Ratchaphruek
Journal Vol.12
No.3 Vol.12
(September
- December- 2014),
99-108
Ratchaphruek
Journal
No.3 (September
December
2014)
วารสารราชพฤกษ์
บที่ 3- (กัธันวาคม
ยายน 2557),
- ธันวาคม
2557)
วารสารราชพฤกษ์
ปีที่ 12 ฉบับปีทีท่ 3ี่ 12(กันฉบัยายน
99-108

99

การศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
A Study of Organizational Health of Schools under Nakhon Rachasima
Primary Educational Service Area Office 2
ธัญพร เฟื่องวัฒนสินชัย 1,*และ บรรจบ บุญจันทร์ 2
Thunyaporn Feuangwatanasinchai 1,* and Banjob Boonchan 2

							

ABSTRACT

The objectives of this survey research were; 1) to study the level of organizational health of schools
2) to compare the organizational health of schools classified by school size, and 3) to find the level of mental
guidelines. The population of this study were 176 primary schools. The random samples were 122 primary
schools. The research instrument in collecting data were standard questionnaires and the structured interview
form. Mean, Standard Deviation and one-way ANOVA were employed as statistical analysis.
The research findings revealed that 1) the organizational health of schools perceived by the school
principals as a whole were at high level. Considering each aspect, it showed the clear focus of school goal was
at highest level, 2) the comparison on of the school organizational health classified by school size (large,
medium and small schools), there was no statistical differences. 3) The persistent problem of organizational
health of schools was lacks of supported resources to meet the school’s needs, for the development a guidelines
were to survey the needs of school’s staffs, to provide the suitable and enough budget to buy teaching and
learning materials, including to increase the resource donation outside schools.
Keywords: organizational health, primary school
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาโดยจ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและ 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยมีวธิ กี ารด�ำเนินการ
วิจัย ดังนี้ ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ�ำนวน
176 โรงเรียน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ�ำนวน
122 โรงเรียนโดยการสุม่ ตามระดับชัน้ แบบไม่เป็นสัดส่วน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คะแนนเฉลีย่ (X) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของ
สถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดต่ า งกั น โดยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) ด้ ว ยวิ ธี ก ารของ
Sheffe’ ผลการศึกษาพบว่า 1) สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ส่วนในด้านอื่นๆ มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ ดีมาก 2) การ
เปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ในภาพรวมรายด้านที่พบปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนทรัพยากรโดยปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องการสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้
ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) แนวทางการพัฒนา คือ ควรส�ำรวจความต้องการ
ของบุคลากรเพื่อจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการของครูด้านการจัดการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่ รวมถึงวิธกี ารรับบริจาควัสดุอปุ กรณ์ทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเพือ่ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
แก้ไขปัญหา
ค�ำส�ำคัญ : สุขภาพองค์การ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

บทน�ำ

ในยุ ค กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ แ ละวิ วั ฒ นาการทาง
เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
เป็นผลให้องค์การต่างๆ ต้องปฏิรปู ตนเองเพือ่ ความ อยูร่ อด
ขององค์การ โดยองค์การที่สามารถเรียนรู้และปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็ว จะสามารถอดทนต่อกระแสสังคมและมี
ความมัน่ คง องค์การทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สุขภาพขององค์การเป็นส�ำคัญ สุขภาพ
องค์การเป็นแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาองค์การจากภายใน
โดยเริ่มจากการพิจารณาเรื่องสุขภาพเป็นอันดับแรก โดย
พิจารณาว่าสุขภาพขององค์การในปัจจุบนั มีอาการเจ็บป่วย
หรื อ ไม่ สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การเป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง
องค์การ อนามัยโลก (World Health Organization : WHO)
เปรียบเทียบองค์การเป็นระบบร่างกายของมนุษย์ หาก
ร่ า งกายมี ค วามสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง มี สุ ข ภาพที่ สมบู ร ณ์

