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Relationship between Organizational Health and Scores of Ordinary National
Education Testing of Secondary School Students in Surat Thani Province
มนัส สายแก้ว*และนิตยา ภัสสรศิริ **
บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบสุ ขภาพองค์การ และคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ตามเขตพื้นที่การศึกษา และประเภทโรงเรี ยน และ (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับคะแนน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน จําแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) โรงเรี ยนมัธยมศึกษา 44 โรงในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ประกอบด้วยโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ประเภทโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน 18 โรง และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทัว่ ไป 26 โรง (2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 12,824 คน เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบวัดสุ ขภาพองค์การแบบมาตรประมาณค่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .93
ประกอบด้วยมิติสุขภาพองค์การ 7 มิติ คือ มิติ ความเข้มแข็งขององค์การ อิทธิ พลของผูบ้ ริ หาร การบริ หารแบบมิ ตรสัมพันธ์
การบริ หารแบบกิจสัมพันธ์ การสนับสนุนทางทรัพยากร ขวัญในการปฏิบตั ิงาน และการมุ่งเน้นวิชาการ ระดับสุ ขภาพองค์การมี
3 ระดับ คือ สุ ขภาพองค์การดี ปานกลาง และไม่ดี สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์เซนไทล์ คะแนน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย การทดสอบสมมุติฐานใช้
ระดับความมีนยั สําคัญ .05
ผลการวิจยั พบว่า (1) สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม และรายมิติอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบตามเขตพื้นที่ การศึ กษาและประเภทโรงเรี ยน พบว่าไม่ แตกต่างกัน สําหรั บคะแนนการทดสอบการศึ กษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานเปรี ยบเที ยบตามเขตพื้นที่ การศึกษาพบว่า ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แตกต่างกันในวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
ศิลปะ โดยเขต 1 มีคะแนนสู งกว่า เขต 3 เมื่อวิเคราะห์ตามประเภทโรงเรี ยน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แตกต่างกันในวิชา
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสุ ขศึกษาและพลศึกษา โดยโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝันมีคะแนนสู งกว่าหนึ่งวิชาคือ วิชา
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ส่ วนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แตกต่างกันในวิชาศิลปะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝันมีคะแนนสูงกว่าหนึ่งวิชา คือ วิชาศิลปะ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพ
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน พบว่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มิติความเข้มแข็งของ
องค์ก ารสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนรวมและสั ม พัน ธ์ กับ วิช าสั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สุ ข ศึ กษาและพลศึ กษา และ
คณิ ตศาสตร์ สําหรับระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มิติความเข้มแข็งขององค์การสัมพันธ์กบั วิชาภาษาไทย และศิลปะ มิติ
อิทธิ พลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สัมพันธ์กบั วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุ ขศึกษาและ พลศึกษา ส่ วนมิติการ
บริ หารแบบมิตรสัมพันธ์ สัมพันธ์ กับวิชาภาษาไทย และศิลปะ
*มหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริ หารการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
**รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
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Abstract

The purposes of this research were (1) to compare the levels of organizational health and Ordinary
National Educational Test (O-NET) scores as classified by educational service area and type of school; and (2) to analyze
the relationship between organizational health and O-NET score as classified by learning area in Mathayom Suksa III
and Mathayom Suksa VI levels.
The research sample comprised (1) 44 secondary schools in Surat Thani province classified into 18
prototype laboratory schools, and 26 ordinary secondary schools; and (2) the total number of 12,824 Mathayom Suksa III
and Mathayom Suksa VI students. The employed research instrument was the Organizational Health Assessment Scale
which was a rating scale questionnaire with .93 reliability coefficient. It consisted of seven dimensions of organizational
health, namely, dimensions of institutional integrity, principal influence, consideration, initiating structure, resource
support, morale, and academic emphasis. The organizational health levels were classified as healthy, normal, and
unhealthy. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, percentile, standard
score, t-test, one-way analysis of variance, and simple correlation. The significance level of .05 was predetermined for
hypothesis testing.
Research findings were as follows: (1) Both the overall and by-dimension organizational health
conditions of secondary schools were found to be at the moderate level. When organizational health levels of secondary
schools were compared as classified by educational service area and type of school, no significant difference was found.
The comparison of O-NET scores of students in schools classified by educational service area revealed significant
differences in the learning areas of mathematics, and arts at Mathayom Suksa VI level, with students in Educational
Service Area 1 outscoring those in Educational Service Area 3. When the comparison was made between students in
different types of school, it was found that at Mathayom Suksa III level there were significant differences in the learning
areas of Thai language, science, arts, and health and physical education, with scores of students in the prototype
laboratory schools being significantly higher in one learning area, i.e. health and physical education, while at Mathayom
Suksa VI level there were significant differences in the learning areas of arts; health and physical education; and social
studies, religion and culture, with scores of students in the prototype laboratory schools being significantly higher in one
learning area, i.e. arts. (2) Regarding the relationship between organizational health and O-NET score, it was found that
at Mathayom Suksa III level the organizational health dimension of institutional integrity correlated significantly with the
total O-NET score and the scores in the learning areas of social studies, religion and culture; health and physical
education; and mathematics, while at Mathayom Suksa VI level the organizational health dimension of institutional
integrity significantly correlated with the scores in the learning areas of Thai language and arts; the dimension of
principal influence significantly correlated with the scores in the learning areas of social studies, religion and culture; and
health and physical education; while the dimension of consideration significantly correlated with the scores in the
learning areas of Thai language, and arts.
