บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุ บ นั โลกของเราก้า วเข้า สู่ ยุ ค ที่ เรี ย กว่า โลกภิ วตั น์ (globalization) การเปลี่ ย นแปลง
เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ส่ งผลให้องค์การต่างๆต้องปฏิรูปตนเอง
เพื่อให้อยู่รอด เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์การที่มีความสมบูรณ์ เฉลียวฉลาดเรี ยนรู ้ และ
ปรั บ ตัวเองเข้า กับ สถานการณ์ ไ ด้อ ย่า งรวดเร็ วเท่ า นั้น ที่ จ ะสามารถด ารงอยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ องค์กรจึงต้องการปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดในสภาพสังคมปั จจุ บนั ดังนั้นคุ ณค่าของ
องค์การทุกองค์การจึงอยูท่ ี่การเป็ นองค์การที่สามารถสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการ
ของมนุ ษย์และเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ จดั ตั้ง ขึ้ น ซึ่ ง ย่อมหมายถึ งจะต้องเป็ นองค์ก ารที่ มี การ
ดาเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด แต่ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ดัง กล่ าวจะมี ม ากน้อยเพีย งใดขึ้ นอยู่กบั การบริ หารจัดการด้านต่ างๆ โดยผูบ้ ริ หารทุ กระดับของ
องค์ ก ารนั้ นๆ ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก ารมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด การท าให้ อ งค์ ก ารมี คุ ณ ค่ า มี
คุ ณประโยชน์ต่อมนุ ษย์อย่างสมบูรณ์ จึงอยู่ที่จะต้องมุ่งสนใจหาวิธีการบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดผูบ้ ริ หารจึงควรพิจารณาแนวคิดและวิธีการที่จะทาให้องค์การสามารถดาเนินให้
บรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด สามารถปรั บ ตัวให้เข้า กับ
กระแสโลกปั จจุบนั ได้ ดังที่ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) ให้ความหมายของ
สุ ขภาพองค์การ ว่าหมายถึง สภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการ
กระทาตามหน้าที่สาคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การทาให้บรรลุเป้ าหมาย การบูรณาการ และ
การรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทาให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมและ
สภาวการณ์ต่างๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาสที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้องค์การมี
พัฒนาการก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเป็ นองค์การทางการศึกษาที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาเป็ นอย่าง
ยิ่ง ในฐานะเป็ นตัวกาหนด และเป็ นกระบวนการหล่อหลอมบุคลิ กภาพ ลักษณะนิ สัย และระดับ
สติปัญญาของบุคคลที่มีอายุอยู่ในช่ วงวัยรุ่ นซึ่ งเป็ นวัยที่อ่อนไหวเปลี่ ยนแปลงได้ง่าย พฤติกรรมที่
เด็กวันนี้ แสดงออกมามักจะก่ อให้เกิ ดความสั บสนวุ่นวายในสั งคม ดังนั้นถ้าการศึก ษาในระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาประสบความล้ม เหลว ก็ จะเป็ นผลสะท้อนไปสู่ ระบบการศึ ก ษาของประเทศอย่า ง
แน่ นอน จากการที่ นกั เรี ยนเป็ นผลผลิ ตโดยตรงของโรงเรี ยน ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนจะดี
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หรื อไม่ย่อมขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของโรงเรี ยนนั้นๆ หากโรงเรี ยนมีคุณภาพสามารถบริ หารจัดการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้วผลผลิ ตคือนักเรี ยนย่อมมีคุณภาพเช่ นเดี ยวกัน อีกทั้งสุ ขภาพองค์ก็เป็ นสิ่ ง
บ่งบอกถึงสภาวะในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ฉะนั้นถ้าสุ ขภาพองค์การมี
สุ ขภาพดีก็น่าจะส่ งผลให้โรงเรี ยนสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็ นประเด็นที่ผวู ้ ิจยั มีความสนใจและมีความต้องการที่จะศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของสุ ขภาพองค์กรของโรงเรี ยนในระดับมัธยม และประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ซึ่ งตาม
แนวคิ ด ของฮอย (Hoy) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการพิ จ ารณา
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ใช้ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐานOrdinary
National Education Test (O-NET เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาภาวะสุ ขภาพองค์กรและประสิ ทธิ ผลใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ผลที่ คาดว่าจะได้รับจากการศึ กษาวิจยั นี้ จะทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสุ ขภาพ
องค์ก รในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา และทราบถึ ง ระดับ ความสั ม พัน ธ์ ข องสุ ข ภาวะองค์ก ารและ
ประสิ ท ธิ ผลของโรเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา และนาผลการตรวจวัดสุ ขภาพองค์ก ารไปพัฒนาสุ ขภาพ
องค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี เมื่อสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมีสุ ขภาพดี มี
ความเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั ิภารกิจในการพัฒนาเยาวชนซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของชาติ
ซึ่ ง ผลของการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้นต่อไป
คำถำมเพือ่ กำรวิจัย
1. สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีวา่ อยูใ่ นระดับใด
2. ระดับสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นนทบุรีหรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษากับ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ท าการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องสุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาและประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยใช้แนวคิดสุ ขภาพองค์การของ เฟลแมน และ ฮอย
(Feldman & Hoy, 2000) ประกอบด้วย 7 มิติ คือ มิติบูรณภาพของสถาบัน (institution integrity) มิติ
อิทธิ พลของผูบ้ ริ หาร (principal influence) มิติภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ (principal consideration)
มิติภาวะผูน้ าด้านกิจสัมพันธ์ (principal initiation structure) มิติการสนับสนุนทรัพยากร (resource
support) มิ ติ ก ารมุ่ ง เน้ น วิ ช าการ (academic emphasis) และมิ ติ ข วัญ ก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
(morale) ด้านประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ที่จดั สอบ
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน)/(สทศ.) จะทาการทดสอบใน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ 1)ภาษาไทย 2)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3)ภาษาอังกฤษ 4)คณิ ตศาสตร์ 5)
วิทยาศาสตร์ 6)สุ ขศึกษาและพลศึกษา 7)การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8)ศิลปะ ซึ่ งแสดงดัง
แผนภาพต่อไปนี้
ภำวะสุ ขภำพองค์ กำรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ (7 มิติ)
1.ด้านความเข้มแข็งขององค์การ
2.ภาวะผูน้ าด้านกิจสัมพันธ์
3.ภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์
4.ด้านอิทธิพลของผูบ้ ริ หาร
5.ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
6.ด้านขวัญในการปฏิบตั ิงาน
7.ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ

ประสิ ทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน
ผลคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(ผลคะแนน O-net ม.3 และ
ม.6)
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เพื่อให้ทราบระดับสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนว่าอยูใ่ นระดับใด และค่าความสัมพันธ์ของ
ระดับสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษากับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน เพื่อนาผลการศึกษา
ไปสู่ พฒั นาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในมิติที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน และสามารถที่จะมุ่งเน้นส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยน
ที่อยูใ่ นระดับต่าให้สูงขึ้นเป็ นรายมิติ เพื่อเป็ นการพัฒนาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนควบคู่กนั ไป ซึ่ง
ผลของการวิจยั จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้นต่อไป
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาระดับสุ ขภาพองค์การโดยใช้แนวคิดของ เฟลแมน และ ฮอย
(Feldman & Hoy, 2000) สุ ขภาพองค์การประกอบด้วย 7 มิติ คือ มิติบูรณภาพของสถาบัน
(institution integrity) มิติอิทธิพลของผูบ้ ริ หาร (principal influence) มิติภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์
(principal consideration) มิติภาวะผูน้ าด้านกิจสัมพันธ์ (principal initiation structure) มิติการ
สนับสนุนทรัพยากร (resource support) มิติการมุ่งเน้นวิชาการ (academic emphasis) และมิติขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน (morale) และศึกษาหาความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนโดย
พิจารณาประสิ ทธิผลจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน Ordinary National
Education Test (O-NET)
2. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ศึกษา คือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี ซึ่ งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่ และมอร์ แกน
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 317 คน จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 1,819
คน
3. ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจยั อยูใ่ นช่วงปี การศึกษา 2555-2556

5

นิยำมศัพท์เฉพำะ
สุ ขภำพองค์ กำร หมายถึง สภาพขององค์การที่เกิดจากสภาวะการปฏิบตั ิงานตามภารกิจและ
ความรับผิดชอบขององค์การทาให้องค์การมีความพร้ อมที่ จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจะปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงให้โรงเรี ยน มีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น หมายถึ ง ความสามารถของโรงเรี ยนในการที่ จ ะบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ของโรงเรี ยนที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้โรงเรี ยนได้รับการยอมรับ โดยประสิ ทธิ์ ผลของ
โรงเรี ย น ในที่ น้ ี จะหมายถึ ง ความสามารถในการจัดการศึ ก ษาเพื่ อ คุ ณ ภาพของนัก เรี ย น ตาม
วัตถุ ประสงค์ โดยพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( Ordinary National
Education Test: O-NET)