มีประสิทธิภาพในการท�ำงานเปรียบเหมือน องค์การที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากอวัยวะ บางส่วนไม่
สามารถท�ำงาน หรือเสื่อมสมรรถภาพไป กลไกการท�ำงาน
จะหยุดชะงัก ท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถต่อต้าน
โรคภัยได้ (องค์การอนามัยโลก. 2553 : 13)
สุขภาพองค์การเป็นเกณฑ์หนึ่งที่บ่งชี้ประสิทธิผล
องค์การเป็นการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
องค์การ องค์การที่มีสุขภาพดีแสดงว่าการบริหารงานของ
องค์การนัน้ ประสบความส�ำเร็จ สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารท� ำ งานที่ ร าบรื่ น สมาชิ ก ใน
องค์การ มีความสุข มีความพอใจในการท�ำงาน หน่วยงาน
ต่างๆ ในองค์การมีกจิ กรรมร่วมกันและองค์การมีผลผลิตใน
ระดับสูง เพราะองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะเป็นตัวชี้วัด
การส่งผลต่อผลผลิตขององค์การ ที่ดีทั้งด้านปริมาณและ
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คุณภาพ องค์การที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม สมาชิก
องค์การมีความสุข มีความพึงพอใจในการท�ำงาน มีความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ร่ ว มมื อ กั น ท�ำ งาน มี ก ารตั ด สิ น ใจที่
เหมาะสม (Miles. 1973 : 19) องค์การที่มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพในการท�ำงานนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพองค์การ
(Organizational Health) เป็นส�ำคัญ เพราะองค์การที่มี
สุขภาพสมบูรณ์จะมีผลผลิตทีด่ ที งั้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
เนื่ อ งจากสุ ข ภาพองค์ ก ารเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความส� ำเร็ จ ของ
องค์การ องค์การใดมีสุขภาพที่ดี จะส่งผลให้การบริหาร
องค์การมีประสิทธิผล และถ้าองค์การใดมีสุขภาพไม่ดีจะ
ส่งผลให้การบริหารองค์การขาดประสิทธิผลเช่นเดียวกัน
(Hoy and Feldman. 1987 : 62)
องค์การที่ท�ำหน้าที่จัดการศึกษา หรือสถานศึกษาที่
จะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพัฒนาให้ดี มีคณ
ุ ภาพและมีความ
สมบูรณ์ได้นั้น Miles (1973 : 162) ได้ให้ทัศนะว่า วิธีการที่
จะจั ด การกั บ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารให้ มี
ความสมบูรณ์ได้นนั้ ต้องเริม่ จากการพัฒนาสุขภาพองค์การ
(Organizational health) ซึง่ สุขภาพองค์การจะบอกถึงภาวะ
การปฏิบัติงานขององค์การตามหน้าที่ ของระดับสังคมที่
ท�ำให้องค์การสามารถด�ำรงอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยการที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าไป
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นเป้าหมายเบื้องต้น
ด้วยเหตุนี้เององค์การทุกองค์การจึงควรมุ่ง ที่จะพัฒนา
สุขภาพองค์การเพื่อให้องค์การมีสภาพสมบูรณ์หากสถาน
ศึกษามีสุขภาพดี (Healthy School) จะมีการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกันเป็นอย่างดี สถานศึกษาจะประสบความส�ำเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่ได้รับ
การยอมรับและได้รับความช่วยเหลือจากสังคมเป็นอย่างดี
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารได้รับการยอมรับจากครู
ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนและเป็นมิตรกับ ครูมงุ่ เน้นวิชาการ
มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบุคลากรมี
ขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน แต่ในโรงเรียนที่มีสุขภาพไม่
สมบูรณ์ (unhealthy school) จะมีลักษณะที่ตรงกันข้าม
บรรยากาศไม่น่าอยู่ ไม่เหมาะกับการท�ำงาน ผู้บริหาร
ไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ครู แ บ่ ง แยกเป็ น กลุ ่ ม ส่ ง ผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานทุกด้าน ท�ำให้ภาพรวมของ
โรงเรียนไม่ดที งั้ องค์การ นอกจากนีย้ งั พบว่า สุขภาพองค์การ
ของ สถานศึกษาสามารถท�ำนายผลผลิตของโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี (Hoy and Miskel. 1991 : 48)
ปัจจุบนั สถานศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นองค์การ
ที่ท�ำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนซึ่งนับได้
ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามส�ำคัญของชาติ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2553 : 57) นอกจาก
นีส้ ำ� นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำ� เนินการ ติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี 2542
เป็นต้นมา พบว่า ผลการประเมินโดยส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2
(2548 - 2551) ระดับปฐมวัย ประเมินสถานศึกษา 20,184
แห่ง ได้มาตรฐานร้อยละ 80.40 และร้อยละ 19.60 ต้องได้
รับการพัฒนา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินสถาน
ศึกษา 22,425 แห่ง ได้มาตรฐานร้อยละ 79.70 และร้อยละ
20.30 ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา เมื่ อ พิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลการประเมินผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่า ร้อยละ 50
และมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่องในทุกวิชา นอกจากนั้น
มาตรการปรับปรุงอัตราก�ำลังของ ส่วนราชการในโครงการ
เกษียณอายุก่อนก�ำหนดปีงบประมาณ 2552 ข้าราชการครู
ในสังกัดส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) เข้ า โครงการเกษี ย ณอายุ ก ่ อ นก� ำ หนด จ� ำ นวน
12,032 คนและในปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวน 10,107 คน
ซึ่งครูส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีเหตุผลพอสรุปได้ว่า
ข้าราชการครูสว่ นใหญ่ไม่มขี วัญ ก�ำลังใจและขาดแรงจูงใจ
ที่จะปฏิบัติราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 61)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าคุณภาพ
ของการศึกษาของประเทศไทยยังต้องได้รบั การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และแข่ ง ขั น กั บ อารยประเทศได้ การที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลงองค์การได้อย่างมีระบบและระเบียบแบบแผน
นั้นต้องเริ่มต้นที่การปรับปรุงสุขภาพองค์การเป็นเป้าหมาย
แรก (Milstein and Belasco. 1973 : 82) จึงนับได้ว่าการ
ศึกษาสุขภาพองค์การเป็นแนวทางส�ำคัญในการที่จะแก้ไข
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ปัญหาการด�ำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีศักยภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาเรื่ อ งสุ ข ภาพ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพือ่ ทีจ่ ะน�ำผลทีไ่ ด้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพให้ได้มาตรฐาน และมีสุขภาพองค์การที่สมบูรณ์
เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 2
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยจ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่ อ หาแนวทางพั ฒ นาสุ ข ภาพองค์ ก ารของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร การวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา
ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 176 โรงเรียน
		 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ การวิจัยครั้งนี้ คือ สถาน
ศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จ�ำนวน 122 โรงเรียน และสุม่ ตามระดับ
ชั้นแบบไม่เป็นสัดส่วน จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ได้ จ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
48 โรงเรียน สถานศึกษาขนาดกลาง 49 โรงเรียน และสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่ 25 โรงเรียน โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใน
ครั้งนี้ จ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
7 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัย
ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น จ�ำนวน 6 คน จ�ำแนกเป็น ผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษาขนาดเล็ ก จ� ำ นวน 2 คน ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขนาดกลาง จ� ำ นวน 2 คน และผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 2 คน 2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ�ำนวน
1 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา
จ�ำแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่
		 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประกอบด้วย สุขภาพองค์การ
7 ด้าน ดังนี้ 1) ขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน 2) การ
สนับสนุนทรัพยากร 3) การมุ่งเน้นวิชาการ 4) อิทธิพลของ
ผู้อ�ำนวยการ 5) ความสามัคคี 6) การติดต่อสื่อสาร 7) การ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ของ
นักวิชาการต่างๆ ในเรื่องของสุขภาพองค์การ ได้แก่ Miles
(1969); Hoy และ Forsyth (1986); Webb (1990);
Podgursky (1990); Hoy, Tarter และ Kottkamp (1991);
Owens (1991); Hoy และ Sabo (1997) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป
แนวคิด เกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพองค์การจาก
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และสังเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพ
องค์การ จากนักวิชาการและงานวิจยั เพือ่ ใช้เป็นตัววัดระดับ
สุขภาพองค์การและน�ำมาจัดท�ำเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยก�ำหนดให้ขนาดสถานศึกษาเป็นตัวแปรต้น

