเรียนเสร็จแลว้มีความรู้แตกต่างจากเดิมหรือไม่       
โดยการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน 
 5.  การวดัผลเป็นการวดัผลทางอ้อม เป็นการยากท่ีจะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได ้ ส่ิงท่ีวดัได้ คือ การตอบสนองต่อขอ้สอบ ดงันั้น การเปล่ียน
วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นพฤติกรรมท่ีจะสอบ จะตอ้งท าอยา่งรอบคอบและถูกตอ้ง 
 6.  การวดัการเรียนรู้ เป็นการยากท่ีจะวดัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสอนไดภ้ายในเวลาจ ากดั ส่ิงท่ีวดั
ไดเ้ป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดงันั้นตอ้งมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีวดันั้นเป็นตวัแทนแทจ้ริงได ้
 7.   การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองช่วยพฒันาการสอนของครู และเป็น
เคร่ืองช่วยในการเรียนของเด็ก  
 8.   ในการศึกษาที่สมบูรณ์นั้น ส่ิงส าคญัไม่ได้อยู่ที่การทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว
การทบทวนการสอนของครูก็เป็นส่ิงส าคญัยิง่ 
 9.   การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรจะเนน้ในการวดัความสามารถในการใชค้วามรู้ให้
เป็นประโยชน์ หรือการน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ 
 10.  ควรใชค้  าถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและวตัถุประสงคท่ี์วดั 
 11.  ให้ขอ้สอบมีความเหมาะสมกบันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายพอเหมาะ   
มีเวลาพอส าหรับนกัเรียนในการท าขอ้สอบ    
       จากทรรศนะของนกัวิชาการสรุปไดว้า่ ในการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ วิธีการสร้าง
แบบทดสอบท่ีเป็นค าถาม เพื่อวดัเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้วตอ้งตั้งค  าถามที่สามารถ
วดัพฤติกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 ชนิดของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า เป็นแบบทดสอบที่วดัความรู้ของนักเรียนหลงัจากที่ได้เรียนไป
แล้วซ่ึงมกัจะเป็นขอ้ค าถามให้นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกบัให้นักเรียนปฏิบตัิจริง 
ซ่ึงแบ่งแบบทดสอบประเภทน้ีเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอ้ค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน เป็นขอ้ค าถาม
ท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในห้องเรียน เป็นการทดสอบว่านกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน
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บกพร่องในส่วนใดจะไดส้อนซ่อมเสริม หรือเป็นการวดัเพื่อดูความพร้อมท่ีจะเรียนในเน้ือหาใหม่ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวชิา หรือจากครูท่ีสอนวชิานั้น แต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง จนมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้หลกัและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียน
การสอนในเร่ืองใดๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบบอดถึงวิธีการ และยงัมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วยทั้งแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมี
วิธีการในการสร้างขอ้ค าถามที่เหมือนกนั เป็นค าถามที่วดัเน้ือหาและพฤติกรรมในด้านต่างๆ 
ทั้ง 4 ดา้น  ดงัน้ี 

2.1 วดัดา้นการน าไปใช ้
2.2 วดัดา้นการวเิคราะห์ 
2.3 วดัดา้นการสังเคราะห์ 
2.4 วดัดา้นการประเมินค่า 

ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ การทดสอบผลสัมฤทธ์ิกระท าได ้2 ลกัษณะคือ  
1. การทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการทดสอบท่ีเกิดจากแนวความเช่ือในเร่ืองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ซ่ึงมีความสามารถในการกระท า การเรียนรู้และการปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ไม่เท่ากนั 
บางคนมีความสามารถในการกระท า บางคนมีความสามารถดอ้ย คนส่วนใหญ่จะมีความสามารถ
ปานกลาง ขอ้สอบจะครอบคลุมเน้ือหาวิชาการท่ีสามารถวดันกัเรียนได ้การทดสอบแบบอิงกลุ่มจะ
ยดึคนส่วนใหญ่เป็นหลกัในการเปรียบเทียบ ดว้ยวิธีพิจารณาคะแนนดว้ยผลการทดสอบของบุคคล
เทียบกบัคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม คะแนนจะมีความหมายก็ต่อเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบับุคคลท่ีสอบดว้ย
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั การแปลความหมายของคะแนนในการสอบน้ี จะท าให้ครูทราบวา่นกัเรียนแต่
ละคนอยู่ในต าแหน่งใดของกลุ่ม นั่นก็คือ คนท่ีมีความสามารถสูงจะได้คะแนนสูง คนท่ีมี
ความสามารถดอ้ยกว่าก็จะไดค้ะแนนลดหลัน่ลงมาจนถึงคะแนนต ่าสุด คุณลกัษณะ ขอ้จ ากดัของ 
ขอ้สอบอบบอิงกลุ่มมีดงัน้ี (เยาวดี  วบิูลยศ์รี, 2545) 
                    คุณลกัษณะส าคญัของการพฒันาแบบทดสอบอิงกลุ่ม แบบทดสอบอิงกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นแบบสอบมาตรฐานหรือแบบสอบท่ีครูสร้างข้ึนก็ตาม ต่างก็มกัจะวดัคุณลกัษณะของบุคคล 
(Attribute) ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มเป็นส าคญั ดงันั้น การพฒันาแบบทดสอบ ประเภทน้ีจึงไม่เพียงแต่
จะตอ้งมีคุณสมบติัในการวดัคุณลกัษณะเฉพาะไดเ้ท่านั้น ยงัจ  าเป็นจะตอ้งมี คุณสมบติัในดา้นของ
อ านาจจ าแนกท่ีสูงพอ เพื่อจะช่วยบ่งช้ีถึงคุณลกัษณะเฉพาะ ท่ีแตกต่างกนั ระหวา่งบุคคลในกลุ่มได้
อีกดว้ย 
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 ขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบอิงกลุ่ม 
1. ขาดประสิทธิภาพในการวิจยัจุดอ่อน ทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และดา้นการ

จดักระบวนการเรียนการสอนของครู 
2. การประเมินระดบัความรู้ของผูเ้รียนจากขอบข่ายเน้ือหาท่ีจ ากดั ไม่สามารถท่ีจะ

ตรวจสอบ พฤติกรรมซ่ึงครอบคลุมจุดประสงค์ของการเรียนการสอนอันจะ
น าไปสู่ผลิตผลของการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

3. การประเมินหลักสูตรก็เป็นเพียงการตรวจสอบจากผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ท่ี
เปล่ียนแปลงไปเท่านั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงจุดประสงคข์องหลกัสูตรวา่ ได้
บรรลุผลตามท่ีตอ้งการหรือไม่เพียงใด 

4. การประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนของโปรแกรมการศึกษา ไดจ้  ากดัเฉพาะผูเ้รียน ใน
กลุ่มสถานศึกษาท่ีใช้แบบทดสอบน้ีเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงถึงสถานภาพท่ี
แทจ้ริงของโปรแกรมการศึกษานั้น วา่มีประสิทธิภาพเพียงใด 

