บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะสุ ขภาพองค์การ และประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา เพื่ อพัฒ นาสุ ข ภาพองค์ก ารและประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย น โดยมุ่ ง เน้น ที่
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ผูว้ ิ จยั จึ ง ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ
- ความหมายและความสาคัญขององค์การ
- องค์ประกอบขององค์การ
2. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพองค์การ
- ความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพองค์การ
- มิติสุขภาพองค์การ
- ลักษณะของสุ ขภาพองค์การ
- เครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การ
- แนวทางการพัฒนาสุ ขภาพองค์การ
3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
- ความหมายของประสิ ทธิผลองค์การ
- ความหมายของประสิ ทธิผลโรงเรี ยน
- การวิเคราะห์และประเมินประสิ ทธิ ของโรงเรี ยน
4. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
5. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรี ยนมัธยม
- บทบาทและหน้าที่ของโรงเรี ยน
- ความสาคัญของการจัดการศึกษาในระดับมัธยม
- กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการศึ กษาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา
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แนวคิดเกีย่ วกับองค์ การ
ความหมายขององค์ การ
ในสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมขององค์การและที่สาคัญองค์การยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
แก้ไขข้อจากัดต่าง ๆ ของมนุษย์
ไซมอน (Simon, 1950) กล่าวถึงองค์การไว้วา่ เป็ นระบบพฤติกรรมร่ วมที่สมาชิ กในองค์การ
ต่างมีความคาดหวังในพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเปาหมายหรื อ วัตถุ ประสงค์ของ
องค์ก ารขณะเดี ย วกันมนุ ษ ย์ใ นสั ง คมคาดหวัง ที่ จ ะให้ องค์ก ารต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ เป็ นองค์ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มี คุณค่าอย่างแท้จริ ง เพื่อส่ งเสริ มให้มีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ นนอกจากนี้
องค์ก ารยัง สามารถตอบสนองความต้อ งการของมนุ ษ ย์ไ ด้ เป็ นอย่ า งดี ท้ งั ด้า นอารมณ์ จิ ต ใจ
สติปัญญา และเศรษฐกิจ ซึ งองค์การสามารถทาให้ เป้ าหมายของมนุ ษย์ประสบความสาเร็ จภายใต้
ความร่ วมมือภายในองค์การ มีนกั วดวิชาการหลายคนได้ กล่าวถึงของ องค์การ (organization) ไว้
หลายท่านอาทิ
บาร์ นาร์ ด (Barnard, 1966) กล่าวว่า องค์การเป็ นระบบความร่ วมมือประสานกิจกรรมหรื อ
กาลังงานของบุคคลอย่างมีจิตสานึ ก นี้ จากนี้ องค์การเป็ นหน่วยทางสังคม (social unit) อย่างหนึ่ งที่
เกิ ดจากการร่ วมมือเอากระบวนการแบบความสัมพันธ์ของสมาชิ กในองค์การตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อการดาเนินการอย่างไดอย่างหนึ่ง ซึ่ งได้กาหนดและยอมรับโดยสังคมอย่างมีระบบ มีแบบแผน มี
อาณาเขต มีความสัมพันธ์เฉพาะตัว และมีกรรมวิธีที่จะสร้างเสริ ม ทานุบารุ งรักษาทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกในองค์การดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายได้
ส่ ว น กู๊ ด (Good, 1973) ได้ใ ห้ ค วามหมายขององค์ ก าร (organization) ไว้ว่ า เป็ น
กระบวนการหรื อผลของการจัดรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ หรื อเป็ นองค์ประกอบเข้าเป็ นหน่ วย
ตามหลักการและเหตุผล
นอกจากนี้ร๊อบบินส์ (Robbins, 1990) ให้ความหมายขององค์การ (organization) ไว้วา่ เป็ น
การประสานงานระหว่า งสมาชิ ก องค์ก ารจะมี อาณาเขต มี กฎระเบี ย บ มี การก าหนดโครงสร้ า ง
อานาจ มีระบบการติดต่อสื่ อสาร และมีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
กิ จกรรมต่างๆ มี ผลต่อสมาชิ ก องค์การ และสังคม นอกจากนี้ ยงั มี นักวิขาการชาวไทยที่ ได้กล่ าวถึ ง
ความหมายขององค์การไว้หลายท่าน อาทิ
สมยศ นาวีการ (2542) กล่าวว่าองค์การ (organization) ว่าเป็ นความสัมพันธ์ที่มีแบบแผน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งขึ้นอยู่ระหว่างกัน เพื่อบรรลุเป้ าประสงค์เฉพาะ
อย่าง
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ส่ วนธงชัย สันติวงษ์ (2543) ได้กล่าวว่า องค์การเป็ นรู ปแบบของการทางานของมนุ ษย์ที่มี
ลักษณะการทางานเป็ นกลุ่ม มีการประสานงานกันตลอดเวลา มีการกาหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบ
วิธีการทางาน และการติดตามผลวัดสาเร็ จของงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นองค์การยังหมายถึ ง
กลุ่มคนที่อยูร่ ่ วมตัวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกันในการทากิจกรรมหรื องานอย่างไดอย่างหนึ่ ง โดย
จะต้องอาศัยกระบวนการในการจัดโครงสร้างของกิจกรรมหรื องานนั้นตกเป็ นประเภทต่างๆ เพื่อให้
การแบ่งงานแก่สมาชิ กในองค์การดาเนิ นการบรรลุ เป้ าหมาย ลักษณะขององค์การเป็ นระบบเปิ ดที่
นาสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็ นสิ่ งนาเข้า ซึ่ งประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ แรงงาน ทุน และ
ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ไปสู่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการและเทคนิ คต่างๆ ใน
การจัดการเพื่อให้สิ่งนาเข้าไปสู่ สิ่งส่ งออกที่พ่ ึงประสงค์ และสิ่ งส่ งออกดังกล่าวได้แก่ ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การต่างๆ ขององค์การ ทั้งนี้ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การประสบความสาเร็ จได้จึงต้องอาศัย
สมาชิกองค์การทุกคน
กมลาศน์ ศรประสิ ทธ์ (2548) กล่าวว่า องค์การเป็ นรู ปแบบการรวมตัวของสมาชิ กตั้งแต่
สองคนขึ้นไป ซึ่ งมีการกาหนดและยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ แบบแผนในการปฏิบตั ิงาน มีอาณาเขต
ที่ชดั เจน มีโครงสร้างประสานความสัมพันธ์ของคนในองค์การ โดยที่ทุกคนมีเป้ าหมายส่ วนบุคคล
และพยายามดาเนิ นการเพื่อให้เป้ าหมายของตนเองได้รับการตอบสนองและบรรลุเป้ าหมายของ
องค์การในภาพรวม
ดัง นั้ น จากทรรศนะของนั ก วิ ช าการสามารถสรุ ปได้ ว่ า องค์ ก าร หมายถึ ง รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ทางสั งคมแบบหนึ่ ง ซึ่ งได้วางกฎเกณฑ์สาหรับการเข้าเป็ นสมาชิ กของกลุ่ ม และมี
สมาชิกบางคนในกลุ่มทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าหรื อผูบ้ ริ หาร ที่คอยดูแลให้สมาชิ กปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์
หรื อเป็ นระบบการบริ หารจัดการที่มีการออกแบบและการดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุป ระสงค์หรื อเป็ น
กลุ่มของบุคคลที่ทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน
องค์ ประกอบขององค์ การ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การไว้ในหลายมุมมองอาทิ เช่น
สุ นนั ทา เลาหนันทน์ (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การไว้วา่ องค์การส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้ 1) คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป และรวมกันปฏิบตั ิงานหรื อแบ่งงานกันทา
เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด 2) คนเหล่านี้จะต้องอาศัยเทคนิ คและวิทยาการหรื อเทคโนโลยีเพื่อการ
แก้ไขปั ญหาหรื อการตัดสิ นใจ 3) คนเหล่านี้ ตอ้ งการความรู ้ ข้อมูล ข่าวสารในการแก้ไขปั ญหา 4)
คนในองค์การไม่ได้อยู่ในที่ ว่างเปล่ า แต่ทุกคนต้องอยู่ในองค์การซึ่ งมี โครงสร้ าง 5) องค์การจะ
ดารงอยู่ได้เพื่อการบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ได้กาหนด และเป้ าหมายจะเป็ นสาเหตุ ทาให้มนุ ษย์ตอ้ ง
ติ ดต่ อปฏิ สั ม พันธ์ ก ัน 6) องค์ก ารต้องมี ก ารปรั บ ตัวให้สอดคล้องกับ สิ่ ง แวดล้อม องค์ป ระกอบ
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ทั้ง หมดจะต้องมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อม ซึ่ ง มี ผ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านขององค์ก าร นอกจากนี้
องค์ก ารยัง แบ่ ง ออกเป็ นระบบเปิ ดและระบบปิ ด ในองค์ก ารที่ เป็ นระบบเปิ ดมี ก ารเคลื่ อนไหว
เปลี่ ยนแปลงซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่ องที่ ประกอบด้วย สิ่ งนาเข้า กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และผลผลิต
ในทานองเดียวกัน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การ
ไว้อย่างคลอบคลุมซึ่ งสามารคสรุ ปได้ ดั้งนี้
1.องค์การเป็ นกลุ่มสังคม (Organization are social entities) โดยที่องค์การเกิดขึ้นโดยกลุ่ม
บุคคลที่รวมตัวเพื่อทากิจกรรมร่ วมกันโดยมีเป้ าหมายที่ชดั เจน ทาให้สมาชิ กแต่ละคนแสดงบทบาท
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้องค์การบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้
ดังนั้นเมื่อสมาชิ กมีการเปลี่ ยนแปลงค่านิ ยม ความคิด ทศนคติ และพฤติกรรมจะส่ งผลกระทบให้
วัฒนธรรมการทางานและเป้ าหมายขององค์การเปลี่ยนแปลงไปด้วย
2.องค์การมีขอบเขตที่ชดั เจน (Organizations have identifiable boundaries) ขอบเขตจะแบ่ง
ระบบออกจากสภาพแวดล้อม โดยขอบเขตจะกาหนดส่ วนต่างที่เป็ นส่ วนขององค์การ และอะไรที่
เป็ นสภาพแวดล้อมที่ อยู่ภายนอกองค์การ ทั้งนี้ แต่ละองค์การจะมี ขอบเขตทางด้านกายภาพหรื อ
ขอบเขตการดาเนิ นงาน จานวนสมาชิ กที่ชดั เจน เพื่อบ่งชี้ และแบ่งแยกว่าส่ วนใดเป็ นองค์ประกอบ
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์การ อะไรที่เป็ นสภาพแวดล้อมอื่น ซึ่ งอาจจะมีอิทธิ พล
หรื อไม่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินงานในอนาคต
3.องค์การมีเป้ าหมายเป็ นเครื่ องชี้ นา (Organizations are goal directed) การบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การและผลประโยชน์ของตนเองเป็ นเหตุผลสาคัญของการรวมตัวการทางานในองค์การ
สมาชิกองค์การจะมีเป้ าหมายที่เหมือนหรื อแตกต่างกันก็ได้ แต่จะมีเป้ าหมายขององค์การเป็ นความ
แตกต่ า งกัน แต่ ก ารด ารงอยู่ แ ละการเจริ ญ เติ บ โตยัง คงเป็ นสิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารทุ ก องค์ก ารต้อ งการ
เหมือนกัน โดยเป้ าหมายจะเป็ นแรงกระตุน้ สาคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม และกระตุน้ จูงใจให้สมาชิ ก
ร่ วมกันทางาน นอกจากนี้ เมื่อเป้ าหมายเปลี่ยนจะส่ งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ต้องสร้างความมัน่ ใจและหมัน่ ตรวจสอบสมาชิกเพื่อให้การทางานบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
4.องค์การมี โครงสร้ างของกิ จกรรมอย่างเป็ นระบบ (Organizations have deliberately
structured activity systems) โดยปกติองค์การต่างๆ จะมีการออกแบบระบบและโครงสร้างการ
บริ หารตามหน้าที่ กิจกรรม และความรับผิดชอบ โดยแบ่งงานออกเป็ นฝ่ าย แผนก และหน่ วยงาน
โดยแต่ ละส่ วนจะมี ความสัม พันธ์ เกี่ ยวข้องกันเพื่อให้องค์ก ารดาเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น เมื่ อ โครงสร้ า งองค์ก ารถู ก ปรั บ เปลี่ ย น รู ป แบบของงานและองค์ก ารจะ
เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน
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5.องค์การเป็ นระบบ (Organizations as systems) ในการพิจารณาองค์การในฐานะระบบ ซึ่ ง
เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการทาความเข้าใจองค์การและรู ปแบบการทางานในองค์การซึ่ งในแต่ละวันเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยที่ระบบจะหมายถึงหน่วยย่อยตั้งแต่ 2 หน่วย ที่ตอ้ งพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
ในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ข้ ึน ซึ่ งสามารถแบ่งการพิจารณาระบบต่างๆ ออกเป็ น 2 ระบบ คือ
5.1 ระบบปิ ด (Close systems) เป็ นระบบที่ ส ามารถดารงอยู่ไ ด้ด้วยตนเอง มี
สภาพแวดล้ อ มในการท างานของตนเองอย่ า งสมบู ร ณ์ ร ะบบปิ ดเป็ นระบบที่ แ ยกตัว จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยเด็ดขาด ไม่มีการถ่ายเทปั จจัยนาเข้าทรัพยากรหรื อพลังงานระหว่างกัน
ซึ่ งเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ ยกเว้นการทดลองในช่ วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้กบั ระบบ
ทางสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบกับสภาพแวดล้อม
5.2 ระบบเปิ ด (Open systems) เป็ นกลุ่มของส่ วนประกอบและสภาพแวดล้อมที่มี
ความเกี่ยวข้องและติดต่อสัมพันธ์กนั ปกติระบบเปิ ดจะต้องการปั จจัยนาเข้าจากสภาพแวดล้อมเพื่อ
ทาการเปลี่ ย นแปลงปั จจัย เหล่ า นั้นให้เป็ นผลลัพ ธ์ และกระจายผลลัพ ธ์ ออกมาสู่ ส ภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งเราจะพิจารณาองค์การเป็ นระบบเปิ ดที่มีความสมบูรณ์เพราะองค์การสามารถติดต่อกับ
สิ่ ง แวดล้อ มภายนอก โดยอาศัย กระบวนการในการแปรรู ป ปั จ จัย น าเข้า ให้ เ ป็ นผลลัพ ธ์ โ ดย
ผลกระทบของสภาพแวดล้อ มจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท างานขององค์ก าร ท าให้ องค์ก ารเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงและส่ ง ผลกระทบกลับ ไปยัง สภาพแวดล้ อ ม ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมเช่นกัน โดยที่เราอาจกล่าวได้วา่ ทั้งระบบและสภาพแวดล้อมต่างต้องอาศัยซึ่ งกันและ
กัน
นอกจากนั้นการจัดการเกิดขึ้นในองค์การและในมุมมองด้านการจัดการ องค์การที่มีคนมา
ทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้บรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งองค์การมีลกั ษณะร่ วม
กันอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ทุกองค์การต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของตนเอง 2) ทุกองค์การ
ต้องมีคนร่ วมกันทางาน และ 3) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของ
คนในองค์การ
ซึ่ งโทมัส ปี เตอร์ และโรเบิตร์ วอเตอร์ แมน (Peter, Thomas J. & Waterman, Robert H. Jr,
2004) ยังได้กล่าวไว้สรุ ปว่า องค์การสมัยนั้นจะต้องเป็ นองค์การแบบแบนราบ (flat) มีการบูรณาการ
อย่างมีระบบ สามารถเชื่ อมต่อได้ในระบบอินเตอร์ เน็ต เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สามารถทางาน
ได้ทุกเวลาและสถานที่ สามารถตอบสนองสิ่ งต่างๆ ได้ทนั ที ตอบสนองลูกค้าได้ทนั ตามความต้อง
และอย่างมืออาชี พ และองค์การที่มีการกระจายอานาจให้แก่ ระดับล่างๆ พนักงานที่ได้รับอานาจ