Ratchaphruek Journal Vol.12 No.3 (September - December 2014)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

และก� ำ หนด สุ ข ภาพองค์ ก ารของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 เป็นตัวแปรตาม โดยต้องการศึกษาเปรียบเทียบว่า
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่มีขนาดต่างกัน จะมีระดับ
สุขภาพองค์การแตกต่างกันอย่างไร และจากปัญหาความ
แตกต่างกันของระดับสุขภาพองค์การตามองค์ประกอบที่
ผู้วิจัยก�ำหนดนั้น จะมีแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษาได้อย่างไร โดยผูว้ จิ ยั ได้เสนอกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้ง 7 ด้าน เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ส�ำรวจรายการ (Check list) ที่สอบถามเกี่ยวกับขนาดของ
สถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงาน ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกีย่ วกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น
5 ระดั บ โดยเรี ย งตามระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ต อบ

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ขนาดของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก
2. สถานศึกษาขนาดกลาง
3. สถานศึกษาขนาดใหญ่
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สุขภาพองค์การของการึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
1. ขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
2. การสนับสนุนทรัพยากร
3. การมุ่งเน้นวิชาการ
4. อิทธิพลของผู้อ�ำนวยการ
5. ความสามัคคี
6. การติดต่อสื่อสาร
7. มีเป้าหมายที่ชัดเจน

แนวทางพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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แบบสอบถามจาก ดีเยี่ยม ดีมาก ดีปานกลาง พอใช้ และ
ควรปรับปรุง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือ จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถึง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งคืน
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถาม จ�ำนวน 122 ฉบับ ได้รับคืนและเป็นฉบับที่
สมบูรณ์ 122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นสุขภาพองค์การด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลของแบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ค�ำตอบในการศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่และการ
หาค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับสุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ขวัญและ
ก�ำลังใจในการท�ำงาน ด้านที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านที่ 3 การมุ่งเน้นวิชาการ ด้านที่ 4 อิทธิพลของผู้อ�ำนวย
การ ด้านที่ 5 ความสามัคคี ด้านที่ 6 การติดต่อสื่อสาร
ด้านที่ 7 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (X)
และความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ� ำ แนกเป็ น ราย
ภาพรวมและรายด้าน แล้วน�ำค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบเกณฑ์
(บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด. 2545 : 103) และเพื่ อ ตรวจสอบ
สมมติ ฐ านในการจ� ำ แนกตั ว แปร เปรี ย บเที ย บสุ ข ภาพ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ของสถานศึกษาทีม่ ขี นาด
ต่ า งกั น โดยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-Way ANOVA) เมื่ อ พบความแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติด�ำเนินการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’) ในการจ�ำแนก
ตัวแปรเป็นขนาดของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องแนวทางพัฒนาสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผู้วิจัยน�ำข้อความที่
ผู้ให้ข้อมูลมาจัดกลุ่มค�ำ ข้อความสั้นๆ หรือประโยคที่มี

ประเด็นใกล้เคียงกันของแต่ละบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การตีความความหมาย โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาหรือการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน โดยการพิจารณาความ
เหมือน ความแตกต่างกันและความสัมพันธ์กนั มาหาข้อสรุป
และบรรยายวิเคราะห์ในรูปแบบตารางรายบุคคล รายด้าน
และสรุปเป็นความเรียง