2.การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นการทดสอบท่ียึดความเช่ือถือเร่ืองการเรียนเพื่อรอบรู้ ซ่ึง
มุ่งส่งเสริมผูเ้รียนทั้งหมดหรือผูเ้รียนเกือบทั้งหมดใหป้ระสบความส าเร็จทางการเรียน มีการก าหนด 
เกณฑ์ไวเ้ป็นมาตรฐาน แบบทดสอบสร้างข้ึนจากเน้ือหาวิชา เพื่อประเมินความรู้และทกัษะท่ีได้
เรียนมา และน าผลการสอบวดัของนักเรียนแต่ละคนไปเทียบกบัเกณฑ์คะแนนท่ีตั้งไว ้เกณฑ์จะ
ก าหนดตามจุดมุ่งหมาย ของการสอนในแต่ละบท หรือแต่ละหน่วยการเรียน ซ่ึงอาจเป็นจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมก็ได ้ซ่ึงการสร้างแบบทดสอบ แบบอิงเกณฑ ์มีดงัน้ี (เยาวดี  วบิูลยศ์รี, 2545) 

การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 1. ตดัสินวา่การเรียนรู้แบบใดท่ีควรจะบรรจุไวใ้นการเรียน เพื่อวดัความสามารถ

ขั้นรอบร็ 
 2. จ  ากดัขอบข่ายของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการทดสอบ 
 3. ก าหนดผลิตผลของการเรียนรู้ใหช้ดัเจน 
 4. ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการปฏิบติั 
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของผลสัมฤทธ์ิ แบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะคือ การทดสอบแบบอิงกลุ่ม จะเป็นแบบทดสอบท่ีนิยมใชว้ดัคุณลกัษณะ โดยน าคะแนนท่ี
วดัไดจ้ากนกัเรียน แต่ละชั้นไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนในกลุ่ม ส าหรับการทดสอบแบบอิงเกณฑ ์
เป็นแบบทดสอบท่ีน าคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อตรวจสอบการ
บรรลุวตัถุประสงค ์ท่ีก าหนดไว ้

สทศ. กบัการเป็นองค์กรมหาชน 



   90 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีความสุข โดยการจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ยึดหลกัมีเอกภาพ
ดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการ
ทดสอบท่ีไดม้าตรฐานไปสู่ระดบัชาติ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา 
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีรัฐตอ้งตรวจสอบประเมินผลวา่การจดัการศึกษาท่ีเป็นการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้ทัว่ถึงนั้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดและมีคุณภาพเท่า
เทียมกนัมากนอ้ยเพียงใด  จึงไดจ้ดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) ข้ึน 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "สทศ" ใช้ช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่ "National  Institute of Educational Testing Service (Public  Organization) 
" เรียกโดยยอ่วา่ "NIETS" จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จดัตั้งข้ึนเป็นองค์การมหาชน
เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรไดสู้งสุด  มีความเป็น
อิสระไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบริหารของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการจดัการศึกษาจึงมี
ความเป็นกลาง  เป็นสถาบนัท่ีมีการก าหนดหลกัการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้าง
การบริหาร และการด าเนินกิจการ ความสัมพนัธ์กบัรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บุคลากร การเงิน 
การตรวจสอบ และการประเมินผลท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
จดัตั้งสถาบนัเพื่อบริหารจดัการและด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา วิจยั และให้บริการ ทางดา้นการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและนานาชาติ 
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อ านาจหน้าที ่
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
มาตรา ๗ ให้สถาบนัมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจดัการและด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา 

วจิยั พฒันา และใหบ้ริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

มาตรา ๘ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้ถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี 
(๑) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วธีิการทดสอบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
(๒) ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ ตลอดจนใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 
(๓) ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้ความสามารถ และ
การสอบวดัมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบั
และการเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกนัหรือการศึกษาต่างระบบ 
(๔) ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวจิยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา 
(๕) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และใหบ้ริการผล
การทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) พฒันาและส่งเสริมวชิาการดา้นการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการ
พฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
บณัฑิต รวมทั้งการใหก้ารรับรองมาตรฐานของระบบ วธีิการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงาน
การประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา 
(๗) เป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาติ 
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวดัความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จ านวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 

วตัถุประสงค ์O-NET 
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการจบการศึกษา  ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
3. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
4. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชาติ 
5. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น 
หน่วยงานตน้สังกดัของนกัเรียนท่ีสอบ O-NET 
ในปีการศึกษา 2555 สทศ. จดัสอบ O-NET ใหก้บันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  ทั้งหมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า 9 หน่วยงาน 

ตน้สังกดั หน่วยงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ส านกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล,
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยั) 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล 

โรงเรียน อบต. โรงเรียน อบจ.),ส านกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร,ส านกัการศึกษา เมืองพทัยา 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สถาบนัการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) 

ส านกันายกรัฐมนตรี กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน สงักดัส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ต ารวจตระเวนชายแดน),
ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม) 

ท่ีมา คู่มือการจดัสอบ O-Net ปี พ.ศ.2555 
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ลกัษณะและรูปแบบแบบทดสอบ 
ในปีการศึกษา 2555 สทศ. จดัสอบ O-NET ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ 67 มาตรฐานการเรียนรู้ 

รูปแบบขอ้สอบ ในปีการศึกษา 2555 ขอ้สอบมี 2 รูปแบบ คือ 1. ปรนยัแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 2. ปรนยัแบบเติมค าตอบ หรืออ่ืน ๆ เช่น 
การคิดค านวณแลว้ระบายค่าตวัเลขท่ีเป็นค าตอบ ซ่ึงขอ้สอบรูปแบบ น้ีจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 
ของแบบทดสอบทั้งหมดในวชิานั้น 

แนวคิดเกีย่วกบัโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับมัธยม 
 พยงุศกัด์ิ สนเทศ (2531) การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งมากท่ี
จะเป็นตวัก าหนด และกระบวนการหล่อหลอมบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย และระดบัสติปัญญาของ
บุคคลท่ีมีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีอ่อนไหวและเปล่ียนแปลงไดง่้ายในสังคม และบุคคลใน
วยัน้ีมีมากท่ีสุดในจ านวนประชากรทั้งประเทศแน่นอน เป้าหมายของการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาประเทศจะได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย ผูท่ี้เป็นครู อาจารย ์ผูส้อนอบรม
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาจึงตอ้งใช้กลวิธีการสอน การอบรม เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของเด็กวยัน้ีใหมี้พฤติกรรมไปในทางท่ีสังคมพึงปรารถนา 
 ภิญโญ สาธร (2526) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาวา่ สามารถจะกล่อมเกลา 
ปลูกฝังและพฒันาในดา้นต่างๆ ของเยาวชนให้เป็นไปตามความตอ้งการและจุดหมายของสังคมได้
อยา่งดีท่ีสุด และอีกประการหน่ึง โรงเรียนมธัยมศึกษายงัเป็นสถานศึกษาท่ีมีเด็กวยัรุ่นเขา้เรียนมาก
ท่ีสุด คือ อายรุะหวา่ง 12-17 ปี ซ่ึงรัฐตอ้งเตรียมคนเหล่าน้ีให้เป็นผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบต่อบา้นเมืองใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 จากทรรศนะของนกัวิชาการสามารถสรุปไดว้่า การศึกษาระดบัมธัยมมีความส าคญัเป็น
อย่างมากเพราะมีตวัก าหนด และกระบวนการหล่อหลอมบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และระดับ
สติปัญญาของบุคคลท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงวยัรุ่นสามารถจะกล่อมเกลา ปลูกฝัง และพฒันาในดา้นต่างๆ 
ของเยาวชนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและจุดหมายของสังคมไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
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บทบาทและหน้าทีข่องโรงเรียน 
 แมคเคลียร่ี และเฮนซ์เลย ์(Mccleary and Hencley, 1965) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัภารกิจของ
โรงเรียนและไดข้อ้สรุปภารกิจหลกัๆ ไว ้6 ประการ คือ  
 1.พฒันาเชาวแ์ละสติปัญญา อุปนิสัย และบุคลิกภาพของนกัเรียน 
 2.ให้ความรู้ท่ีส าคญัและความคิดต่างๆ อนัเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมของประเทศของ
ตนเองและประเทศอ่ืนๆ 
 3.ท านุบ ารุงและรักษา ยึดมัน่และจงรักภีกดีต่อระบบการปกครอง และสังคมแบบประชาธิปไตย
ของประเทศ 
 4.ให้ความรู้และความช านาญในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของบุคคลและ
สังคม 
 5.ส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ 
 6.ปรับปรุงความคิดในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้จกัใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม 

ขอบเขตของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 
  1.การบริหารวชิาการ 

1)การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
   2)การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
   3)การวดัประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
   4)การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   5)การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
   6)การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
   7)การนิเทศการศึกษา 
   8)การแนะแนวการศึกษา 
   9)การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกา 
   10)การส่งเสริมความร็ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
   11)การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
   12)การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
  2.การบริหารงบประมาณ 
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   1)การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
   2)การจดัสรรงบประมาณ 
   3)การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
   4)การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   5)การบริหารการเงิน 
   6)การบริหารบญัชี 
   7)การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
  3.การบริหารงานบุคคล 
   1)การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
   2)กรสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   3)การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
   4)วนิยัและการรักษาวนิยั 
   5)การออกจากราชการ 
  4.การบริหารทัว่ไป 
   1)การด าเนินงานธุรการ 
   2)งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3)งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
   4)การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
   5)การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
   6)งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   7)การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร
ทัว่ไป 
   8)การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
   9)การจดัส ามะโนผูเ้รียน 
   10)การรับนกัเรียน 
   11)การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั 
   12)การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   13)งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
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   14)การประชาสัมพนัธ์งานการศึกา 
   15)การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนั สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   16)งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีและหน่วยงานอ่ืน 
   17)การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   18)งานบริการสาธารณะ 

กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ดว้ยมีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา
โรงเรียนมธัยมศึกษาหลายฉบบัดว้ยกนั ดงัเช่น 
 1.พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 2.พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 3.พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 4.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 5.กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจดัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 7.ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 8.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 9.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และเร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพองค์การและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จงัหวดั นนทบุรี ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารทฤษฎีและเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยเ ร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดั นนทบุรี” ผูว้ิจยัได้
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

ประชำกร 
ประชากรของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดั นนทบุรี รวม 18 โรงเรียน ไดแ้ก่  
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 501 ถึง 1,500 คน 6 โรงเรียน 

 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ มีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 ถึง 2,499 คน 2 โรงเรียน 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป 10 โรงเรียน 
โดยเกณฑ์การแบ่งขนาดของสถานศึกษา ใช้เกณฑ์ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก าหนดไว ้

กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูใ้ห้ข้อมูล เป็นผูบ้ริหาร และครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจังหวดั 
นนทบุรี จ  านวน 1,819 คน น ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้กณฑ์ก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางประมาณกลุ่มตวัอยา่ง ของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ (level of confidence) 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 317 คน ใชว้ิธีการ
สุ่มอยา่งง่ายตามสัดส่วนของขนาดของโรงเรียน 
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม โดยใชส้ัดส่วนจากประชากรต่อกลุ่มตวัอยา่ง 1,819 : 317 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มยอ่ยดงั ตารางท่ี 
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โรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
โรงเรียนท่ี1   27 5 
โรงเรียนท่ี2    30 5 
โรงเรียนท่ี3 48 8 
โรงเรียนท่ี4   79 14 
โรงเรียนท่ี5 49 9 
โรงเรียนท่ี6 69 12 
โรงเรียนท่ี7   61 10 
โรงเรียนท่ี8                          98 17 
โรงเรียนท่ี9   104 18 
โรงเรียนท่ี10  136 24 
โรงเรียนท่ี11 126 22 
โรงเรียนท่ี12 124 22 
โรงเรียนท่ี13 132 23 
โรงเรียนท่ี14 140 24 
โรงเรียนท่ี15  147 26 
โรงเรียนท่ี16 133 23 
โรงเรียนท่ี17     131 23 
โรงเรียนท่ี18 185 32 
รวม 1,819 317 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น แบบบนัทึกข้อมูลผลคะแนน O-net และ
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น  2  ตอน 

ตอนท่ี 1สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-list) จ  านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ระดบัวฒิุการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในการท างาน อายกุาร
ท างาน และระยะเวลาการปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งนั้น  



99 
 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินภาวะสุขภาพองคก์ารใน 7 มิติ ของฮอยและเฟลดแ์มน (Hoy and 
Feldman, 2000) ท่ีเป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน มีจ านวน 44 ขอ้ มีค่าคะแนนมาตรฐานการประเมินภาวะ
สุขภาพองคก์ารท่ีดีและไม่ดี ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้ปลและปรับปรุงขอ้ค าถามดา้นภาษา เพื่อใหข้อ้ความมี
ความเหมาะสมกบับริบทการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมศึกษา หาค่าความตรงเชิงเน้ือหารายขอ้ 
โดยมี ดร. อุษณีย ์กุลินทรประเสริฐ ดร.พรรณี สุวตัถี ดร.สัมฤทธ์ิ  ผวิน่ิม ดร.บุญส่ง หาญพานิช และ
น.ท.หญิง ดร.สุวพกัตร์ เวศมว์บิูลย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.8 ถึง 1 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach)  ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.9810  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ตอนท่ี1 การวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive statistic) ใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) 
ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์คะแนนค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามประเมินภาวะสุขภาพ

องคก์ารใน 7 มิติ ของฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 2000) ใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค านวณหาค่าคะแนนมาตรฐานท่ีใชใ้นการ
ประเมินภาวะสุขภาพขององคก์ารวา่อยูใ่นระดบั โดยมีระดบัดงัน้ี 

    คะแนนมากกวา่ 525             - ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
    คะแนนระหวา่ง 476-524 - ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    คะแนนนอ้ยกวา่ 475             - ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่า 

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาค านวณเพื่อหาค่าภาวะสุขภาพองคก์ารในทั้ง 7 
มิติ ของแต่ละโรงเรียน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัใด ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ตามคะแนนมาตรฐานท่ีเฟลด์แมนและฮอยไดก้ าหนดไว ้

คะแนนมากกวา่ 600   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงมาก 
คะแนนระหวา่ง  551-600  -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
คะแนนระหวา่ง  525-550  -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
คะแนนระหวา่ง  511-524             -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียเล็กนอ้ย 
คะแนนระหวา่ง 490-510   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัเท่ากบัค่าเฉล่ีย 
คะแนนระหวา่ง 476-489               -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียเล็กนอ้ย 
คะแนนระหวา่ง 450-475   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
คะแนนระหวา่ง 400-449   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่า 
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คะแนนนอ้ยกวา่ 400   -ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพองคก์ารกบัประสิทธิผลของ