สามารถจัดการกับความรับผิดชอบนี้ ได้ดี หมายความว่าพวกเขาต้องได้รับการอบรมการบริ หารที่ดี
และต้องมีการสนับสนุนจากระบบที่ถูกต้องจากผูบ้ ริ หารองค์การ
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กมลาศน์ ศรประสิ ทธ์ (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบขององค์การประกอบด้วยกลุ่มคนเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์การให้สามารถดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ แล้ววัตถุประสงค์องค์การต้อง
มีความชัดเจนในการทางาน มีขอบเขตที่ชดั เจน มีโครงสร้างของกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ องค์การมี
ระบบเป็ นของตนเองซึ่ งอาจจะเป็ นระบบเปิ ดหรื อระบบปิ ด ทั้งนี้จะส่ งผลต่อการบริ หารจัดการความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในองค์การ การมี ความรู ้ เกี่ ยวกับองค์ประกอบขององค์การทาให้ผูบ้ ริ หาร
สามารถนาบริ บท ภารกิจนั้นไปออกแบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไปในอนาคต
จากทรรศนะของนั ก วิ ช าการสรุ ปได้ ว่ า องค์ ก ารประกอบด้ ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
จุดมุ่งหมาย ในการก่ อตั้งองค์การขึ้ นมา เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิกิจกรรมมีโครงสร้ าง
องค์การต้องมีการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน โดยอาศัยหลักการกาหนดอานาจหน้าที่ การแบ่งงาน
กันทาตามความชานาญเพาะอย่าง และการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น อันจะเป็ นหนทางนาไปสู่ การ
ร่ วมมือประสานงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ มีกระบวนการปฏิบตั ิงาน แบบอย่างหรื อวิธีปฏิบตั ิ
กิ จกรรมหรื องานที่ กาหนดขึ้ นไว้อย่างมี แบบแผน เพื่อให้ทุกคนในองค์การใช้เป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิงาน องค์การต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็ นสมาชิ ก โดยกาหนดหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ภายใต้โ ครงสร้ า งที่ จ ัด ตามกระบวนการปฏิ บ ัติ ง านที่ ก าหนดไว้ใ ห้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์
แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพองค์ การ
ความหมายของสุ ขภาพองค์ การ
สุ ขภาพองค์การ (Organizational health) มีฐานคามาจากคาว่า สุ ขภาพ และองค์การ
คาว่าสุ ขภาพ (Health) มีความหมายตามพจนานุกรมกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
หมายถึ ง (น.) ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และในปี 1948 องค์การอนามัยโลก (The World
Health Organization: WHO) ได้บญั ญัติความหมายของคาว่า สุ ขภาพไว้ในธรรมนูญขององค์การ
อนามัยโลกว่า สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะแห่ งความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจรวมถึงการดารงชี วิต
อยูใ่ นสังคมด้วยดี มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพเท่านั้น
จากการศึกษาพบว่า สุ ขภาพองค์การ (Organizational health) เป็ นคาศัพท์ที่ มายส์ (Miles)
นักวิเคราะห์องค์การในยุคพฤติกรรมศาสตร์ บญั ญัติข้ ึนใช้ โดยการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีท้ งั
ทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สุ ขภาพองค์การตามแนวคิดของมายส์ (Miles, 1973) หมายถึง การศึกษาองค์การเพื่อให้เกิด
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีแผน โดยให้ความสาคัญไปที่ การพิจารณาขอบเขตอย่างกว้างๆ
ของกิจกรรมต่างๆ ที่กระทาร่ วมกันในองค์การด้วยการอาศัยการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
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อย่างมีความหมายเกี่ ยวกับความพยายามหาแนวทางที่จะปรับปรุ งองค์การให้เป็ นสถานที่น่าอยู่ น่ า
ทางานและน่าเรี ยนรู ้ หรื ออย่างน้อยที่สุดในวันหนึ่ งๆ ได้ดาเนิ นการในส่ วนต่างๆ ขององค์การอย่าง
เป็ นระบบ
คาเมรอน (Cameron, 1978) ได้ให้ความหมายสุ ขภาพองค์การว่า หมายถึง ชื่ อเสี ยง ค่าของ
สถาบัน กระบวนการบริ หารที่ราบรื่ น ไม่มีความตึงเครี ยด และหมายถึงความมัน่ คงของสถาบันด้วย
ดิไวฟ์ ดิ (Dwividi, 1981) ได้ให้ความหมายสุ ขภาพองค์การว่า สุ ขภาพขององค์การและ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การมี ความคล้ายคลึ งกัน การที่ องค์การมี สุขภาพดี หรื อไม่ดี จะสัมพันธ์ กบั
ประสิ ทธิผลขององค์การ
ฮอย และฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth, 1986) ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพองค์การไว้วา่ เป็ น
สภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิ จและการได้ตอบสนองการกระทาตามหน้าที่ ที่สาคัญ
ของระบบสังคมด้านการปรับตัว การทาให้บรรลุเป้ าหมาย การบูรณาการและการรักษาระเบียบแบบ
แผนขององค์การ ทาให้องค์การมีความพร้อมที่จะอยูท่ ่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างๆ
ในระบบสั ง คมได้อ ย่า งเหมาะสม และมี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงให้อ งค์ก ารมี
พัฒนาการก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
ต่อมาในระยะหลังความหมายของ สุ ขภาพองค์การ ได้ถูกกาหนดขึ้ นใหม่โดยการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ของนักวิชาการทางการบริ หารการศึกษา คือ
ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) ซึ่ งให้ความหมายของ สุ ขภาพองค์การ ว่า
หมายถึง สภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระทาตามหน้าที่
สาคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การทาให้บรรลุเป้ าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบ
แบบแผนขององค์การ ทาให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างๆ
ในระบบสั งคมได้อย่างเหมาะสมและมี โอกาสที่ จะปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงให้องค์การมี พ ฒ
ั นาการ
ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน
ไลเด็นและคิงแอล (Lyden and Klingele, 2000) ได้ศึกษาแล้วให้ความหมายสุ ขภาพองค์การ
ว่า เป็ นแนวคิ ดใหม่ ที่ ก ล่ า วถึ ง ความสามารถขององค์ก ารในการท าหน้า ที่ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
รวมถึงความสามารถขององค์การในการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกัน
ฮอย และคณะ (Hoy and Others, 2002) ได้ให้ทรรศนะเพิ่มเติมว่าสุ ขภาพองค์การ หมายถึง
สภาวะการปฏิบตั ิงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระทาตามหน้าที่ของระบบ
สังคมมีการปรับตัวทาให้บรรลุ เป้ าหมาย เกิดการบูรณาการและระเบียบแบบแผนในองค์การทาให้
องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมและสภาวะต่างๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
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อาร์ จิรีส (Argyris, 1964) ได้ยืนยันว่าสภาพการณ์ ที่มีรวมตัวกัน มีขอ้ จากัดของผลผลิ ต มี
การแข่งขัน และพนักงานไม่สนใจทางาน พนักงานมีพฤติกรรมผลักดันความต้องการของตนเหนื อ
เป้ าหมายขององค์ก ารเป็ นกลุ่ ม อาการที่ แสดงว่า องค์ก ารมี สุ ข ภาพไม่ดี ส่ วนองค์ก ารที่ มี ปัญหา