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แผ่นดิ นไทย มี ส ถานศึ กษาที่ ให้บ ริ การทางการศึ กษาที่
บทนํา
สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
เป็ นอัน ยอมรั บ กัน แล้ว ว่าในสั ง คมโลก
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นา
ปั จจุบนั การศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญของมนุ ษย์ ในสังคม
ผู ้ เ รี ยน ให้ มี ความ รู้ ค วาม ส าม ารถ มี ทั ก ษ ะและ
ที่ จะช่ วยให้การพัฒ นาประเทศให้มี ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง
ประสบการณ์ใน การประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถ
และมั่น คงในด้า นต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นการเมื อ ง
ในการแข่งขัน มี คุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถดํารง
เศรษฐกิจ และสังคม ดังพระบรมราโชวาท (ภูมิพลอดุลย
ตนอยู่ได้อย่างมี ค วามสุ ข มี ส ภาพแวดล้อ ม บรรยากาศ
เดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2550: 75) ที่ตรัส
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ กระตุน้ ให้เกิ ด การเรี ยนรู้
ไว้ว่า “ความรู้น้ ันสําคัญยิ่งใหญ่ เพราะเป็ นปั จจัยให้เกิ ด
อย่างมีความสุ ขอยูเ่ สมอ (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
ความฉลาดสามารถ และความเจริ ญก้าวหน้า มนุษย์จึงใฝ่
การศึกษา 2547)
ศึ ก ษากัน อย่างไม่ รู้ จ บสิ้ น แต่ เมื่ อ พิ เคราะห์ ดู แ ล้ว การ
โครงการ หนึ่ งอําเภอ หนึ่ งโรงเรี ยนในฝั น
เรี ยนความรู้ แม้มากมายเพียงใด บางที ก็ไม่ช่วยให้ฉลาด
เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่มองอนาคตการศึกษา เพื่อขจัด
หรื อเจริ ญได้เท่าไรนัก ถ้าหากเรี ยนไม่ถูกถ้วน ไม่รู้จริ ง
ช่ องว่างทางสังคม และกระจายโอกาสทางการศึ กษา ใน
แท้ การศึ ก ษาหาความรู้ จึ ง สํ า คัญ ตรงที่ ว่า ต้อ งศึ ก ษา
การนี้ ได้มีการผลักดันให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่ วมดําเนินงาน
เพื่ อ ให้ เกิ ด “ความฉลาดรู้ ” คื อ รู้ แ ล้ว สามารถนํามาใช้
ในเชิ งบูรณาการตามแนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาที่ เน้น
ประโยชน์ได้จริ ง ๆ โดยไม่เป็ นพิษเป็ นโทษ การศึกษา
การปฏิรูปการเรี ยนรู้ ซึ่ งถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด และการ
เพื่ อ ความฉลาดรู้ มี ข ้อ ปฏิ บ ัติที่ น่ าจะยึด เป็ นหลักอย่าง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างโรงเรี ยนใน
น้อยสองประการ ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่ งใด เรื่ อง
ฝันให้กระจายอยูใ่ นระดับท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ให้นกั เรี ยน
ใดให้รู้จริ ง ควรจะได้ศึกษาตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม
ได้มี โ อกาสเรี ยนในโรงเรี ยนที่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้
ไม่ใช่เรี ยนรู้แต่เพียงบางส่ วนบางตอน หรื อเพ่งเล็งเฉพาะ
มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรี ยนชั้นนําและอยูใ่ กล้บา้ น ซึ่ ง
แต่เพียงบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่ ง ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิ
ยังผลให้ผเู้ รี ยนเป็ นแรงงานที่มีคุณภาพ มีโอกาสประกอบ
ประกอบพร้ อมกันไปด้วยเสมอคื อ ต้องพิจารณาศึ กษา
อาชีพที่ ดีมีรายได้และมีคุณภาพชี วิตที่ดี กลไกการพัฒนา
เรื่ อ งนั้ น ๆ ด้ว ยความคิ ด จิ ต ใจที่ ต้ ัง มั่น เป็ นปกติ และ
ทรั พยากรมนุ ษย์เช่นนี้ สามารถช่ วยให้หลุดพ้นจากวงจร
เที่ยงตรง เป็ นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอํานาจ
ความยากจนตามแนวคิ ดของโครงการที่ ว่า “พลิ กระบบ
ความเหนี่ ยวนําของอคติ ไม่ว่าจะเป็ นอคติฝ่ายชอบหรื อ
การศึกษา หยุดวงจรความยากจน” จากสาระสําคัญของการ
ฝ่ ายชัง มิ ฉ ะนั้ นความรู้ ที่ เกิ ด ขึ้ นจะไม่ เป็ นความรู้ แ ท้
ดําเนิ นงานโรงเรี ยนในฝั น (Lab Schools) จึงเป็ นโรงเรี ยน
หากแต่เป็ นความรู ้ ที่ ถูกอําพรางไว้ หรื อที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ชั้นดีที่สร้างเด็กไทยให้ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตลอดชี วิต มี
วิปริ ตไปต่าง ๆ จะนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์จริ ง ๆ โดย
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ มี ความสามารถด้าน
ปราศจากโทษไม่ ไ ด้ ” ในแต่ ล ะประเทศจึ ง มี ค วาม
เทคโนโลยี มี คุณภาพ รักษ์วฒั นธรรมไทย และมัน่ ใจใน
พยายามจัดการศึ กษาในประเทศให้มีคุณ ภาพ ที่ เอื้อต่อ
ตนเอง ในปั จจุบนั โครงการโรงเรี ยนในฝันได้ดาํ เนินการ
การพัฒนาคนในประเทศของตน ประเทศไทยก็เช่นกัน
รับการคัดเลือกโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการแล้วจํานวน 3
ตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บ ั น ประเทศไทยได้ จั ด สร้ า ง
รุ่ น 2,627 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ในจํา นวนนี้ มี จ ํา นวน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้พฒั นาประชากรใน
โรงเรี ยนในโครงการ 1,619 แห่ ง (ตุ ล าคม 2553) ที่ ได้
ประเทศตลอดมา ความคาดหวังด้านการศึ กษาของคน
รับรองต้นแบบโรงเรี ยนในฝันตามเงื่อนไข
ไทยก็คือ อยากเห็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเกิดขึ้นทัว่ ทั้ง
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ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว
ปรับปรุ งแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสู ตรการศึกษา
โรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝันจึงถือได้
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และโครงการโรงเรี ยนใน
ว่าเป็ นโรงเรี ย นชั้น ดี ที่ ส ามารถเป็ นแบบอย่า งให้ กับ