โรงเรียน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Simple correlation) เพื่อหาค่า
ความสัมพนัธ์ของค่าคะแนนภาวะสุขภาพองคก์ารท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือประเมินภาวะสุขภาพองคก์าร
ใน 7 มิติ ตามทฤษฎีของ ฮอยและเฟลดแ์มน (Hoy and Feldman, 2000) และค่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนท่ีไดจ้ากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากรดงัน้ี 
 1. ท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 18 โรงเรียน และขอผลค่าคะแนนเฉ่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary 
National Education Test: O-NET) ของทั้ง 18 โรงเรียน 
 2.ท าหนงัสือน าถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พร้อมหนงัสือจากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัดงักล่าว โดย
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและให้ขอ้มูลการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน/หัวแผนก ครูผูส้อน และ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมตามกรอบการวิจยั และได้จดัส่งขอ้มูลกลบัให้กับผูว้ิจยั
ตามล าดบั 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
statistic) ใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) 
 2. การวเิคราะห์คะแนนค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามประเมินภาวะสุขภาพองคก์ารใน 7 
มิติ ของฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 2000) ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค านวณหาค่าคะแนนมาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมินภาวะสุขภาพ
ขององคก์าร ดงัน้ี 
     - การใหค้ะแนนในแต่ละมิติ 
 มิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แขง็ขององคก์าร   คะแนนขอ้ค าถามท่ี 1+8+15+22+29+36+39 
 มิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดน้กิจสัมพนัธ์ คะแนนขอ้ค าถามท่ี 4+11+18+25+32  
 มิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ คะแนนขอ้ค าถามท่ี 3+10+17+24+31  
 มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร  คะแนนขอ้ค าถามท่ี 2+9+16+23+30 
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 มิติท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร คะแนนขอ้ค าถามท่ี 5+12+19+26+33 
 มิติท่ี 6 ดา้นขวญัในการปฏิบติังาน คะแนนขอ้ค าถามท่ี 6+13+20+27+34+37+40+42+44 
 มิติท่ี 7 ดา้นการมุง้เนน้วชิาการ คะแนนขอ้ค าถามท่ี 7+14+21+28+35+38+41+43 
    - ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                    ค่าเฉล่ีย ( X )     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 มิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แขง็ขององคก์าร       18.61    2.66    
 มิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดน้กิจสัมพนัธ์     14.36    1.83 
 มิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์     12.83    2.03 
 มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร      12.93    1.79 
 มิติท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร     13.52    1.89 
 มิติท่ี 6 ดา้นขวญัในการปฏิบติังาน      25.05    2.64 
 มิติท่ี 7 ดา้นการมุง้เนน้วชิาการ      21.33    2.76 
    -เกณฑใ์นการหาค่า S.D. ในแต่ละมิติของกลุ่ม 
 SdS มิติท่ี 1 = 100(ค่าท่ีได ้-18.61)/2.66+500 
 SdS มิติท่ี 2 = 100(ค่าท่ีได ้-14.36)/1.83+500 
 SdS มิติท่ี 3 = 100(ค่าท่ีได ้-12.83)/2.03+500 
 SdS มิติท่ี 4 = 100(ค่าท่ีได ้-12.93)/1.79+500 
 SdS มิติท่ี 5 = 100(ค่าท่ีได ้-13.52)/1.89+500 
 SdS มิติท่ี 6 = 100(ค่าท่ีได ้-25.05)/2.64+500 
 SdS มิติท่ี 7 = 100(ค่าท่ีได ้-21.33)/2.76+500 
    -เกณฑก์ารวเิคราะห์ค่าคะแนนภาวะสุขภาพองคก์าร 

ภาวะสุขภาพองคก์าร = [SdS มิติท่ี 1+ SdS มิติท่ี 2 + SdS มิติท่ี 3 + SdS มิติท่ี 4 + SdS มิติท่ี 
5 + SdS มิติท่ี 6 + SdS มิติท่ี 7] / 7 

มากกวา่ 525  - ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
ระหวา่ง 476-524  - ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบักลาง 
นอ้ยกวา่ 475  - ภาวะสุขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่า 
ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้ มาค านวณเพื่อหาค่าภาวะสุขภาพองค์การในทั้ง 7 มิติ ของแต่ละ

โรงเรียน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษาอยู่ในระดบัใด ตามคะแนน
มาตรฐานท่ีฮอยและเฟลดแ์มนไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 



102 
 

ค่าประสิทธ์ิผลของโรงเรียนผูว้ิจยัใช้ ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มเป็น 

คะแนนมากกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 2.5 ข้ึนไป   - คะแนนอยูใ่นระดบัสูง  
คะแนนอยูร่ะหวา่งค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  - คะแนนอยูใ่นระดบักลาง 
คะแนนนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 2.5 ข้ึนไป    - คะแนนอยูใ่นระดบัต ่า 

 3.การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพองคก์ารกบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple correlation) ใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ของค่าคะแนนภาวะสุขภาพองคก์ารท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือประเมินภาวะสุขภาพ
องคก์ารใน 7 มิติ ตามทฤษฎีของ ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) และค่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนท่ีไดจ้ากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 



 

 

บทที่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ตามล าดบัดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของอาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี โดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา สรุปไดด้งัตาราง 
ตาราง 1 ขอ้มูลพื้นฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
  สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
81 
236 

 
25.6 
74.4 

    รวม 317 100.00 
2. อายุ 
  ต ่ากวา่ 30 ปี 
  31 – 40ปี 
  41 – 50 ปี 
  51 ปีข้ึนไป 

 
68 
95 
41 
113 

 
21.5 
30 
12.9 
35.6 

    รวม 317 100.00 
3. วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
                                ปริญญาเอก  
                                อ่ืนๆ  

 
214 
97 
5 
1 

 
67.5 
30.6 
1.6 
0.3 

  รวม 317 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าสถานภาพของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ภาวะสุขภาพองค์การขององคก์ารของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน236คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 อายุระหว่าง 51 ปีข้ึน
ไป มากท่ีสุด จ านวน 113คน คิดเป็นร้อยละ 35.6วุฒิปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.5  
 ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวม 7 มิติ 
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีทั้ง 7 มิติ 
 

สรุปภาวะสุขภาพองค์การ 7 มิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับ  

มิติ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 2.70 0.77 6 
 

 

มิติที ่2 ด้านภาวะผู้น าด้านกจิสัมพนัธ์ 2.97 0.69 1 
 

 

มิติที ่3 ด้านภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพนัธ์ 2.73 0.77 5  
มิติที ่4 ด้านอทิธิพลของผู้บริหาร 2.83 0.73 4  

มิติที ่5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 2.64 0.75 7  

มิติที ่6 ด้านขวญัในการปฏิบัติงาน 2.93 0.74 3  

มิติที ่7 ด้านการมุ่งเน้นวชิาการ   2.94 0.76 2  

รวม 2.79 0.74   
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าภาวะสุขภาพองค์การ 7 มิติเก่ียวกับข้อมูลสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.97รองลงมาคือดา้นขวญัใน
การปฎิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 2.94 ส่วนดา้นความเขม้แขง็ขององคก์ร มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.52 ตามล าดบั 
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ตารางที ่3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี มิติ ท่ี1 
 

มิติ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับ  

1. ครูไดรั้บการคุม้ครองเป็นอย่างดี เม่ือชุมชน
เรียกร้องอยา่งไม่มีเหตุผล 

2.29 0.84 7 
 

 

2. สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียน 

2.60 0.80 6 
 

 

3. โรงเรียนยอมรับความต้องการของชุมชน
แมว้า่จะไม่เก่ียวขอ้งกบัดา้นการศึกษา 

2.79 0.68 3  

4. ครูไม่ไดรั้บการกดดนัจากชุมชน 3.13 0.87 1  

5. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน 

2.60 0.75 5  

6. โรงเรียนเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จาก
ชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.86 0.68 2  

7.ผู ้ปกครองส่วนหน่ึงได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของโรงเรียน 

2.63 0.74 4  

รวม 2.7 0.77   
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าสุขภาพองค์การของโรงเ รียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี1ด้านความเขม้แข็งขององค์การเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโดยครูไม่ได้รับการกดดนัจากชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.13 รองลงมาคือ
โรงเรียนเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีค่าเฉล่ีย2.86 ส่วนครูไดรั้บการ
คุม้ครองเป็นอยา่งดี เม่ือชุมชนเรียกร้องอยา่งไม่มีเหตุผลมีค่าเฉล่ียต ่าสุด2.29 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 2 
 

มิติที ่2 ด้านภาวะผู้น าด้านกจิสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ล าดับ  

1.ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัของโรงเรียน 
2.ผูบ้ริหารพยายามช้ีน าให้บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 
3.ผู ้บ ริหารช้ีแจงความคาดหวังให้บุคลากรใน
โรงเรียนไดรั้บรู้ดว้ยความจริงใจ 
4. ผูบ้ริหารพยายามรักษา มาตรฐาน การด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
5. ผูบ้ริหารสามารถด าเนินงานามแผนปฏิบติัการ
ของโรงเรียนท่ีก าหนด 
 

 
3.19 

 
3.00 

 
2.82 

 
2.96 

 
2.90 

 
0.66 

 
0.71 

 
0.70 

 
0.73 

 
0.66 

 
1 
 
2 
 
5 
 
3 
 
4 

 

รวม 2.97 0.69   
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ดา้นภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ส่วนใหญ่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูง ยกเวน้ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงั
คบของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.19 รองลงมา ผูบ้ริหารพยายามช้ีน าให้
บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย3.00และผูบ้ริหารช้ีแจงความคาดหวงัให้บุคลากรใน
โรงเรียนไดรั้บรู้ดว้ยความจริงใจมีค่าเฉล่ียต ่า2.82 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 3 
 

มิติที ่3 ด้านภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ล าดับ  

1.ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองต่อทุกคนและสามารถ
เขา้ถึงได ้
2. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อบุคลากรในโรงเรียนอยา่งเสมอภาค 
3. ผูบ้ริหารน าขอ้เสนอแนะจากบุคลากรในโรงเรียน
ไปสู่การปฏิบติัจริง 
4. ผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการ
ในโรงเรียนให้ดีข้ึน 
5. ผูบ้ริหารสนบัสนุนกบัการจดัสวสัดิการใหบุ้คลากร
ในโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 

 
2.80 
2.67 

 
2.73 

 
2.76 

 
2.67 

 
0.81 
0.79 

 
0.78 

 
0.80 

 
0.66 

 
1 
4 
 
3 
 
2 
 
5 

 

รวม 2.73 0.77   
  

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ผูบ้ริหารมี
ความเป็นกนัเองต่อทุกคนและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.80 รองลงมา
คือผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการในโรงเรียนให้ดีข้ึนมีค่าเฉล่ีย 2.76 และ
ผูบ้ริหารสนบัสนุนกบัการจดัสวสัดิการใหบุ้คลากรในโรงเรียนอยา่งทัว่ถึงมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 0.66 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 4 
 

มิติที ่4 ด้านอทิธิพลของผู้บริหาร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับ  

1.ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร
ตามท่ีบุคลากรตอ้งการ 
2. ผูบ้ริหารสามารถโน้มน้าวให้ผูบ้งัคบับญัชา เห็น
คลอ้ยตามท่ีเสนอ 
3. ผู ้บริหารสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดดี้ 
4 .  ผู ้ บ ริ ห า ร ต ร ะ ห นั ก ใ น ข้ อ เ ส น อ แน ะ ข อ ง
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อน ามาปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
5.ผูบ้ริหารไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

 
2.61 

 
2.57 

 
3.04 

 
2.81 
3.11 

 
0.72 

 
0.72 

 
0.71 

 
0.70 
0.81 
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2 
 
3 
1 
 

 

รวม 2.83 0.73   
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริหาร
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.11รองลงมาคือ
ผูบ้ริหารสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาไดดี้ มีค่าเฉล่ีย 3.04 และผูบ้ริหารสามารถ
โนม้นา้วใหผู้บ้งัคบับญัชา เห็นคลอ้ยตามท่ีเสนอ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.57 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 5 
 

มิติที ่5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ล าดับ  

1.โรงเรียนจดัสรรวสัดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
เม่ือบุคลากรมีความจ าเป็นตอ้งการใช ้
2. ครูสามารถใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจดัหา
ใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 
3. ครูไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
4. โรงเรียนจดัหาวสัดุอุปกรณ์เสริมไวส้ าหรับใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 
5.ครูสามารถใชส่ื้ออุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียนจดัไวใ้หไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

 
2.57 

 
2.67 

 
2.65 

 
2.67 

 
2.66 

 
0.75 

 
0.73 

 
0.74 

 
0.77 
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รวม 2.64 0.75   
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า โดยภาพรวมด้านการสนบัสนุนทรัพยากร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า โรงเรียนจดัหาวสัดุอุปกรณ์เสริมไวส้ าหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.67 รองลงมาคือ ครูสามารถใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจดัหาให้ได้
อยา่งเพียงพอมีค่าเฉล่ีย 2.67 และโรงเรียนจดัสรรวสัดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเม่ือบุคลากรมี
ความจ าเป็นตอ้งการใชมี้ค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.57 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 6 
 

มิติที ่6 ด้านขวญัในการปฏิบัติงาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ล าดับ  

1.ครูในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัเป็นอยา่งดี 
2. ครูในโรงเรียนแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อกนั 
3. ครูในโรงเรียนไม่มีความแปลกแยกต่อกนั 
4. ครูในโรงเรียนมีความรักใคร่ปรองดองต่อกนัเป็น
อยา่งดี 
5. ครูในโรงเรียนต่างท างานสนใจจะท างานร่วมกนั 
6. ครูในโรงเรียนท างานอยา่งมีความสุข ไดรั้บขวญั
และก าลงัใจเป็นอยา่งดี 
7.ครูในโรงเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่ต่อกนัเป็นอยา่งดี 
8. ครูในโรงเรียนกระตือรือร้นในการท างานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และความส าเร็จ 
9. ครูในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน 
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รวม 2.93 0.74   
 

 จากตารางท่ี 8 พบวา่ โดยภาพรวมการดา้นขวญัในการปฏิบติังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ครูในโรงเรียนแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อกนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุด3.15 
รองลงมาคือ ครูในโรงเรียนต่างท างานสนใจจะท างานร่วมกนั มีค่าเฉล่ีย 3.04  และครูในโรงเรียน
ไม่มีความแปลกแยกต่อกนั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.57 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 7 
 

มิติที ่7 ด้านการมุ่งเน้นวชิาการ   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ล าดับ  