เกี่ ย วกับ สั ม พันธภาพของสมาชิ ก ในองค์ก ารและองค์การที่ ผูบ้ ริ หารไม่ เข้า ใจเจตคติ ความรู ้ สึ ก
ความคิดของลูกน้อง จะเป็ นองค์การที่อยูใ่ นภาวะอันตรายต่อสุ ขภาพองค์การ
ฮอย และฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth, 1986) กล่าวว่า สุ ขภาพองค์การยังเป็ นตัวบ่งชี้ อย่าง
หนึ่งของความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิผล ในทางตรงข้ามถ้าองค์การใดสุ ขภาพไม่ดีจะทาให้การบริ หาร
องค์การนั้นไม่มีประสิ ทธิ ผล
ริ ชาร์ด (Richard, 1969) กล่าวไว้วา่ สุ ขภาพองค์การที่สมบูรณ์จะสามารถอธิ บายถึงองค์การ
ที่มีการเรี ยนรู ้ และการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทันสถานการณ์โดยมีการจัดโครงสร้างอย่างเป็ นระบบ
มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี มีวสิ ัยทัศน์ คือ มีเป้ าหมาย มีการทางานเป็ นทีม มีการสื่ อสารระบบเปิ ด มี
ระบบการให้รางวัลที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกบั สังคม
เบนนิ ส (Bennes, 1969) กล่าวไว้ว่า องค์การที่ มีสุขภาพดี จะต้องมี ความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptability) ตระหนักในเอกลักษณ์ของตน (sense of indentity) และต้องมีความสามารถ
ในการทดสอบสภาพความเป็ นจริ งในสังคม (capacity to test reality) องค์การที่มีสุขภาพดีตอ้ งมี
ความสามารถในการปรับตัว มีการยืดหยุน่ มีความสามารถในการผลิต และถ้าองค์การมีสุขภาพไม่ดี
จะมีสภาวะเสี่ ยงต่อประสิ ทธิ ผล ในระยะยาว และการอยูร่ อดขององค์การ ทั้งนี้ นกั วิชาการส่ วนใหญ่
เรี ยกองค์การเหล่านี้วา่ เป็ นองค์การที่ขาดประสิ ทธิ ผลเป็ นองค์การที่มีสุขภาพไม่ดี
สาหรับการศึกษาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนในทรรศนะของ มายส์ (Miles) ที่ กล่าวว่า
เป็ นการศึกษาความสามารถของระบบภายในโรงเรี ยน ซึ่ งไม่เพียงแต่จะทาหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น แต่ยงั สามารถที่จะพัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไปได้ เพื่อให้การกระทาตามหน้าที่
ของระบบสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ฮอย (Hoy) ได้อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า ความสามารถของระบบภายใน
โรงเรี ย นนั้นต้องเกิ ดขึ้ นมาจากระดับภารกิ จและความรั บผิดชอบของระบบโรงเรี ยนตามทฤษฎี
ระบบสังคม (social system theory) ซึ่ งมีอยู่ 3 ระดับ คือระดับสถาบัน (institutional level) ระดับการ
จัดการ (managerial level) และระดับปฏิบตั ิการ (technical level) นอกจากนี้ ฮอยและมิสเกล (Hoy
and Miskel, 1991) ได้อธิ บายว่าโรงเรี ยนที่มีสุขภาพดี (health school) จะปลอดจากแรงกดดันจาก
สั ง คม ชุ ม ชน และผู้ป กครอง ผู้บ ริ หารมี แ บบภาวะผู้น าที่ ป รั บ เปลี่ ย น ตลอดเวลา มี พ ฤติ
กรรมการบริ หารที่ เน้นทั้งมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ สนับสนุ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้ง การกระทาและ
ความคิดอาจารย์ในโรงเรี ยนมีสุขภาพสมบูรณ์จะผูกพันกับการเรี ยนการสอน ตั้งมาตรฐานการเรี ยน
การสอนไว้สูงและสามารถปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนต้องเรี ยนอย่างหนัก มีแรงจูงใจในการเรี ยนสู ง ยอบรับ
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ในการเรี ยนเก่งของเพื่อน อุปกรณ์การเรี ยนการสอนมีอย่างเพียงพอ อาจารย์มีความจริ งใจต่อกัน มี
ความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน และภาคภูมิใจในสถาบันของตน
ส าหรั บ ประเทศไทย ได้มี ผูศ้ ึ ก ษาสุ ข ภาพองค์ก ารและให้ค วามหมายเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ
องค์การดังต่อไปนี้
พรรณี สุ วตั ถี (2537) สุ ขภาพองค์การหมายถึ ง สภาพขององค์การที่ เกิ ดจากสภาวะการ
ปฏิ บตั ิงานปกติตามภารกิ จและความรับผิดชอบขององค์การ ซึ่ งตอบสนองตามหน้าที่สาคัญของ
ระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตัว การบรรลุ เป้ าหมาย การบูรณาการสร้ างสรรค์การรักษา
ระเบี ยบแบบแผนขององค์การ ทาให้องค์การมี ความพร้ อมที่ จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่ งแวดล้อมและ
สภาวะการต่างๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถที่จะปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงให้องค์การ
มีการพัฒนาให้กา้ วหน้าไปอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน
นคร แสงนิ ล (2545) ได้กล่าวถึงสุ ขภาพองค์การไว้ว่า หมายถึง สภาพและบรรยากาศของ
ความสมบูรณ์ขององค์การที่จะปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล โดยสามารถที่จะปรับตัว และพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้าไป
อย่างยัง่ ยืน
วรรณภา ประทุมโทน (2545) กล่าวว่า สุ ขภาพองค์การ หมายถึ ง การที่ องค์การสามารถ
ดารงกิจการอยู่ได้อย่างมัน่ คง มีการเจริ ญพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและมีความสามารถในการจัดการกับ
ปั ญหาต่างๆ ที่มาคุกคามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการเปรี ยบองค์การเป็ น
สิ่ งมีชีวิต องค์การจะมีการเกิ ดการเจริ ญเติบโต การเสื่ อม และการตายได้ในที่สุด ซึ่ งคล้ายกับชี วิต
มนุ ษย์การที่มนุ ษย์จะดารงชี วิตอยู่ไดจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยต่างๆ มาหล่อเลี้ ยง เช่ น อาหาร อากาศ
เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวเป็ นตัวป้ อน (input) ที่เข้าไปในร่ างกาย เพื่อทาให้เกิ ด
กระบวนการ (process) ในการทางานของอวัยวะต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่ น ระบบหายใจ ระบบ
หมุ นเวียนโลหิ ต ระบบย่อยอาหาร ตลอดจนระบบขับถ่ าย หากอวัยวะดังกล่ าวทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้ระบบต่างๆ สามารถทางานได้อย่างสอดคล้องและประสานสัมพันธ์ กนั ดี
ก่อให้เกิ ดผลผลิ ต (outputs) ที่ดี คือ ความสมบูรณ์ ของร่ างกายและจิตใจ รวมถึ งการดารงชี วิตโดย
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่ออุปมาให้องค์การเปรี ยบเสมือนร่ างกายของมนุ ษย์เช่นกัน ระบบดังกล่าว
ได้แ ก่ ระบบโครงสร้ า ง (structural subsystem) ระบบเทคโนโลยี (technology subsystem)
ระบบงาน (task subsystem) และระบบคน (People Subsystem) ในแต่ละระบบมี องค์ประกอบ
ภายในหน้าที่เป็ นกลไกของการทางาน เช่ นเดี ยวกับการทางานของอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย หาก
องค์ประกอบแต่ละส่ วนทางานได้ดีจะทาให้ระบบสามารถประสานสัมพันธ์กนั ได้ องค์การสามารถ
ตอบต่อเป้ าหมาย และวัตถุ ประสงค์ได้สาเร็ จ แต่หากองค์ประกอบใดไม่สามารถทางานหรื อเสื่ อม
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สมรรถภาพไป เป็ นผลให้ระบบขาดความคล่องตัวในการประสานการทางานร่ วมกัน ด้วยเหตุน้ ี เอง
องค์การจะพบปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน มีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น ทาให้องค์การไม่
สามารถคงอยู่ได้และในที่ สุดองค์ก ารนั้นเสื่ อมและตายไป เช่ นเดี ยวกับ ชี วิตมนุ ษ ย์ ดังนั้นคาว่า
สุ ขภาพองค์การจึ ง ถู กนามาใช้เพื่อศึ ก ษาองค์การในลักษณะของสิ่ งมี ชีวิตที่ มี การเคลื่ อนไหวอยู่
ตลอดเวลา