ฝั น เพื่ อ ให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ ผูว้ ิจัย มี
โรงเรี ย นอื่ น ๆ แต่ ท้ ัง หลายทั้ง มวลโรงเรี ย นต้น แบบ
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสุ ข ภาพ
โรงเรี ยนในฝั น ก็ได้ถือว่าเป็ นองค์การทางการศึกษา ที่
เปรี ยบเสมื อนเครื่ องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้ น ด้วย
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นต้น แบบโรงเรี ยนในฝั น และ
เครื่ อ งจัก รกลขนาดเล็ ก จํา นวนหนึ่ ง ซึ่ งเปรี ย บได้กับ
โรงเรี ยนทัว่ ไป ในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การจัด การเรี ย นการสอน การ
ธานี
บริ หารงานโรงเรี ยน วัสดุอุปกรณ์ ที่ตอ้ งทําหน้าที่ในการ
ปฏิ บตั ิงานประสานกันอย่างเป็ นระบบระเบี ยบ เพื่อให้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เครื่ องจักรขนาดใหญ่ หรื อโรงเรี ยนสามารถดําเนิ นการ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสุ ข ภาพองค์ก ารของโรงเรี ย น
พัฒ นานัก เรี ยนให้เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ มี คุ ณ ค่า นั่น
มัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ย่อ มสะท้อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล และประสิ ท ธิ ภ าพของ
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บสุ ขภาพองค์ ก ารของ
องค์การทางการศึกษานัน่ เอง
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จําแนกตาม
การพิ จารณาองค์ก ารทางการศึ ก ษาว่ามี
เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพเพี ยงใดนั้น ในปั จ จุ บ ัน
ราษฎร์ ธ านี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และประเภทของ
สามารถวัดประเมิ น และตรวจสอบได้หลายวิธีการ แต่
โรงเรี ยน ได้แ ก่ โรงเรี ยนต้น แบบโรงเรี ยนในฝั น และ
สิ่ งสําคัญ ในการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ
โรงเรี ยนทัว่ ไป
ภาพขององค์การทางการศึ กษาได้อย่างชัดเจน คื อ การ
3. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บคะแนนการทดสอบ
ตรวจสอบ “สุ ข ภาพองค์ ก าร” และ “ผลสั ม ฤทธิ์ ของ
ทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน จํา แนกตามเขต
นักเรี ยน” ทั้งนี้ เพราะสุ ขภาพองค์การ คือ ความสามารถ
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได้แ ก่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ขององค์ก ารในการปฏิ บ ัติ งานตามภารกิ จ หน้าที่ ข อง
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และประเภทของ
ระบบสังคมทําให้องค์การสามารถดํารงอยูไ่ ด้ท่ามกลาง
โรงเรี ยน ได้แ ก่ โรงเรี ยนต้น แบบโรงเรี ยนในฝั น และ
ความเปลี่ ย นแปลง ถ้าหากโรงเรี ย นมี สุ ข ภาพองค์ก าร
โรงเรี ยนทัว่ ไป
สมบู ร ณ์ จ ะช่ วยให้ผูป้ ฏิ บ ัติ งานทํางานอย่างมี ความสุ ข
4. เพื่ อศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่างสุ ขภาพ
ประสบผลสําเร็ จ ยังผลให้ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนก็จะมี
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
มากขึ้ น ด้วย หากผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เกิ ดจากกระบวนการวัด
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์
และประเมินผลที่ มีคุณภาพด้วยแล้ว ก็ยอ่ มแสดงให้เห็น
ธานี จํ า แน กตามกลุ่ ม ส าระการเรี ยน รู้ ระดั บ ชั้ น
ถึงการมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพขององค์การทาง
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาเป็ นอย่างดี
โรงเรี ยนต้น แบบโรงเรี ยนในฝั น และ
โรงเรี ยนทัว่ ไปในระดับมัธยมศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี ดํา เนิ น การ
จัด ระบบการศึ ก ษาโดยให้ส อดคล้อ งกับ จุ ด หมายของ
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้ศึกษาองค์ประกอบของ
มิติสุขภาพองค์การ ซึ่ งได้มีการวิจยั และ
พัฒ นาโดยฮอยและเฟลด์แ มน (Hoy & Feldman) แห่ ง
มหาวิทยาลัยรัตเจอร์ ส สหรัฐอเมริ กา เป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย โดยฮอยและเฟลด์แ มน (Hoy & Feldman)
ได้นําแนวคิ ด ของมายส์ ม าศึ ก ษาสุ ข ภาพองค์ก ารของ
โรงเรี ยน และพบว่ า องค์ ป ระกอบหรื อมิ ติ สุ ขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษามี 7 มิติ อยูใ่ น 3 ระดับ
ดังนี้
1. ระดับสถาบัน (Institutional level)
ประกอบด้วย ความเข้มแข็งขององค์การ (Institutional
integrity)
2. ระดับ การจัด การ (Managerial level)
ประกอบด้ ว ย มิ ติ อิ ท ธิ พ ลของผู้ บ ริ หารโรงเรี ยน
(Principal influence) มิ ติ ก ารบริ ห ารแบบมิ ต รสั ม พัน ธ์
(Consideration) มิ ติ ก าร บ ริ ห าร แ บ บ กิ จ สั ม พั น ธ์
(Initiating structure) แ ล ะ มิ ติ ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง
ทรัพยากร (Resource support)
3 . ร ะ ดั บ เท ค นิ ค (Technical level)
ประกอบด้วย มิ ติขวัญ ในการปฏิ บตั ิ งาน (Morale) และ
มิติการมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis)
มิติสุขภาพองค์การทั้ง 7 มิติน้ ี เป็ นตัวแปร
ที่ คาดว่าจะมี ความสัมพันธ์กบั คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คือ 1) ภาษาไทย 2) คณิ ตศาสตร์
3) วิ ท ยาศาสตร์ 4) ศิ ล ปะ 5) การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี 6) สุ ข ศึ กษาและพลศึ กษา 7) สั งคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และ 8) ภาษาอังกฤษ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.1

ตัวแปรต้ น

ผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษา

1. มิตสิ ุ ขภาพองค์ การ

2. ผลสั มฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