1.นกัเรียนพฒันาตนเองใหบ้รรลุเป้าหมายตามของ
โรงเรียน 
2. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานดา้น
วชิาการไว ้
3. นกัเรียนท่ีเรียนดีส่วนใหญ่ไดรั้บการยอมรับจาก
เพื่อนนกัเรียน 
4. นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าไดข้อท างานเพิ่มเติม
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนท่ีดีข้ึน 
5. ครูส่วนใหญ่เช่ือมัน่วา่นกัเรียนของโรงเรียนจะ
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
6. โรงเรียนจดักิจกรรมยกยอ่งชมเชย นกัเรียนท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
7. นกัเรียนใชค้วามพยายามในการพฒันาตนเองอยู่
เสมอ 
8. โรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
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รวม 2.94 0.69   
 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ โดยภาพรวมดา้นการมุ่งเนน้วชิาการ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
โรงเรียนจดักิจกรรมยกยอ่งชมเชย นกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3.15  รองลงมาคือ โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นวชิาการไว ้มีค่าเฉล่ีย 
3.10  และนกัเรียนใชค้วามพยายามในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด2.71 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 10 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนนภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีทั้ง 7 มิติ 
 

สรุปทั้ง 7 มิติ ค่าเฉล่ีย
สุขภาพองค์การ ระดับ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

492.25 
475.37 
519.04 
436.36 
479.66 
463.71 
494.98 
494.27 
441.06 
461.75 
464.76 
720.22 
568.53 
726.30 
450.44 
625.20 
424.58 
569.45 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 

กลาง 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
กลาง 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
สูง 
สูง 
สูง  
ต ่า 
สูง 
ต ่า 
สูง 

9 
11 
6 

17 
10 
13 
7 
8 

16 
14 
12 
2 
5 
1 
15 
3 
18 
4 

รวม 522.66 2   
 

 จากตารางท่ี 17 พบว่า โดยภาพรวมสุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีอยูใ่นระดบักลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายโรงเรียนพบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่าระดบั โดยโรงเรียน 14 ท่ีมี sds สูงสุด 726.30 รองลงมา
คือ โรงเรียน 12 มีค่า sds 720.22 และโรงเรียน 17 มีค่าsdsต ่าสุด 424.58 ตามล าดบั 
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ตารางที ่11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี1 
 

มิติที ่1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 
ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

16.80 
17.75 
18.93 
18.48 
16.91 
16.17 
16.79 
17.12 
16.06 
18.13 
16.05 
22.22 
19.58 
20.90 
16.62 
21.25 
17.61 
17.20 

 

431.95 
467.67 
511.98 
495.05 
436.05 
408.42 
431.64 
443.90 
403.97 
481.77 
403.59 
635.80 
536.59 
586.09 
425.02 
599.25 
462.36 
446.99 

 

ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
ต ่า 
สูง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
สูง 
ต ่า 
ต ่า 

13 
8 
5 
6 
12 
16 
14 
11 
17 
7 
18 
1 
4 
3 
15 
2 
9 
10 

 
รวม 18.03 478.23   

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี1ด้านความเขม้แข็งขององค์การเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบักลาง โดยดา้นโรงเรียน 12 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 22.22 
รองลงมาคือ โรงเรียน 16 มีค่าเฉล่ีย 21.25 ส่วนโรงเรียน 11มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 16.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 2 
 

มิติที ่2 ด้านภาวะผู้น าด้านกจิสัมพนัธ์ 
ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

14.80 
14.94 
13.79 
13.35 
14.23 
14.35 
14.92 
15.24 
13.83 
13.92 
14.23 
19.33 
15.58 
18.80 
14.35 
16.38 
16.43 
15.80 

524.04 
531.56 
468.62 
444.69 
492.74 
499.34 
530.42 
547.84 
471.22 
475.78 
492.75 
771.77 
566.85 
742.62 
499.24 
610.11 
613.37 
578.69 

 

กลาง 
สูง 
ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
สูง 
สูง 
สูง 
กลาง 
สูง 
สูง 
สูง 

10 
8 
17 
18 
14 
11 
9 
7 
16 
15 
13 
1 
6 
2 
12 
4 
3 
5 
 

รวม 15.24 547.87   
 

 จากตารางท่ี 11 สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี2 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง โดยดา้นโรงเรียน 12 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 19.33 รองลงมาคือ โรงเรียน 
14  มีค่าเฉล่ีย 18.80 ส่วนโรงเรียน 4มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 13.35 ตามล าดบั 
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ตารางที ่13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 3 
 

มิติที ่3 ด้านภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพนัธ์ 
ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

14.40 
12.66 
14.14 
12.00 
12.36 
12.78 
13.83 
13.41 
12.17 
13.33 
12.77 
19.33 
15.17 
18.70 
12.31 
16.38 
15.26 
15.60 

577.34 
491.44 
564.67 
459.11 
477.02 
497.66 
549.42 
528.67 
467.32 
524.79 
497.18 
820.36 
615.10 
789.16 
474.27 
674.63 
619.74 
636.45 

สูง 
กลาง 
สูง 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
สูง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
สูง 
สูง 
สูง 

7 
14 
8 
18 
15 
13 
9 
10 
17 
11 
12 
1 
6 
2 
16 
3 
5 
4 

 

รวม 14.26 570.24   
  

 จากตารางท่ี 12 สุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง โดยดา้นโรงเรียน 12 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 19.33 รองลงมาคือ โรงเรียน 
14  มีค่าเฉล่ีย 18.70 ส่วนโรงเรียน 4มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 12.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่14 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 4 
 

มิติที ่4 ด้านอทิธิพลของผู้บริหาร ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ 

ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

11.80 
12.75 
13.07 
12.22 
12.09 
12.30 
12.92 
12.29 
12.06 
12.83 
12.41 
16.00 
13.83 
16.90 
12.15 
15.75 
13.39 
14.00 

436.87 
489.94 
507.90 
460.20 
453.12 
465.05 
499.25 
464.48 
451.15 
494.60 
470.89 
671.51 
550.47 
721.79 
456.64 
657.54 
525.77 
559.78 

ต ่า 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
ต ่า 
สูง 
กลาง 
สูง 
ต ่า 
สูง 
สูง 
สูง 

18 
10 
7 
14 
16 
12 
8 
13 
17 
9 
11 
2 
5 
1 
15 
3 
6 
4 

รวม 13.27 518.72   
 

 จากตารางท่ี 13 สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี4ด้านอิทธิพลของผูบ้ริหารเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบักลาง โดยดา้นโรงเรียน 14 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 16.90  รองลงมาคือ โรงเรียน 12  
มีค่าเฉล่ีย 16.00 ส่วนโรงเรียน 1มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 11.80 ตามล าดบั 
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ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 5 
 

มิติที ่5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 
ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

13.60 
11.88 
14.36 
11.52 
14.00 
12.43 
13.08 
13.18 
12.22 
11.21 
12.77 
18.11 
15.42 
18.70 
12.19 
16.50 
13.26 
15.80 

504.23 
412.97 
544.29 
394.27 
525.40 
442.59 
476.89 
481.82 
431.38 
377.69 
460.46 
742.92 
600.35 
774.07 
429.75 
657.67 
486.29 
620.63 

กลาง 
ต ่า 
สูง 
ต ่า 
สูง 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
สูง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
สูง 
กลาง 
สูง 