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เมือ่ จ�ำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมา คือ ปฏิบัติ
งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กคิดเป็น
ร้อยละ 36.10 และ 20.50 ตามลําดับ
2. สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตาม
ทัศนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีเป้าหมายที่
ชัดเจน มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ส่วนในด้าน
อื่น ๆ มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ ดีมาก
3. การเปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�ำคัญ .05
4. การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสุขภาพองค์การ
ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามทัศนะของผู้ทรง
คุณวุฒดิ า้ นสุขภาพองค์การในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 2 ปรากฏผลดั ง
ต่อไปนี้
		 4.1 ด้านขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
			 4.1.1 แนวทางในการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท�ำงานด้วยความเต็มใจ ได้แก่ ควร
ยกย่อง ชืน่ ชม ให้กำ� ลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต่อหน้าผูอ้ นื่ และ
ในที่สาธารณะ จัดการอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดความรู้
และความมั่นใจในการสอน สร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน มอบหมายงานให้
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เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้
ทุ กคนแสดงบทบาทผู้น�ำ และการแบ่งปันความส� ำเร็ จ
ร่วมกัน เช่น การจัดงานเลี้ยงหรือการรับประทานอาหาร
ร่วมกันเพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรในองค์การ
			 4.1.2 แนวทางในการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้นอกเหนือจากสวัสดิการทีไ่ ด้รบั ตามสิทธิ
ได้แก่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
ให้ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จัดให้มีรางวัลส�ำหรับผู้มีผล
งานดีเด่น หรือรางวัลตอบแทนผู้ที่มีผลงานและน�ำชื่อเสียง
มาสู ่ โ รงเรี ย น มี ส วัส ดิก ารแก่บุค ลากรด้านอาหาร การ
ทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การมีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งกองทุนภายในโรงเรียน
และสวัสดิการด้านการเงินเพือ่ ช่วยเหลือในเรือ่ งค่าครองชีพ
ช่วยเหลืองานต่างๆ ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น งาน
แต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ
		 4.2 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
			 4.2.1 แนวทางในการสนับสนุนให้สถาน
ศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
จ�ำนวนนักเรียน ได้แก่ ควรส�ำรวจความต้องการของบุคลากร
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหา จัดสรรงบประมาณให้เพียง
พอต่ อ ความต้ อ งการ จั ด หาสื่ อ การสอนที่ ต รงตาม
ความต้องการของบุคลากรและเพียงพอต่อความต้องการ
อย่างเต็มความสามารถ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนช่วยในการ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา เช่ น โครงการทรู
ปลูกปัญญา โครงการห้องสมุดอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรครูผลิตสื่อการ
เรียนการสอนทีห่ ลากหลาย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา
รวมถึ ง การรั บ บริ จ าคทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาจากผู ้ ที่
ประสงค์จะบริจาคแก่โรงเรียน
			 4.2.2 แนวทางในการสนับสนุนให้สถาน
ศึกษามีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้ครบถ้วน
เพียงพอต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ ควรส�ำรวจความต้องการของบุคลากร เพื่อจัดสรร
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งบประมาณให้เหมาะสม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตาม
ความต้องการของครูด้านการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เต็มที่ รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก
		 4.3 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ
			 4.3.1 แนวทางในการส่งเสริมให้สถาน