ระดับชาติ ชั้น ม. 3 และ
ม. 6

ระดับสถาบัน
1. ความเข้มแข็งของ
องค์การ
ระดับการจัดการ
2. อิทธิพลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
3. การบริ หารแบบ
มิตรสัมพันธ์
4. การบริ หารแบบกิจ
สัมพันธ์
5. การสนับสนุนทาง
ทรัพยากร
ระดับเทคนิค
6. ขวัญในการ
ปฏิบตั ิงาน
7. การมุ่งเน้นวิชาการ

1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ศิลปะ
5. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
6. สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
7. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
8. ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั ความสัมพันธ์
สมมติฐานการวิจัย
1. โรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝั นและ
โรงเรี ยนทั่วไประดับ มัธ ยมศึ กษา ในจังหวัด สุ ราษฎร์
ธานี โดยภาพรวมมีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง
2. โรงเรี ยนประเภทต้นแบบโรงเรี ยนใน
ฝั น โดยภาพรวม มี ร ะดับ สุ ข ภาพองค์ก าร และผลการ
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ทดสอบการศึกษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ นฐานดี กว่าโรงเรี ยน
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ประเภททัว่ ไป
ผู้วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการขอ
3. สุ ขภาพ องค์ ก ารกั บ คะแน น การ
หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากสาขาวิ ช า
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ นฐาน ของ
ศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นําส่ ง
โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี โดย
แบบสอบถาม พร้ อ มสํ า เนาหนั ง สื ออนุ ญ าตให้ เก็ บ
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั
รวบรวมข้อ มู ล ส่ งให้โรงเรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างทาง
ไปรษณี ย ์ สอดซองติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผูว้ ิจยั และ
วิธีการดําเนินการวิจัย
ติดรหัสประจําโรงเรี ยนไว้ที่ซองส่ งคืน รับแบบสอบถาม
การวิ จัย นี้ ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง สหสั ม
ที่โรงเรี ยนส่ งคืนทางไปรษณี ย ์ ติดตามทวงถาม และตาม
พันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับ
เก็บ แบบสอบถาม ในกรณี ที่ โรงเรี ยนส่ งคื น ล่าช้าหรื อ
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
ส่ งคืนไม่ครบจํานวน ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้รับคืน
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีรายละเอียดใน การดําเนิ นงาน
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 73.98
แต่ละขั้นตอนดังนี้
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส ถิ ติ ที่ ใช้ วิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
ประชากร ได้แ ก่ โรงเรี ย นต้น แบบ
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์ เซน
โรงเรี ยนในฝันและโรงเรี ยนทัว่ ไป ระดับมัธยมศึกษา ใน
ไทล์ คะแนนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 44 แห่ ง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์อย่าง
ที่ 3 และนักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 12,824
ง่าย การทดสอบสมมุติฐานใช้ระดับความมีนยั สําคัญ
คน ในปี การศึกษา 2552 โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด
.05
และจํา แนกประชากรเพื่ อ การศึ ก ษาสุ ข ภาพองค์ก าร
ออกเป็ น 2 ตัวแปร คือ เขตพื้นที่การศึกษา และประเภท
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ รองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู
1. สรุ ปผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
จํานวนร้ อยละ 50 โดยวิธี การสุ่ ม อย่างง่าย จากจํานวน
สุ ข ภาพองค์การกับ คะแนนการทดสอบทางการศึ กษา
ทั้งหมด 1,820 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอ้ มูลรวม 889
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
คน
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สรุ ปได้ดงั นี้
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1.1 ค ะแน น ม าต รฐาน สุ ข ภ าพ
องค์การ ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สุ ร าษฎร์ ธ านี จากการวิจัย พบว่า สุ ข ภาพองค์ก ารของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 เป็ นแบบวัด
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
สุ ขภาพองค์การของ สงบ ลุนทา ซึ่ งพัฒนาจากแบบวัด
1.2 ระดั บ สุ ขภาพ องค์ ก ารของ
สุ ข ภ าพ อ ง ค์ ก าร (Organizational Health Inventory:
โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา โดยภาพรวมระดั บ เขตพื้ น ที่
OHI) ของฮอยและเฟลด์แมน จํานวน 44 ข้อกระทง และ
การศึกษา แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่
แบบบันทึกคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
ในระดับปานกลาง
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสุ ขศึกษาและพลศึกษา
1.3 การเปรี ยบเทียบสุ ขภาพองค์การ
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาจํา แนกตามเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
โดยโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝั นมี คะแนนสู งกว่าใน
พบว่าโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาทั้ง 3 เขต มี ร ะดับ สุ ข ภาพ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่ วนกลุ่มสาระ
องค์การไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกเป็ นรายมิติพบว่า ไม่
แตกต่างกัน