8 
16 
6 
17 
7 
13 
11 
10 
14 
18 
12 
2 
5 
1 
15 
3 
9 
4 

รวม 13.90 520.20   
 

 จากตารางท่ี 14 สุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากรเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบักลาง โดยดา้นโรงเรียน 14 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 18.70 รองลงมาคือ โรงเรียน 
1  มีค่าเฉล่ีย 18.11 ส่วนโรงเรียน 10มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 11.21 ตามล าดบั 
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ตารางที ่16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 6 
 

มิติที ่6 ด้านขวญัในการปฏิบัติงาน 
ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

24.80 
24.28 
26.86 
22.70 
25.18 
25.22 
25.08 
25.41 
24.39 
24.17 
24.95 
31.33 
27.08 
33.00 
22.73 
28.25 
25.26 
28.20 

490.53 
470.89 
568.45 
410.83 
505.00 
506.34 
501.26 
513.70 
474.96 
466.54 
496.39 
738.01 
577.02 
801.14 
412.15 
621.21 
507.98 
619.32 

กลาง 
ต ่า 
สูง 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
สูง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
สูง 
กลาง 
สูง 

13 
15 
6 
18 
10 
9 
11 
7 
14 
16 
12 
2 
5 
1 
17 
3 
8 
4 

รวม 25.26 537.87   
 

 จากตารางท่ี 15 สุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติ ท่ี6 ดา้นขวญัในการปฎิบติังานเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง โดยโรงเรียน 14 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 33.00 รองลงมาคือ โรงเรียน 12  มี
ค่าเฉล่ีย 31.33 ส่วนโรงเรียน 4มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 22.70 ตามล าดบั 
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ตารางที ่17 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 7 
 

มิติที ่7 ด้านการมุ่งเน้นวชิาการ 
ค่าเฉล่ียจาก
การวิเคราะห์ 

ค่าสุขภาพ
องค์การ ระดับ ล าดับ 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

20.80 
20.31 
20.43 
18.30 
20.45 
19.30 
20.67 
20.76 
18.22 
18.88 
19.45 
25.78 
22.25 
26.00 
20.12 
22.88 
20.13 
22.00 

480.80 
463.14 
467.34 
390.37 
468.28 
426.61 
478.96 
479.52 
387.39 
411.05 
432.05 
661.16 
533.33 
669.20 
455.99 
555.98 
456.54 
524.28 

กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
กลาง 
กลาง 
ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 
สูง 
สูง 
สูง 
ต ่า 
สูง 
ต ่า 
กลาง 

6 
11 
10 
16 
9 
18 
8 
7 
17 
15 
14 
2 
4 
1 
13 
3 
12 
5 

 20.93 485.50   
 

 จากตารางท่ี 16 สุขภาพองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีมิติท่ี 7 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบักลาง โดยดา้นโรงเรียน 14 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 26.00 รองลงมาคือ โรงเรียน 12  
มีค่าเฉล่ีย 25.78 ส่วนโรงเรียน 9มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 18.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 18 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 กบัผลสอบ o-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดันนทบุรี 
 

สรุปความสัมพนัธ์ทั้ง 7 มติ ิ
ผล O-net

xZ  

ระดบั
สุขภาพ 

yZ  
 

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 

 

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.44 

 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้ง 7 มิติแสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่า
ความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-
net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.44 
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ตารางที่ 19 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แข็งขององคก์าร กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ1 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.30 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่ โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง มิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แข็ง
ขององค์การ แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบ o-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.30 
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ตารางที่ 20 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่2 ด้านภาวะผู้น าด้านกจิสัมพนัธ์ 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ2 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3. โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.42 

 

 จากตารางท่ี 20 พบวา่ โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่ง มิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดา้น
กิจสัมพันธ์ แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.42 
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ตารางที่ 21 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่3  ด้านภาวะผู้น าด้านมติรสัมพนัธ์ 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ3 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.33 

 

 จากตารางท่ี 21 พบวา่ โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่ง มิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้น
มิตรสัมพนัธ์ แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.33 
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ตารางที่ 22 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร กบัผลสอบo-net  สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่4  ด้านอทิธิพลของผู้บริหาร 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ4 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.53 

 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของ
ผูบ้ริหาร แสดงเกณฑก์ารวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาปี
ท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.53 
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ตารางที่ 23 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่5 ด้านการสนบัสนุนทรัพยากร 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ5 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.46 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา่ โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่ง มิติท่ี 5 ดา้นการสนบัสนุน
ทรัพยากร แสดงเกณฑก์ารวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ปีท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.46 
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ตารางที่  24 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 6 ดา้นขวญัในการปฏิบติังาน กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่6 ด้านขวญัในการปฏิบัตงิาน 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ6 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.48 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง มิติท่ี 6 ดา้นขวญัในการ
ปฏิบัติงาน  แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.48 
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ตารางที่ 25 แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี3และ6 ในมิติท่ี 7 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ กบัผลสอบo-net  สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
 

ความสัมพนัธ์มติทิี ่7 ด้านการมุ่งเน้นวชิาการ 
ผล O-net

xZ  
มติ ิ7 

yZ  
  

1.โรงเรียน 1 
2.โรงเรียน 2 
3.โรงเรียน 3 
4.โรงเรียน 4 
5.โรงเรียน 5 
6.โรงเรียน 6 
7.โรงเรียน 7 
8.โรงเรียน 8 
9.โรงเรียน 9 
10.โรงเรียน 10 
11.โรงเรียน 11 
12.โรงเรียน 12 
13.โรงเรียน 13 
14.โรงเรียน 14 
15.โรงเรียน 15 
16.โรงเรียน 16 
17.โรงเรียน 17 
18.โรงเรียน 18 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
 

  

สูตรการการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน r =  
 


N

ZZ yx ความสัมพนัธ์ = 0.51 

 

 จากตารางท่ี 25 พบว่า โดยภาพรวมสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง มิติท่ี 7 ดา้นการมุ่งเน้น
วชิาการ แสดงเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ภาวะสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาปี
ท่ี3-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัผลสอบo-net  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์ 0.51 



 
 