ศึ กษาเผยแพร่ ผลงานทางวิ ชาการของครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างหลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เผยแพร่ผลงานวิชาการทาง Internet และ Website ของ
โรงเรียน รวมถึงเผยแพร่ทาง Social Network สู่โรงเรียนอื่น
และหน่วยงานภายนอก ตามความสมัครใจของบุคลากร
จัดการประกวดหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมใน
ความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมแข่งขันผลงานวิชาการทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
สถานศึกษาจนถึงระดับประเทศ
			 4.3.2 มีแนวทางในการส่งเสริมให้สถาน
ศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ได้แก่ ควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิชาการในห้องเรียน
รวมถึงเผยแพร่ทาง Internet และ Website ของโรงเรียน
รวมถึงเผยแพร่ทาง Social Network สู่โรงเรียนอื่นและ
หน่ ว ยงานภายนอก จั ด นิ ท รรศการผลงานทางวิ ช าการ
ภายในสถานศึกษาและร่วมกับหน่วยงานภายนอก ภาคี
เครือข่ายการศึกษาอื่นๆ จัดการประกวดหรือให้รางวัล
แก่บุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
เป็นการยกย่องและชื่นชมในความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมแข่งขันผลงาน
วิชาการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับประเทศ
		 4.4 ด้านอิทธิพลของผู้อ�ำนวยการ
			 4.4.1 เทคนิคหรือแนวทางในการโน้มน้าว
บุคลากรในสถานศึกษา ให้เห็นพ้องต้องกันในข้อเสนอ
ข้อพิจารณาและยอมรับความคิดเห็น ได้แก่ ควรใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีภาวะผู้น�ำในตนเอง สร้าง
ความตระหนักในการให้ความส�ำคัญถึงผลดี ผลเสียของ
ข้อเสนอแนะร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาจาก
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ผู้ใต้บังคับบัญชาจากผลงานที่ผ่านมา ใช้เทคนิคการพูด
อย่ า งมี เ หตผล มี คุ ณ ธรรมและวางตั ว เป็ น กลาง สร้ า ง
บรรยากาศที่เอื้อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทีเ่ สีย่ งต่อความขัดแย้ง สนับสนุนเพือ่ เอือ้ อ�ำนวยให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน หาข้อยุติในการหารือ
ด้วยการเข้าสู่ประเด็นหลักในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
แสดงทัศนะ แนวคิดและแนวทางป้องกันและแก้ไขความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
		 4.5 ด้านความสามัคคี
			 4.5.1 วิธีการหรือแนวทางใดในการส่ง
เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักใคร่
ปรองดองกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ ควรมอบหมาย
งานให้บุคลากรท�ำร่วมกัน เป็นกลุ่ม เน้นการท�ำงานเป็น
Teamwork เน้นการท�ำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ประสานงานของทุกฝ่าย สร้างบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน
ในทางบวก จัดกิจกรรมภายในองค์การ เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีรว่ มกัน เช่น กีฬา งานเลีย้ ง ทัศนศึกษา เป็นต้น
			 4.5.2 วิธกี ารหรือแนวทางในการส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
ได้แก่ ควรสร้างความเป็นมิตร สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นใน
องค์การ เพื่อให้บุคลากรรู้สึกมีความสุขในการท�ำงานร่วม
กัน มอบหมายงานให้ทำ� ร่วมกัน โดยผลัดเปลีย่ นกันเป็นผูน้ ำ�
และผู้ตาม มอบหมายงานให้เกี่ยวเนื่องประสานกันเพื่อให้
เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน เสริมสร้างการท�ำงานร่วมกัน
จนเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ารด้ า นการท� ำ งานเป็ น ที ม
ส่งเสริมให้ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร
ร่วมกัน เป็นต้น
		 4.6 ด้านการติดต่อสื่อสาร
			 4.6.1 วิธกี ารส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ห ลากหลาย สะดวก รวดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์ ได้แก่ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการติดต่อ
สือ่ สารทีห่ ลากหลาย ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
ติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต อีเมล เครือข่าย
ออนไลน์ เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนในการท�ำงาน เพื่อเป็นการ
สะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