การเรี ยนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และศิลปะ มีคะแนนตํ่า
1.4 ระดั บ สุ ขภาพ องค์ ก ารของ
กว่า และระดับ มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่า กลุ่ ม สาระการ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมตามประเภทโรงเรี ยน
เรี ย นรู้ ศิ ลปะ สุ ข ศึ กษาและพลศึ กษา และสั งคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
แต่ละประเภทมีสุขภาพองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
สถิ ติที่ ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝั นมี
1.5 การเปรี ยบเทียบสุ ขภาพองค์การ
ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาจําแนกตามประเภทโรงเรี ยน
คะแนนสู งกว่าในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ศิ ลปะ ส่ วนกลุ่ ม
พบว่าโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประเภททัว่ ไป และประเภท
สาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา และสังคมศึ กษา
ต้น แบบโรงเรี ย นในฝั น มี ร ะดับ สุ ข ภาพองค์ก ารไม่
ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนตํ่ากว่า
แตกต่างกัน เมื่อจําแนกเป็ นรายมิติพบว่า ไม่แตกต่างกัน
1.8 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างสุ ข ภาพ
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1.6 การเปรี ยบเที ย บคะแนนการ
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน โรงเรี ย น
มัธยมศึ กษาจําแนกตามเขตพื้ นที่ การศึ กษา พบว่าทั้ง 3
สุ ราษฎร์ ธานี ระดับ มัธยมศึกษา ปี ที่ 3 จําแนกเป็ นราย
เขต มี คะแนนการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั
มิติ พบว่า มิติความเข้มแข็งขององค์การ มีความสัมพันธ์
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกเป็ นรายกลุ่มสาระการ
แบบลบกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เรี ยนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
และระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า แตกต่างกันในกลุ่ม
วัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์ และสุ ขศึกษาและพลศึกษา และ
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และศิลปะ อย่างมีนยั สําคัญ
ความสัมพันธ์แบบลบกับผลรวมคะแนนการทดสอบทาง
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ วิเคราะห์ ร ายคู่ แ บบ Scheffe
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ของสํานักงานเขต
1.9 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างสุ ข ภาพ
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต 1 แตกต่ า งกั น กั บ
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3 และมีผล
สุ ราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 พบว่า
คะแนนสู งกว่า เมื่ อวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ
พบว่า สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 1
1. มิ ติ ความ เข้ ม แข็ ง ของ
องค์ก าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการทดสอบทาง
แตกต่างกันกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุ ราษฎร์ ธานี
การศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
เขต 2 และ เขต 3 และมีผลคะแนนสู งกว่าทั้งสองเขตพื้นที่
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
การศึกษา
2. มิ ติ อิ ท ธิ พ ลของผูบ้ ริ ห าร
1.7 การเปรี ยบเที ย บคะแนนการ
โรงเรี ยน มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการทดสอบทาง
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประเภททัว่ ไป และต้นแบบโรงเรี ยนในฝั น
การศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ระดับ มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่ากลุ่ ม สาระ การเรี ยนรู้
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว
ค วาม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งสุ ข ภ าพ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุ ขศึกษาและพล
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
3. มิ ติ ก ารบริ ห ารแบบมิ ต ร
สั ม พัน ธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการทดสอบทาง
สุ ร าษฎร์ ธ านี ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่าใน
การศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณารายมิติพบว่า
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
มีความสัมพันธ์เฉพาะมิติความเข้มแข็งขององค์การ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามีความสัมพันธ์เฉพาะ
จากผลการวิ จัย สรุ ป ได้ว่า สุ ข ภาพ
องค์ก ารของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ในจังหวัด สุ ราษฎร์
มิติความเข้มแข็งขององค์การ มิ ติอิทธิ พลของผูบ้ ริ หาร
ธานี อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง สุ ขภาพองค์ ก ารของ
โรงเรี ยน และมิติการบริ หารแบบมิตรสัมพันธ์
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทั้ง 3 เขตพื้นที่ ไม่แตกต่าง
กัน และสุ ข ภาพองค์ ก ารประเภทโรงเรี ย นทั่ว ไปกับ
2. การอภิ ปรายผลการวิจยั การศึ กษาและ
โรงเรี ยนประเภทต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน ไม่แตกต่างกัน
เปรี ยบเทียบสุ ขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน และความสั ม พัน ธ์
คืออยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิจารณาสุ ขภาพองค์การ
เป็ นรายโรงและรายมิ ติ พบว่ า โรงเรี ยนที่ มี สุ ขภาพ
ระหว่างสุ ข ภาพองค์ก ารกับ คะแนนการทดสอบทาง
องค์การไม่ดี ส่ วนใหญ่ มีมิติการมุ่งเน้นวิชาการ มิติการ
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
บริ หารแบบมิ ต รสั ม พั น ธ์ มิ ติ ก ารสนั บ สนุ นทาง