บทที ่5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษากบั

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตของการวจัิย 
  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชแ้นวคิดสุขภาพองคก์ารของ เฟลแมน และ ฮอย (Feldman & 
Hoy, 2000) ประกอบดว้ย 7 มิติ คือ มิติบูรณภาพของสถาบนั (institution integrity) อิทธิพลของ
ผูบ้ริหาร (principal influence) ภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ (principal consideration) ภาวะผูน้ าดา้น
กิจสัมพนัธ์ (principal initiation structure) การสนบัสนุนทรัพยากร (resource support) การมุ่งเนน้
วิชาการ (academic emphasis) และขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน (morale) ด้านประสิทธิผลของ
โรงเรียนพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ผลการทดสอบการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET)   
 ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคือ ผูบ้ริหาร ครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมาก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชเ้กณฑ์ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากตารางประมาณกลุ่มตวัอยา่ง ของเครจซ่ี และ
มอร์แกน ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ได้กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูลจ านวน 317 คน จากผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งหมด 1,819 คน 
 ตัวแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ 
            1. สุขภาพองคก์ารโรงเรียนมธัยมศึกษา  
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในการศึกษา “ศึกษาความสัมพนัธ์ของสุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนมัธยมศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดันนทบุรี” ปรากฏผลดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายมิติพบวา่ มิติท่ี 
3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ และมิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์ ซ่ึงมีค่าสุขภาพองคก์าร
มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัสูงและมีค่าคะแนนสุขภาพองคก์ารเฉล่ียเท่ากบั 570.24 และ 547.87 ตามล าดบั 
ส่วนมิติท่ี 7 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ และมิติท่ี 1 ด้านความเขม้แข็งขององค์การ ซ่ึงมีค่าสุขภาพ
องค์กรน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบักลาง มีค่าคะแนนสุขภาพองค์การเฉล่ียเท่ากบั 485.50 และ 478.23 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของระดับสุขภาพองค์การโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีกบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยค านวนค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในภาพรวมมีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.44 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก อยูใ่นระดบัไม่สูงนกัและเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร และ มิติท่ี 7 ดา้นการมุ่งเนน้วิชาการ มีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี อยูใ่นระดบั 0.51 และ 0.53 ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี1 สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง ซ่ึงหมายถึงมีสุขภาพองคท่ี์ดี
อยู่ในระดบัปกติ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนอาจะอยู่ในสภาวะการปรับตวั หรืออยู่ในระยะของการ
พฒันาองคก์ร เช่น อาจเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ก าลงัจะมีการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงไปสู่โรงเรียนมธัยมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ดงันั้น หากโรงเรียนมธัยมศึกษาใด พบวา่มีภาวะ
สุขภาพองคก์ารเท่ากบัหรือต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งมีการตรวจสอบหรือท ากาวินิจฉยัการ
ด าเนินงานในมิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบั คิมเบอร์ล่ี (Kimberly, 1980) ท่ีกล่าว
ว่า องค์การท่ีประสบความส าเร็จอาจจะต้องเผชิญกับภาวะความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในองค์กร
ตลอดเวลา 
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 มิติท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นมิตรสัมพนัธ์ และมิติท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้ าดา้นกิจสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัสูง เน่ืองจาก ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองต่อทุกคนและสามารถเขา้ถึงได ้ ผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการในโรงเรียนให้ดีข้ึน ผูบ้ริหารมุ่งเน้นให้บุคลากรปฎิบติัตามกฏ
ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน และผูบ้ริหารพยายามช้ีน าให้บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
จะเห็นไดว้า่โรงเรียนมธัยมศึกษาโดยทัว่ไป นั้นมีการบริหารพฒันาท่ีเนน้ทั้งคนและงาน ท าให้มีค่า
คะแนนด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) 
บทบาทผูน้ ามีความส าคญัต่อการมีองค์การสุขภาพดี โดยภาพรวมการรับรู้ของผูน้ าในองคก์าร คือ 
ผูบ้ริหารระดับกลาง หรือสูง ซ่ึงมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ขององค์การ โดยใช้แนว
ทางการท างานท่ีเป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมงาน ลูกนอ้ง และผูบ้งัคบับญัชา 
 มิติท่ี 7 ดา้นการมุ่งเนน้วิชาการ และมิติท่ี 1 ดา้นความเขม้แข็งขององคก์าร อยูใ่นระดบักลาง 
เน่ืองจากมิติท่ี 7 เป็นดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา บุคลากร จึงให้ความคาดหวงัสูงไม่ว่า
จะเป็นมาตรฐาน หรือผลการเรียน จึงท าให้มีค่าคะแนนน้อย ส่วนมิติท่ี 1 เป็นด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนซ่ึงการด าเนินการในปัจจุบนัยงัไม่ได้มุ่งเน้นเก่ียวกับชุมชนมากนัก ใน
ปัจจุบนัชุมชนมีการเรียกร้องมากข้ึนบุคลากรจึงรู้สึกกดดนั ท าใหมี้ค่าคะแนนนอ้ย 
 ตอนท่ี2 ความสัมพนัธ์ของระดับสุขภาพองค์การโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดันนทบุรีกบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม
พบว่ามีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.44 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก เน่ืองจาก สุขภาพองคก์าร คือ 
ภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การท่ีสามารถคงอยู่ในสังคมได้ หากองค์ประกอบแต่ละส่วน
ท างานไดดี้จะท าให้ระบบสามารถประสานสัมพนัธ์กนัได ้องค์การสามารถตอบต่อเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคไ์ดส้ าเร็จ แต่หากองคป์ระกอบใดไม่สามารถท างานหรือเส่ือมสมรรถภาพไป เป็นผล
ให้ระบบขาดความคล่องตวัในการประสานการท างานร่วมกนั ดว้ยเหตุน้ีเององค์การจะพบปัญหา
ในการปฎิบติังาน มีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดข้ึน ท าใหอ้งคก์าร ไม่สามารถคงอยูไ่ดแ้ละ
ในท่ีสุดองคก์ารนั้นเส่ือมและตายไป ซ่ึงอาจท าให้เขา้ใจวา่เป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององคก์าร
ท่ีสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ จึงท าให้สุขภาพขององค์การมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลอ้งกบั พอดเกอร์สกี (Podgurski, 1990) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ของประสิทธิผลโรงเรียนกบัการรวมกลุ่มของครูและสุขภาพของโรงเรียน พบวา่ มิติ
ต่างๆ ของสุขภาพโรงเรียนสัมพนัธ์กบัมิติประสิทธิผลขององคก์าร 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มิติท่ี 4 ดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร และ มิติท่ี 7 ดา้นการมุ่งเนน้
วิชาการ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี อยู่ในระดบั 
0.51 และ 0.53 ตามล าดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากอิทธิพลของผูบ้ริหารมีความเก่ียวข้องโดยตรงการกับ
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การศึกษาเช่น การจดัสรรทรัพยากรตามท่ีบุคลากรตอ้งการ และสามารถโนม้นา้วให้ผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เห็นคลอ้ยตามและพฒันาองค์การให้ปฏิบติังานดา้นต่างๆโดยเฉพาะงาน
ด้านวิชาการได้ดียิ่งข้ึน ส่วนมิติท่ี 7 ด้านมุ่งเน้นวิชาการ เก่ียวข้องโดยตรงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนซ่ึงในท่ีน้ีผูว้จิยัไดใ้ชผ้ลคะแนนทดสอบระดบัชาติ (O-net) เป็นประสิทธิผลของโรงเรียนจึง
ท าให้มิติท่ี 7 มีความเก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น นักเรียนพฒันาตนเองได้ โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน 
นกัเรียนใชค้วามพยายามในการพฒันาตนเองอยู่เสมอ โรงเรียนมีการจดักิจกรรมยกย่องชมเชยกบั
นกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ในการพฒันา 
 1.ระดบัองคก์าร(โรงเรียนมธัยมศึกษา) 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดั
นนทบุรีสามารถน าผลการวจิยั มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาและยกระดบัสุขภาวะองคก์าร ใน
แต่ละมิติของแต่ละโรงเรียนใหดี้ข้ึน เพื่อพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาควบคู่กนัไป 
 2.ระดบันโยบาย 
 ผูบ้ริหาร สามารถน าผลการวิจยั มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย และใหก้าร
สนบัสนุน ในการพฒันา ปรับปรุง หรือมุ่งเนน้เพื่อใหสุ้ขภาพองคก์ารอยูใ่นระดบัดี เพื่อพฒันา
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่อไปในอนาคต 
       ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.ควรศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาวะสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 2.ควรศึกษาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัอ่ืน ๆ และ 
เปรียบเทียบกบัเกณฑสุ์ขภาพองคก์ารระดบัประเทศ 
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