จิรัฐิติกาล ก้อนเพชร (2546) ได้สรุ ปความหมายสุ ขภาพองค์การไว้วา่ เป็ นความสามารถใน
การปฏิ บตั ิงานตามภารกิ จและความรับผิดชอบ ตอบสนองการกระทาตามทฤษฎี และภาระหน้าที่
ของระบบสั ง คมในองค์ก าร เพื่ อให้องค์ก ารมี ส ภาพคงอยู่ไ ด้ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมและสามารถปรับปรุ งพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ และยังเป็ น
สภาวะแห่ ง ความสมบู ร ณ์ ข ององค์ก ารแต่ ล ะแห่ ง ในการดาเนิ นงานให้บ รรลุ ต ามเป้ าหมาย ให้
สามารถคงอยูไ่ ด้ในสังคมด้วยดี
กมลาศน์ ศรประสิ ทธ์ (2553) กล่าวว่า สุ ขภาพองค์การหมายถึง สภาพการปฏิบตั ิงาน ตาม
ภารกิ จและความรั บผิดชอบของบุคคล ที่ร่วมกันปฏิ บตั ิ ภารกิ จขององค์การทาให้องค์การมีความ
พร้อมที่จะคงอยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถจะ
ประปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์การนั้นคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปความหมายของสุ ขภาพองค์การได้วา่ สภาพของ
องค์การที่เกิดจากสภาวะการปฏิบตั ิงานตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การทาให้องค์การมี
ความพร้อมที่จะคงอยูท่ ่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจะ
ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงให้โรงเรี ยน มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
มิติสุขภาพองค์ การ
จากการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุ ขภาพองค์การโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั เห็ นว่ามี
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกี่ ยวกับมิ ติสุขภาพองค์การซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ เป็ นความรู ้ พ้ืนฐานในการ
ทาวิจยั ครั้ งนี้ ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ดจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้
มายส์ (Miles, 1973) ได้ทาการศึกษาโดยการเข้าไปสังเกตและศึกษาการทางานของคนงาน
ในโรงงานผลิ ตยาแห่ งหนึ่ งของประเทศอังกฤษ ทาให้ได้ขอ้ คิ ดในการแก้ปัญหาการเปลี่ ยนแปลง
องค์การอย่างมีแบบแผน และได้กาหนดลักษณะของสุ ขภาพองค์การในมิติต่าง ๆ รวม 10 มิติ ดังนี้
1. เป้ าหมาย (goal focus) ต้องมีเป้ าที่ชดั เจน เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในองค์การ
และนอกจากนั้นเป้ าหมายที่มีอยู่ในองค์การจะต้องเข้าถึ งได้ โดยอาศัยการใช้ทรัพยากรที่องค์มีอยู่
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และเป็ นเป้ าหมายที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมสามารถก้าว
ไปสู่ ความสาเร็ จได้
2.มีการติดต่อสื่ อสารอย่างเหมาะสม (communication abequacy) การสื่ อสารภายในสิ่ งที่
จาเป็ นมาก เนื่ องจากองค์การประกอบด้วยคนจานวนมากอยู่ร่วมกัน ข่าวสารอาจจะมีการเปลี่ ยน
แปรได้ท้ งั ระบบข่าวสารในแกนตั้งและในแกนนอน ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก
สาหรับการที่มีสุขภาพดีการเดินทางของข่าวสารต้องมีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด คือจะต้องมีวิธีการ
ที่ดี และรับรู ้ได้อย่างฉับพลันโดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสารภายใน
3.ความเป็ นธรรมในการใช้อานาจ (optimal power equalization) ในองค์การที่มีสุขภาพที่ดี
การกระจายอานาจจาเป็ นต้องมีความยุติธรรม หมายถึง ผูบ้ งั บัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรจะต้อง
มีอิทธิพล คือ มีการใช้อานาจในทางที่ดีโดยกระจายอานาจอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง
4.มีการใช่ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (resource utilization) ในองค์การที่มีสุขภาพดีจะต้อง
สามารถใช้วตั ถุที่เป็ น ปัจจัยนาเข้า (input) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร ในองค์
หนึ่ งๆ จะต้องไม่มีใครทางานหนักจนเกิ นไป และยังมีบางคนไม่ได้ทาอะไรเลย การเฉลี่ยปริ มาณ
งานจะต้องให้ได้เท่าเทียมกันในองค์การที่มีสุขภาพดีน้ นั แม้บุคลากรทั้งหลายจะทางานหนักกันทุก
คน เขาเหล่ า นั้นไม่ไ ด้รู้สึก ว่าตนต้องทางานหนักกว่าคนอื่ น ๆ จะทางานด้วยใจจดใจจ่อกับ การ
ทางาน และพยายามสร้างสรรค์งานเพื่อความเจริ ญขององค์การ
5.ความสามัคคี (cohesiveness) องค์การที่สุขภาพดี สมาชิ กมีความยึดเหนี่ ยวต่อกันภายใน
กลุ่มรักใคร่ สนิทสนมและปรองดองกันอย่างดี คนที่มีสุขภาพดีมีภาพแจ่มชัดเกี่ยวกับตัวเองนัน่ คือรู ้
ว่าตัวเองคือใคร ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ต้ งั ไว้สาหรับตนนอกจากนี้ คนที่มีสุขภาพดี
จะเป็ นที่ชอบตนเอง ไม่ทาลายตนเอง องค์การที่มีสุขภาพดีเช่นกันจาเป็ นที่ตอ้ งเข้าในตัวของมันเอง
สมาชิกมีความรู ้สึกอยากอยูใ่ นองค์การต้องการได้รับอิทธิ พลจากองค์การแต่เป็ นอิทธิ พลในรู ปของ
ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน
6.ขวัญ (morale) เป็ นสภาพของความพอใจที่ มี อยู่ในตัวบุ ค คล แต่มีแค่ ความพอใจยังไม่
เพียงพอ ดังนั้นขวัญภายในองค์การจึงรวมถึ งผลรวมของของอารมณ์ ซึ่ งรวมถึ งความรู ้ สึก ความ
พอใจและความปิ ติยินดี ซึ่ งมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับความรู ้สึกไม่สบาย ไม่พอใจ ขวัญขององค์การ
จะเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข ความพึงพอใจของบุคคลภายในองค์การ
7.นวัตกรรม (innovativeness) องค์การที่มีสุขภาพดีจะต้องมีแนวโน้มที่จะใช้กระบวนการ
ใหม่ๆ ในการทางานเคลื่อนสู่ เป้ าหมายใหม่ๆ ผลผลิตใหม่ๆ ออกมา และขยายตัวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ลักษณะของระบบเช่นนี้จะสามารถสร้างความเจริ ญงอกงามพัฒนา และเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะคง
อยู่ และงุ่มง่ามกับงานที่เป็ นแค่กิจวัตรประจาวัน และมาตรฐานกาหนด
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8.ความอิสระ (autonomy) คนที่มีสุขภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเค้าจะแสดงออกมาจาก
ภายในตังเองไปสู่ ภายนอก ซึ่ งจะเป็ นคนที่มีอิสระในตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปพึ่งพิงคนอื่นหรื อกับคน
ที่อานาจสู่ กว่าหรื อไปยุ่งกับความต้องการที่จะเปลี่ ยนแปลงอะไร องค์การที่สุขภาพดี เช่ นเดี ยวกัน
นอกจากนี้จะต้องรู ้สึกกว่าองค์การเป็ นเครื่ องมือของสิ่ งแวดล้อม และขณะเดียวกันไม่ควรเป็ นตัวทา
ร้ า ยต่ อ ความรู ้ สึ ก ว่ า ของคนภายนอกด้ว ย และองค์ ก ารนั้ น ต้อ งรู ้ สึ ก มี อิ ส ระจากอิ ท ธิ พ ลของ
สิ่ งแวดล้อมเช่ นเดี ยวกับบุ คคล นัน่ หมายความว่า องค์การจะแสดงพฤติ กรรมใดๆ ออกมาต้องมี
เสรี ภาพในการแสดงไม่ข้ ึนอยูก่ บั อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม
9. การปรับตัว (adaptation) มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ทาให้พฒั นาได้ มีลกั ษณะของการมีอิสรเสรี ที่จะการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับองค์การ หรื อบุคคลต่อ
สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมในกรณี ที่มีความต้องการของสิ่ งแวดล้อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในการ
ปรับตัวให้เข้ากัน องค์การจะต้องมีความมัน่ คงและอดทนตามสภาพแวดล้อม
10. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (problem – solving adequacy) การได้รับ
ความกดดัน ความยุง่ ยากและความสาเร็ จในการแก้ปัญหาที่ยงุ่ ยาก ในที่น้ ีมิได้หมายความว่า องค์การ
หรื อบุคคลที่มีสุขภาพดีน้ นั จะปราศจากซึ่ งปั ญหาและความยุง่ ยาก แต่อยูท่ ี่วา่ บุคคลเหล่านั้นสามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดและยังคงมีปัญหาที่ตอ้ งแก้โดยที่กระบวนการแก้ปัญหานั้น ไม่
ทาให้องค์การอ่อนแอลงไป แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรื อเข้มแข็งยิง่ ขึ้น ดังนั้นองค์การที่สุขภาพดี
ต้องมีโครงสร้างและขบวนการที่พฒั นาแล้วอย่างดี เพื่อรับทราบปั ญหาด้วย
ฮอยและฟอร์ ซิส (Hoy and Forsyth, 1986) ได้เสนอมิติการวัดสุ ขภาพองค์การไว้ 7 ด้าน
ดังนี้
1. ความเข้มแข็งขององค์การ (Institutional Integrity)
2. อิทธิพลของผูอ้ านวยการ (Principal Influence)
3. ภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ (Consideration)
4. ภาวะผูน้ าด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating Structure)
5. การสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support)
6. ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (Morale)
7. การมุ่งเน้นด้านวิชาการ (Academic Emphasis)
สตีเวน กัวร์ เนคเซี ย (Steven Guarnaccia, 1994) ได้เขียนบทความในวารสาร Training and
Development เกี่ ย วกับบริ ษ ทั ที่มีสุขภาพดี น้ นั จะประกอบไปด้วยมิ ติท้ งั หมด 13 มิติ โดยอยู่บ น
พื้นฐานของแนวคิดที่ว่าบริ ษทั ที่มีสุขภาพดี น้ นั ได้ มาจากผลิตภาพ (Productivity) และการอยู่รอด
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ของบริ ษทั นั้น ๆ โดยอิงพื้นฐานของความสามารถของบริ ษทั ต่อการสนับสนุ นสุ ขภาพองค์การ ทัง
เรื่ อ งความส าเร็ จ ดัง ที่ ต้ ัง เป้ าหมายไว้ หรื อการพัฒ นาบุ ค ลากรและกล่ า วถึ ง องค์ ก ารการกุ ศ ล
MacArthur ซึ่ งได้ ทาการรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั ที่ได้ ชื่ อว่ามีสุขภาพองค์การที่ดีในปี 1981 และ
ได้พบความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกันของบุคลากรในองค์การนั้น ๆ กับการทางานในองค์การ และจาก
การศึกษาวิจยั นี้ พบว่า รู ปแบบเก่าไม่ได้ ก่ อให้เกิ ดการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง โดย
Guarnaccia ได้สรุ ปลักษณะขององค์การสุ ขภาพดีออกมาในรู ปมิติท้ งั หมด 13 มิติ ซึ่ งถือเป็ นค่านิ ยม
พื้นฐานของบริ ษทั ที่ได้ ชื่ อว่าเป็ นบริ ษทั ที่มีสุขภาพองค์การที่ดีได้ ปฏิบ ตั ิอยู่ขณะนั้นๆ เมื่อปี ค.ศ.
1991 โดย ตัวอย่างบริ ษทั เหล่านั้นได้ แก่ ฟอร์ ด โมโตโรลา และคอร์ นนิง ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวได้มีการ
นาหลัก การนี้ ไ ปใช้ ในการจัดการระบบการลงทุ น การบริ หารจัดการทัว่ ๆไป และการพัฒนา
บุคลากรจริ ง โดยมิติและคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
1. มีการสื่ อสารแบบเปิ ดเผย (open communications) องค์การต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้
ทัว่ ถึงทุกระดับ เช่ น ข้อมูลของสถานการณ์ที่กาลังเผชิ ญอยู่ การปฏิบตั ิงาน การเลือกตัดสิ นใจ และ
แผนงาน โดยบุคลากรในองค์การต้องให้ ความสาคัญกับความลับของข้อมูลนั้นด้วย
2. การมีส่วนร่ วมของบุคลากร (employee involvement) องค์การสนับสนุ นให้ เกิดการมี
ส่ วนร่ วม และความเป็ นผูน้ าของบุคลากร ในการวางแผน การตัดสิ นใจ การออกแบบการทางาน
และการแก้ปัญหา โดยบุคลากรในองค์การต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ มีการทางานเป็ นทีม
และมีบทบาทในการเป็ นผูน้ า
3. การเรี ยนรู ้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (learning and renewal) องค์การต้องสนับสนุ น
และให้โอกาสแก่บุคลากรในองค์การเพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะ โดยบุคลากรในองค์การจะ
กลายเป็ นบุคคลที่รักการเรี ยนรู ้ไม่รู้จบ ขณะเดียวกันต้องมีการแบ่งปั นความรู ้แก่เพื่อนๆในองค์การ
4. ความหลากหลายที่มีคุ ณค่า (valued diversity) องค์การมีความนิ ยมชมชอบ และ
สนับสนุ นความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้เป็ นเหมือนแหล่งในการใช้การกระตุน้
และเติมเต็มในองค์การ โดยการให้โอกาสที่ เท่าเทียมกัน มี การเปิ ดกว้าง ไม่มีการแบ่งแยก และมี
ความยุติ ธ รรม โดยบุ ค ลากรในองค์ก ารจะต้อ งแบ่ ง ปั น ความสามารถและความเชี่ ย วชาญจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลต่อองค์การเช่นกัน และต้องเปิ ดกว้างเพื่อยอมรับความสามารถของแต่
ละบุคคลและลดความเอนเอียงไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
5. ความเท่าเทียมกันเป็ นรากฐานที่สาคัญขององค์การ (institutional fairness) องค์การ
สนับสนุนและป้ องกันความเป็ นส่ วนตัว ความเท่าเทียม ความเคารพในสิ ทธิ์ ของบุคลากร โดยทาง
กลับกันบุคลากรต้องเคารพในนโยบาย การปฏิ บตั ิงานขององค์การ และรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพของความสัมพันธ์ในงาน
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6. การให้การยกย่องและให้รางวัลที่เท่าเทียมกัน (equitable rewards and recognition)
องค์การมีการกระตุน้ และผลักดัน ให้บุคลากรเพิ่มคุ ณค่าให้กบั องค์การ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร มีการให้รางวัล การให้ผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งขึ้นกับสิ่ งที่แต่ละ
บุคลากรได้กระทาให้แก่องค์การ
7. ให้ความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน (common economic security) องค์การต้องสร้าง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจแก่องค์การเอง รวมทั้งบุคลากร ส่ วนมุมของบุคลากรเองต้องทราบดี วา่ การ
ที่องค์การจะมีความมัน่ คงได้ ต้องมาจากความสาเร็ จขององค์การในระยะยาว ดังนั้นบุคลากรต้องมี
ความมุ่งมัน่ และความผูกพันแก่องค์การ (organization commitment)
8. เทคโนโลยีที่ให้ความสาคัญแก่บุคลากร (people-centered technology) องค์การต้องมอง
หาเครื่ องมือ และใช้เทคโนโลยีเพื่อลดงานที่อนั ตราย โดยการสร้ างสรรค์การทางานที่ปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มความสามารถและความพึงพอใจของบุคลากร และบุคลากรเองต้องเรี ยนรู ้ และปรับใช้เครื่ องมือ
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ในการทางาน และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน
9. บรรยากาศในที่ ท างานที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค ลากร (health-enhancing work
environment) องค์การต้องให้ความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตใจของ
บุคลากรในองค์การ สนับสนุ นให้ บุคลากรดูแลสุ ขภาพ และป้ องกันให้ บุคลากรห่ างไกลจากการ
เจ็บป่ วย ส่ วนบุคลากรเองต้องให้ความสนใจในการดูแลสุ ขภาพของตัวเอง ให้องค์การรับทราบค่า
ใช้ จ่ายในการดูแลและรักษาการเจ็บป่ วยที่เกิดจากการทางาน นอกจากนี้ ตอ้ งมีการมองหาและรักษา
สภาวะสมดุลของงานและสุ ขภาพที่ดี
10. งานที่มีคุณค่าแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน (meaningful work) องค์การต้องเพิ่มคุ ณค่าในงานของ
บุคลากร เช่น สร้างความภูมิใจที่เกิดจากงาน ทาให้เห็นว่างานนั้นๆ มีความสาคัญ โดยเพิ่มคุณภาพ