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีประเด็นนํามาอภิปรายดังนี้
ทรัพยากร
2.1 ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านข้อ 1
มิติความเข้มแข็งขององค์การ มิติการ
คือ โรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝั นและโรงเรี ยนทัว่ ไป
บริ หารแบบกิจสัมพันธ์ และมิติขวัญในการปฏิบตั ิงานไม่
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมี
ดี ส่ วนโรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การดี ส่ วนใหญ่มีมิติการ
บริ หารแบบกิจสัมพันธ์ มิติการสนับสนุนทางทรัพยากร
สุ ขภาพองค์การในระดับปานกลาง จากผลการวิจยั พบว่า
มิ ติ ก ารบริ หารแบบมิ ต รสั ม พั น ธ์ มิ ติ ข วัญ ในการ
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มี สุ ขภาพ
องค์ ก ารในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ แยกตามเขตพื้ น ที่
ปฏิบตั ิงาน และมิติการมุ่งเน้นวิชาการดี
การศึ กษาพบว่า สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสุ ราษฎร์
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแน น การ
ธานี เขต 2 เขต 3 และเขต 1 มี สุขภาพองค์การในระดับ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ นฐาน ของ
ปานกลาง เรี ยงตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาตามประเภท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี ไม่ แตกต่างกัน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 และ
โรงเรี ย นพบว่า โรงเรี ย นต้น แบบโรงเรี ย นในฝั น และ
โรงเรี ยนประเภททัว่ ไป มีสุขภาพองค์การในระดับปาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และคะแนนการทดสอบทาง
กลาง เรี ยงตามลําดับ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้อง
การศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ประเภทโรงเรี ยนทัว่ ไป
กับ สมมุ ติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ และสอดคล้อ งกับ การวิจัยของ
กับ โรงเรี ยนประเภทต้นแบบโรงเรี ยนในฝั น ระดับ ชั้น
สงบ ลุนทา (2543) ที่ศึกษาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ศิ ลปะ และสุ ขศึ กษาและพลศึ กษา มี ความ
มัธ ยมศึ ก ษา สั งกัด กรมสามัญ ศึ ก ษา ในจังหวัด ชัย ภู มิ
พบว่า สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยภาพ
แตกต่างกัน และระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่ากลุ่ม
รวมอยู่ใ นระดับ ปานกลางทุ ก มิ ติ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา และสังคม
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดใหญ่ พิ เศษมี ร ะดับ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างกัน
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2.2 ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐานข้อ 2 คื อ
สุ ข ภาพองค์ก ารทุ ก มิ ติ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง ยกเว้น
โรงเรี ยนประเภทต้นแบบโรงเรี ยนในฝั น โดยภาพรวม
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีสุขภาพองค์การ ด้านภาวะ
มี ร ะดับ สุ ข ภาพองค์ก าร และคะแนนการทดสอบทาง
ผูน้ ํา ฉั น ท์ เพื่ อ นร่ ว มงานไม่ ดี งานวิ จัย ของศุ ภ ลัก ษณ์
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ดีกว่าโรงเรี ยนประเภท
เปรมโยธิ น (2543) ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ทัว่ ไป จากผลการวิจยั พบว่า 1) โรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สุ ข ภาพองค์ก ารกับ ความพึ งพอใจในงานของอาจารย์
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
สุ ข ภาพองค์ก ารของสถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคลใน
เมื่ อแยกพิจารณาตามประเภทโรงเรี ยนพบว่า โรงเรี ยน
กรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง งานวิจยั
ประเภทต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน มีระดับสุ ขภาพองค์การ
ของนิ ภา แสงรั ตน์ (2544) ศึ กษาวิจัยเกี่ ยวกับ สุ ขภาพ
ดีกว่าโรงเรี ยนประเภททัว่ ไป ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
องค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ
ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า สุ ขภาพองค์การของ
ตามคะแนนมาตรฐานสุ ขภาพองค์การ พบว่า (1) โรงเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มัธยมศึกษาประเภทโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน มิติ
ทุกมิ ติ เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยน
การบริ หารแบบกิจสัมพันธ์ (518.08) มีคะแนนมาตรฐาน
ขนาดเล็กมี สุขภาพองค์การโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่ วน
สุ ขภาพองค์การสู งที่ สุด รองลงมามิ ติการสนับสนุ นทาง
โรงเรี ยนขนาดอื่น มีสุขภาพองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ทรั พ ยากร (514.14) และมิ ติ ข วัญ ในการปฏิ บ ั ติ ง าน
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติพบว่า โรงเรี ยนขนาด
(512.56) ตามลําดับ (2) โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาประเภท
เล็ก มี สุ ข ภาพดี ด้านการบริ ห ารแบบมิ ต รสั ม พัน ธ์ และ
ทัว่ ไป มิติการบริ หารแบบมิตรสัมพันธ์ (519.91) มีคะแนน
ดีกว่าทุกขนาดอย่างมีนยั สําคัญ ส่ วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่
มาตรฐานสุ ข ภาพองค์ก ารสู งที่ สุ ด รองลงมามิ ติ ค วาม
พิเศษ มีสุขภาพดีดา้ นการมุ่งเน้นวิชาการและดีกว่าขนาด
เข้มแข็งขององค์การ (509.11) และมิติการสนับสนุ นทาง
กลางและขนาดเล็ ก อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ งานวิ จัย ของ
ทรั พ ยากร (507.24) แต่ ผ ล ค่ า ที (T-Test) พบว่ า มิ ติ