			 4.6.2 วิธีการใดส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การรับส่งสารที่เป็นระบบ และเกิดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลน้อยที่สุด และการรับส่งสารเป็นไปเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันของบุคลากร ได้แก่ ควรจัดให้มีการประชุม
ชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่
ตรงกัน จัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์การให้เป็น
ปัจจุบัน จัดท�ำระบบการส่งสารเป็นหนังสือเวียนภายใน
องค์การ แจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร ติดประกาศ
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือทางเครือข่ายออนไลน์

อภิปรายผล

สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ทีเ่ ป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก สมาชิกในองค์การของสถานศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 2 ร่วมกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของ
ตนเองในองค์ ก ารอย่ า งสมบู ร ณ์ ต ามองค์ ป ระกอบของ
สุขภาพองค์การทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านขวัญและก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน 2) ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 3) ด้านการ
มุ่งเน้นวิชาการ 4) ด้านอิทธิพลของผู้อ�ำนวยการ 5) ด้าน
ความสามัคคี 6) ด้านการติดต่อสื่อสาร และ 7) ด้านการ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้สุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 เป็นองค์การทีม่ สี ขุ ภาพดี สมบูรณ์ มัน่ คง
มีความพร้อมที่จะพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ให้
องค์การสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ทา่ มกลางการเปลีย่ นแปลงของ
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
บรรลุถงึ เป้าหมายขององค์การทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศิรพิ งศ์ พงษ์ดี (2553 : 27) ทีศ่ กึ ษา สุขภาพ
องค์การของโรงเรียน เบญจมานุสรณ์ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน
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การเปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถาน
ศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�ำคัญ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็น
เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส�ำ นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 2
ทุกขนาดได้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 2
(2556 : 29) ได้ก�ำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและจริงจังตาม
กรอบงานอย่างชัดเจน โดยให้ทุกโรงเรียนดําเนินการตาม
มาตรฐานเดียวกัน และบัญญัติ 10 ประการสู่คุณภาพการ
จัดการศึกษา โดยบัญญัติข้อที่ 10 ได้กล่าวถึงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติสู่การพัฒนาสู่ความเป็นองค์การที่มี
คุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญยิ่งของผู้รับผิดชอบ ทุกระดับ
และทุกขนาดสถานศึกษา จึงส่งผลให้สขุ ภาพองค์การของ
สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการ
ศึกษาของกรุณา ไชยสงโท (2549 : 64) ที่ศึกษาสุขภาพ
องค์การโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พบว่า โดยภาพรวมมีสุขภาพองค์การไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 1.1 ด้านขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน สถาน
ศึกษาควรศึกษา วิเคราะห์และส�ำรวจความต้องการด้าน
สวัสดิการอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากสวัสดิการทีค่ รูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รบั เป็นราย บุคคล เพือ่ เป็นแนวทางในการ
จัดสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
		 1.2 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร สถานศึกษา
ควรให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนทรัพยากรเป็นล�ำดับ
แรก ศึกษา วิเคราะห์และส�ำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์

ทางการศึกษาของบุคลากร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตาม
ความต้ อ งการของครู ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การจั ด การเรี ย น
การสอน เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการจั ด การเรี ย น
การสอนด้านทรัพยากร อันจะส่งผลให้สถานศึกษา เป็น
องค์การทางการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นได้ใน
อนาคต
		 1.3 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ สถานศึกษาควร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา ส่งเสริม ให้บุคลากรในสถานศึกษาเผยแพร่
ผลงานวิ ช าการทั้ ง ภายในสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
ภายนอก และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมแข่งขันผลงาน
วิชาการในระดับต่าง ๆ
		 1.4 ด้านอิทธิพลของผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรใช้เทคนิคการพูดอย่างมีเหตุผล มีคณ
ุ ธรรม
และวางตัวเป็นกลาง สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สร้างความตระหนักในการให้ความส�ำคัญ
ในการยอมรับข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารแนะน�ำ
		 1.5 ความสามัคคี สถานศึกษาควรสร้างความ
สามั คคี ด้ ว ยการก� ำหนดการปฏิ บัติกิจกรรมร่ วมกั นของ
บุคลากร เน้นการท�ำงานแบบประสานงานกันของทุกฝ่าย
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ท�ำงาน และจัดกิจกรรมภายในองค์การเพื่อสร้างความรัก
ความสามั ค คี ร ่ ว มกั น และสร้ า งบรรยากาศการท� ำ งาน
ร่วมกันในทางบวก
		 1.6 ด้านการติดต่อสื่อสาร สถานศึกษาควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการติดต่อสื่อสารและเปิดกว้างในการใช้ช่องทางใน
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
อินเทอร์เน็ต อีเมล และเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น
		 1.7 ด้านการมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน สถานศึกษา
ควรก�ำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบายของสถานศึกษาร่วมกัน
เพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงเป้าหมายขององค์การ เข้าใจ
เป้าหมายขององค์การและปฏิบัติตามเป้าหมายในการ
ท�ำงานที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
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2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะทัศนะ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรศึกษาและเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ อืน่ เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะ
กรรมการสถานศึกษา หรือผู้ปกครอง
		 2.2 ควรน�ำองค์ประกอบด้านสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้วัดระดับ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในระดับอื่น ๆ
		 2.3 ควรน�ำองค์ประกอบด้านสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นตัว
ชี้วัดหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นในระดับต่างๆ
		 2.4 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพ
องค์การของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่
สถานศึกษาที่มีสุขภาพองค์การที่สมบูรณ์
		 2.5 ควรมีการพัฒนาเครือ่ งมือวัดระดับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาในระดับอื่นๆ
		 2.6 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษากับของผูบ้ ริหารสถานศึกษาบริหาร
สถานศึกษา
		 2.7 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษากับคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
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