ความถูกต้องแก่ผลิตภัณฑ์และบริ การ ส่ วนบุคลากรเองต้องพยายามไปให้ ถึงระดับความสาเร็ จนั้น
โดยยึดหลักจริ ยธรรม และความพึงพอใจของบุคลากร
11. ความสมดุลของงาน ชีวติ ส่ วนตัว และครอบครัว (family and work life balance)
องค์ก ารต้องให้ การสนับสนุ นให้ บุ คลากรรั กษาสมดุ ลระหว่า งภาระงานและชี วิตส่ วนตัว และ
บุคลากรเองต้องให้ความสาคัญในการรักษาสมดุลนั้นเช่นกัน
12. ความรับผิดชอบต่อชุ มชน (community responsibility) องค์การต้องลงทุน และให้
ความสาคัญกับชุ มชุ น และสังคม โดยบุคลากรเองแสดงความมีส่วนร่ วมในการเป็ นอาสาสมัครใน
การช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อชุมชน
13. ปกปองสิ่ งแวดล้อม (environmental protection) องค์การต้องมีความตั้งใจและจริ งใจใน
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การดูแลสิ่ งแวดล้อม และสร้ างสมดุ ลแก่ระบบนิ เวศ โดยบุคลากรในองค์การต้องมีส่วนร่ วมอย่าง
มุ่งมัน่ ในการให้ ความร่ วมมือกับองค์การเช่นกัน
เฟลแมน และ ฮอย (Feldman & Hoy, 2000)ได้เสนอมิติการวัดสุ ขภาพองค์การไว้ 7 ด้าน
ดังนี้
1. ความเข้ม แข็ง ขององค์ก าร (Institutional Integrity) หมายถึ ง ความสามารถของ
โรงเรี ย นในการปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มและรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ชุ ม ชนไว้ไ ด้
ผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเผชิ ญปั ญหาและความยุง่ ยากของสังคมได้ การ
สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชนนับ เป็ นภารกิ จหลัก ของโรงเรี ย น อัน ประกอบด้วย นโยบายของ
โรงเรี ยน ซึ่ งจะต้องเป็ นนโยบายเปิ ดประตูโรงเรี ยน ความร่ วมมือของบุ คลากรในโรงเรี ยน ความ
พร้อมของโรงเรี ยนในด้านอาคารสถานที่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ตลอดจนความพร้อมของชุมชน ซึ่ ง
ทราบถึงสภาพปัญหา และวิธีที่จะแก้ไขปั ญหานั้น ๆ นอกจากนี้ โรงเรี ยนต้องทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง
ของชุ มชน เพื่อให้ประชาชนในชุ มชนได้แสวงหาความรู ้ และเข้ามาใช้บริ การต่าง ๆ ของทางโรงเรี ยน
ได้ หากทางโรงเรี ยนและชุมชนมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน จะเป็ นการพัฒนาสังคมให้ดีข้ ึน
2. อิทธิ พลของผูอ้ านวยการ (Principal Influence) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนที่สามารถโน้มน้าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาเห็ นพ้องต้องกันในข้อเสนอและข้อพิจารณา ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารมีอิสระจากอิทธิ พลของผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนรู้จกั ใช้กลวิธี
ที่เหมาะสม ได้แก่ การประสานงาน การติดต่อสื่ อสาร การควบคุ มงานและการมอบหมายงาน เพื่อให้
เกิดอิทธิ พลผลักดันให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ทางานอย่างที่ผบู ้ ริ หารต้องการ
3. ภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนที่มุ่งสร้างความเป็ นมิตร ใจกว้าง เป็ นที่พ่ ึง เปิ ดเผย และสนับสนุ นโดยแสดงตนเป็ นเพื่อน
ร่ วมงานที่ดี และมีความสามารถในการจัดสวัสดิ การแก่ครู ในโรงเรี ยนได้ รับฟั งและเคารพความ
คิดเห็ นของผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาและเพื่ อนครู ให้ค วามไว้วางใจซึ่ ง กันและกัน อันจะนาไปสู่ ค วาม
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
4. ภาวะผูน้ าด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร ที่
มุ่งเน้นทั้งงานและความสาเร็ จของงาน โดยสร้ างความเข้าใจในเรื่ อง เป้ าหมาย ภารกิ จ กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ และวิธีปฏิบตั ิ มีทศั นคติและความคาดหวังที่ชดั เจนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐาน
การทางานและมีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน จะเห็นได้วา่ ภาวะผูน้ ามีความสาคัญอย่างมาก
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ต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ เพราะจะทาให้มีการปฏิ บตั ิที่ทาให้จุดมุ่งหมายขององค์การ
บรรลุเป้ าหมาย ไม่ว่าองค์การใด ผูน้ าล้วนมีความสาคัญ เพราะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างอย่างเห็ นได้
ชัด ผูน้ าบางคนทาให้องค์การที่เคยเฉื่อยชาเชื่องช้า กลับกลายเป็ นองค์การที่มีความกระฉับกระเฉง
5. การสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริ หารใน
การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและนักเรี ยน ซึ่ ง รอบบิ นส์ และ
คอลเทอร์ (Robbins & Coulter, 2003) กล่าวถึ งเทคนิ คในการจัดสรรทรัพยากรว่า เมื่อองค์การ
กาหนดเป้ าหมาย (Goals) ขึ้นแล้ว ผูบ้ ริ หารก็จะต้องให้ความสนใจว่าจะทาอย่างไร หรื อจะมีวิธีการ
ใด คื อ เน้นที่ จะท าให้องค์การไปสู่ เป้ าหมายให้ได้ องค์การจาเป็ นต้องใช้ทรั พยากร (Resources)
ทั้ง หลายร่ ว มกัน ซึ่ ง ประกอบด้ว ย เงิ น วัตถุ คน สิ นทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตนต่าง ๆ เช่ น ชื่ อตราสิ นค้า
สิ ทธิ บตั ร ชื่อเสี ยง ฐานข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การ
6. ขวัญในการปฏิบตั ิงาน (Morale) หมายถึง ทัศนคติ ความตั้งใจ แรงจูงใจ หรื อการ
กระตุ น้ ที่ มีในหมู่สมาชิ กของกลุ่ มในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อที่ จะบรรลุ เป้ าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความเต็มใจและด้วยความมานะ บากบัน่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในสภาพการณ์ ที่
เป้ าหมายของกลุ่มสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล นอกจากนี้ขวัญยังเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก
แห่งการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ตลอดจนมีส่วนร่ วมในความสาเร็ จขององค์การ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ที่ เกี่ ยวข้องกับการเป็ นที่ ยอมรั บของเพื่ อนร่ วมงานทุ กระดับด้ วย ดังนั้ นขวัญจึ งเป็ นสิ่ งที่ ไหวตัว
เปลี่ยนแปลงได้หรื อมีลกั ษณะพลวัตอยูเ่ สมอ
7. การมุ่งเน้นด้านวิชาการ (Academic Emphasis) หมายถึง ความพยายามของทาง
โรงเรี ยนที่จะทาให้เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยการกาหนดเป้ าหมายให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง มีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนที่ดี เป็ นระบบและเคร่ งครัด งานวิชาการ เป็ นงานที่
สาคัญ และเป็ นภารกิจหลักของโรงเรี ยน มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก
ผลงานทางด้านวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็ นงานที่มีขอบข่ายกว้างและมีความเกี่ ยวข้องกับงาน
ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะงานด้านหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลตลอดจนการจัดกิจกรรม
ให้นกั เรี ยน
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้วา่ มิติสุขภาพองค์การ หมายถึง มิติที่ใช้ในการ
วัดหรื อตรวจสอบสุ ขภาพองค์การแบ่งเป็ นด้านต่างๆ เช่ น ความเข้มแข็งขององค์การ (Institutinal
Integrity) อิทธิ พลของผุอ้ านวยการ (Principal Influence) ภาวะผูน้ า (Leadership) ขวัญในการ