จิ รั ฐิ ติ ก าล ก้อ นเพชร (2546) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่าง
สุ ขภาพองค์การทุกมิติไม่แตกต่างกัน 2) ด้านคะแนนการ
สุ ขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน พบว่ า
โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในจังหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ป ระเภท
ครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
โรงเรี ยนต้ น แบบโรงเรี ยนในฝั น มี ค ะแนนตํ่า กว่ า
พบว่า สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา อยู่ใน
โรงเรี ย นประเภททั่ว ไป ซึ่ งผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ไม่
ระดับ ปานกลางทุ กมิ ติ งานวิจัยของพิ พ ฒ
ั น์ ศรี ตะวัน
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลจากการวิเคราะห์ค่า
(2547) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ที (T-Test) พ บ ว่ า กลุ่ มส าระการเรี ยน รู ้ ภาษ าไท ย
สุ ข ภาพองค์ก ารกับ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับ ชาติ ของสถานศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ในสาม
วิทยาศาสตร์ ศิ ลปะ และสุ ขศึ กษาและพลศึ กษา มี ความ
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า สถานศึ กษา
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ มี
ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ลไม่ ส อดคล้อ งกับ
สุ ขภาพองค์การในระดับปานกลาง สถานศึกษาเหล่านั้น
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ อาจเป็ นเพราะในกลุ่มโรงเรี ยนทัว่ ไป
โดยภาพรวมระดับจังหวัด แต่ละจังหวัด มีระดับสุ ขภาพ
มีโรงเรี ยนที่ถือว่าเป็ นโรงเรี ยนประจําจังหวัด 3 โรงเรี ยน
องค์การไม่แตกต่างกัน
เมื่อทดลองแยกวิเคราะห์พบว่า คะแนนการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐานของ 3 โรงเรี ยนนี้ มี
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ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว
ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ คะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษา
คะแนนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนต้น แบบโรงเรี ยนในฝั น และคะแนนเฉลี่ ย
โรงเรี ยนทั่วไป ระดับ มัธ ยมศึ กษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์
2.4 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างสุ ข ภาพองค์
ธานี และเมื่อประเภทโรงเรี ยนทัว่ ไปไม่รวมกับโรงเรี ยน
การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั
ประจํา จั ง หวัด ทั้ ง 3 โรง คะแนนการทดสอบทาง
พื้นฐาน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
การศึ กษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นต้น แบบ
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายมิ ติ
โรงเรี ยนในฝัน ในภาพรวมจะสู งกว่าโรงเรี ยนทัว่ ไปใน
พบว่า
2.4.1 มิ ติความเข้มแข็งขององค์การ
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2.3 ความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งสุ ขภาพ
ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ คะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษา
องค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นกลุ่ม
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุ ราษฎร์
สาระการเรี ยนรู้ พ บว่า มี ความสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ กลุ่ ม
ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย และศิ ลปะ อย่างมี นัยสําคัญ
พบว่า
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.4.2 มิ ติ อิ ท ธิ พ ลของผู้ บ ริ ห าร
2.3.1 มิ ติความเข้มแข็งขององค์การ
โรงเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนการทดสอบทาง
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ คะแนนการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ นฐานโดยภาพรวม เมื่ อ
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ นฐานโดยภาพรวม เมื่ อ
พิจารณาเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ พบว่า มีความ สัมพันธ์
พิจารณาเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา
ทางลบกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
และวัฒ นธรรม และสุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา อย่า งมี
วัฒนธรรม และคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ทางลบกับกลุ่มสาระการ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
2.4.3 มิ ติ การบ ริ ห ารแบ บ มิ ต ร
ระดับ .01
สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนการทดสอบทาง
2.3.2 มิ ติ อิ ท ธิ พ ลของผู้ บ ริ ห าร
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ น ฐาน โดยภาพรวม เมื่ อ
โรงเรี ยน มิ ติ ก ารบริ หารแบบมิ ต รสั ม พัน ธ์ มิ ติ ก าร
พิจารณาเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้พบว่า มีความสัมพันธ์
บริ หารแบบกิจสัมพันธ์ มิติการสนับสนุนทางทรัพยากร
ทางลบกับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย และศิ ล ปะ
มิติขวัญในการปฏิบตั ิงาน มิ ติการมุ่งเน้นวิชาการ ไม่มี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษา
2.4.4 มิติการบริ หารแบบกิจสัมพันธ์
ระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐานโดยภาพรวม และรายกลุ่ม สาระ
มิ ติ ก ารสนั บ สนุ นทางทรั พ ยากร มิ ติ ข วัญ ในการ
การเรี ยนรู้
ป ฏิ บั ติ งาน แ ล ะ มิ ติ ก าร มุ่ งเน้ น วิ ช าก าร ไ ม่ มี
กล่ า วโดยส รุ ป ได้ ว่ า มิ ติ สุ ขภาพ
ความสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษา
องค์ ก ารส่ ว นมากไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการ
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานโดยภาพรวมและรายกลุ่มสาระ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐานในระดับชั้น
กล่ า วโดยสรุ ปได้ ว่ า มิ ติ สุ ขภาพ
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 แสดงว่าการพัฒ นาสุ ข ภาพองค์ก าร
องค์การที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คะแนนการทดสอบทาง
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปัจจุบนั
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว
1. การวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้เกณฑ์ สุ ข ภาพ
เกื อบทั้งหมดมี ความสัมพันธ์ทางลบ ยกเว้นมิ ติอิทธิ พล
องค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่ม
แต่ยงั ขาดเกณฑ์ระดับประเทศ จึงควรมี การสร้างเกณฑ์
สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
สุ ขภาพองค์การโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในระดับประเทศ
สุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา แสดงให้ เห็ น ว่ า มิ ติ สุ ขภาพ
องค์ก ารจากการวิจัย ครั้ งนี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ
เพื่ อ นํ า ไปใช้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการเปรี ยบเที ย บสุ ขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่อไป
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
2. ควรศึ ก ษาสุ ข ภาพองค์ ก ารของ
ของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มากกว่ า จะเป็ น
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ และ
ทางบวก และมิติสุขภาพองค์การที่มีความสัมพันธ์กนั กับ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์สุขภาพองค์การระดับประเทศ
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐานมี
3. ควรศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
น้อยกว่ามิติที่ไม่สัมพันธ์กนั
สุ ข ภาพองค์การกับ คะแนนการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาใน
ข้ อเสนอแนะ
จังหวัดอื่น ๆ
จากผลการวิ จัย ทํ า ให้ ผู้วิ จั ย ได้ค ้น พบ
4. การศึ กษาความสัม พันธ์ระหว่าง
ประเด็ น การวิ จัย ขอเสนอแนะเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ น
สุ ข ภาพองค์การกับ คะแนนการทดสอบทางการศึ กษา
การศึกษาและขยายผลต่อไป ดังนี้
ระดั บ ช าติ ขั้ น พื้ น ฐ าน เพื่ อ วิ เ ค ราะห์ ส าเห ตุ ที่ มี
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไป
ความสัมพันธ์กนั ทางลบ
ใช้
จากการดําเนิ น การวิจัย เรื่ อ งนี้ และ
บรรณานุกรม
ผลจากการวิจยั ทําให้ผูว้ ิจยั ได้รับข้อค้นพบจึงเสนอแนะ
จิรัฐิติกาล ก้อนเพชร (2546) “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้ ดังนี้
สุ ขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการ
1. โรงเรี ยนมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ
ปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
ควรมี ก ารศึ ก ษาสุ ขภาพองค์ ก ารเป็ นระยะเพื่ อ ช่ ว ย
กรุ งเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ปรับปรุ งและพัฒนาองค์การให้มีประสิ ทธิภาพ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชษบริ หาร
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
การศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์
สนับสนุ นให้มีการพัฒนา ปรับปรุ งสุ ขภาพองค์การของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
โรงเรี ย นในมิ ติ ที่ สั ม พัน ธ์ กัน ทางบวกกับ คะแนนการ
นิภา แสงรัตน์ (2544) “สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ นฐาน เพื่ อ
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ใน จังหวัด
ประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
นนทบุรี” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริ หารการศึกษา
จากการดําเนิ น การวิจัย เรื่ อ งนี้ และ
สาขาศึกษาศาสตร์
ผลจากการวิจยั ทําให้ผูว้ ิจยั ได้รับข้อค้นพบจึงเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
“พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วันที่
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มนัส สายแก้ว
22 มิถุนายน พ.ศ. 2524” ใน คําพ่อสอน:
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช- ดํารัส
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (2550) พิมพ์ครั้งที่ 5
กรุ งเทพมหานคร มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
และมูลนิธิพระดาบส
พิพฒั น์ ศรี ตะวัน (2547) “ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุ ขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้”
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริ หารการศึกษา
สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ศุภลักษณ์ เปรมโยธิ น (2543) “ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุ ขภาพองค์การกับความพึงพอใจในงาน
ของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ในกรุ งเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริ หารการศึกษา
สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สงบ ลุนทา (2543) “สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาใน
จังหวัดชัยภูมิ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริ หาร
การศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2547) แนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ...โรงเรี ยน
คุณภาพ กรุ งเทพมหานคร:
พริ กหวานกราฟฟิ ค
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