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ปฎิบตั ิงาน(Morale) การมุ่งเน้นด้านวิชการ (Academic Emphasis) ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม(problem-solving adequacy) ความเท่าเที ยมกัน (fairness) ความสมดุ ลของงาน ชี วิต
ส่ วนตัว และครอบครัว (family and work life balance) สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นลักษณะของสุ ขภาพ
องค์การหรื อมิติที่ใช้ช้ ีวดั สุ ขภาพองค์การ
ลักษณะของสุ ขภาพองค์ การ
ลักษณะของสุ ขภาพองค์ การทีด่ ี
ในการบริ หารจัดการองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้งการเสนอกรอบแนวคิดในการ
ตรวจสอบคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าองค์การนั้นๆ มีคุณลักษณะขององค์การสุ ขภาพดี เกิดขึ้น ซึ้ งจาก
การทบทวนงานวิจยั พบว่าคุ ณลักษณะขององค์การสุ ขภาพดี น้ นั ได้ ถูกแบ่งออกเป็ นมิติต่างๆ ตาม
การศึกษาของนักวิจยั และนักวิชาการหลายๆท่าน ซึ่ งรวบรวมคุณลักษณะขององค์การสุ ขภาพดีตาม
แนวคิดของนักวิชาการได้ ดังนี้
แนวคิดของ ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well, 1971)
ฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well) ได้ให้ทรรศนะเกี่ ยวกับรู ปแบบขององค์การ 2
ประเภทซึ่ งจาแนกตามคุณลักษณะการมีสุ ขภาพดี หรื อไม่ดีขององค์การ เรี ยกว่า องค์การสุ ขภาพ
สมบูรณ์และองค์การสุ ขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลักษณะขององค์การสมบูรณ์สรุ ปได้ ดังนี้
1. สมาชิกในองค์การ มีส่วนในการกาหนดวัตถุประสงค์การปฏิบตั ิงานขององค์การ และ
สามารถใช้ ศัก ยภาพของตนในการปฏิ บ ัติหน้าที่ เพื่ อให้ บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ดัง กล่ า ว รวมทั้ง มี
ความรู้สึกผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
2. สมาชิกในองค์การร่ วมรับผิดชอบต่อปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ทาให้แก้ไขปั ญหาได้
ดีข้ ึน โดยมีความเชื่อว่าปั ญหาสามารถแก้ไขได้ โดยการร่ วมแรงร่ วมใจกัน
3. สมาชิ กสามารถแก้ ไขปั ญหาด้วยกันอย่างเป็ นกันเอง ไม่มีการกี ดกันฐานะทางสังคม
หรื อหน้าที่ รับผิดชอบ ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีการทางานเป็ นกลุ่ม
4. สมาชิ กแสดงความรับผิดชอบต่อองค์การ ด้วยการให้ ข้อมูลข่าวสาร ปริ มาณงาน เวลา
ทักษะความชานาญในอาชีพ และหลักการพัฒนาการบริ หาร ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการวินิจฉัยสั่ง
การความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง
5. มีการวางแผนการทางานร่ วมกัน และรับผิดชอบร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
6. มีการยอมรับนับถือความคิดของผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา องค์การรู้จ ักเลือกใช้คนเก่ง
และนาความสามารถเหล่านั้นมาผนึกกาลัง (synergy)
7. การพิจารณาปั ญหาใดใดคานึ งถึ งสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลและความต้องการของ
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บุคคล ซึ่ งมีส่วนเอื้ออานวยให้ เกิดผลสาเร็ จของงาน
8. นาหลัก การความร่ วมมื อมาใช้อย่างเสรี ทุ ก คนร่ วมแรงร่ วมใจกันทางาน ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน แม้จะมีการแข่งขันกันบ้างระหว่างบุคคล
9. เมื่อเกิดวิกฤติ ทุกคนร่ วมกันแก้ ไขสถานการณ์ปัญหา
10. เมื่อเกิดความขัดแย้ง สามารถนา ความขัดแย้งมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
11. มีการให้ ข้อมูลข่าวสารย้อนกลับ ให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน นาคาแนะนาจาก
ผูอ้ ื่นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
12. มี ก ารวิพ ากษ์วิจารณ์ ถึ ง ความก้า วหน้าในการท างานอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อเป็ นการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม เพื่อเรี ยนรู ้ปัญหาและร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
13. สมาชิกทางานอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
14. สมาชิกในองค์การมองโลกในแง่ดี มีเสรี ภาพในการทางานอย่างเต็มที่
15. ผูบ้ ริ หารมีภาวะความเป็ นผูน้ า มีความยืดหยุน่ ต่อการปรับตัวได้ อย่างรวดเร็ วสอดรับ
กับสถานการณ์
16. สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และแต่ละคนมีความเชื่อมันในตนเองในทางที่ถูกต้อง
17. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ ยง ว่าเป็ นเงื่อนไขของการเจริ ญเติบโต
18. สมาชิกในองค์การ ยึดมันหลักการเรี ยนรู้จากการผิดพลาด
19. ร่ วมกันค้นหาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาการขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
20. โครงสร้างองค์การ ระเบียบแบบแผน ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ช่วย
ปกป้ องให้องค์การเติบโตได้ โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของสมาชิก
21. สมาชิกในความสานึกต่อองค์การส่ วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การ
22. องค์การมีลกั ษณะพลวัต ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์แวดล้อมมีสวน
ร่ วม และความเป็ นผูน้ าของบุคลากร ในการวางแผนงานการตัดสิ นใจ
23. สมาชิกในองค์การ ร่ วมกันเผชิญปั ญหา ในสภาพการณ์ที่องค์การเกิดภาวะวิกฤต
ดังนั้นภาพรวมขององค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ต้องมีลกั ษณะที่สมาชิ กในองค์การมีส่วน
ร่ วมในการทางาน มีบรรยากาศในการทางานที่ดี คนทางานมีขวัญกาลังใจ ผูบ้ ริ หารเปิ ดกว้างต่อการ
บริ หารแบบมี ส่วนร่ วม คนทางานทางานอย่างมี ความสุ ข สามารถทางานได้อย่างเต็มสมรรถนะ
สมาชิกมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีผลผลิตขององค์การสู ง
แนวคิดของ แบรี่ พอสเนอร์ (Barry Z. Posner, 1997)
พอสเนอร์ (Posner) ได้สรุ ปคุณลักษณะขององค์การสุ ขภาพดีจากประสบการณ์ ความสาเร็ จ
ของบางองค์การ โดยเฉพาะเมื่อองค์การนั้นๆ กาลังประสบกับสภาวะวิกฤติ ประกอบกับการค้นพบ
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ทางพฤติกรรมศาสตร์ จากงานวิจยั หลายชิ้น ซึ่ งพอสเนอร์ (Posner) ได้ พบว่าสิ่ งที่ผบู้ ริ หารควรทา
คือ การปรับปรุ งขวัญกาลังใจ ให้การตอบรับ และเพิ่มการประสิ ทธิ ภาพในการจ้างงาน โดยมีสิ่งที่
เป็ นจุดสาคัญ 8 ประการ เพื่อช่วยแก้ ปั ญหาของความยุง่ ยากในการกระตุน้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ซึ่ ง
เป็ นหลัก การที่ ส าคัญ ในการคงความเป็ นองค์ก ารสุ ข ภาพดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ ที่ ส ภาพ
เศรษฐกิจทรุ ดตัวและมีวกิ ฤตการณ์เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1. ให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่ วม (get people involved) ในสภาวะที่วิกฤต องค์การต้อง
ลื ม สิ่ ง ที่องค์การเคยประสบความส าเร็ จที่ ผ่า นมา ต้องคอยดู แลทุ กก้า วย่า งอย่า งใกล้ชิ ด มี ความ
รับผิดชอบ และมีการตัดสิ นใจที่ระแวดระวัง ซึ่ งจากงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ช้ ี แนะให้เห็ นว่า
การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่ มจากการให้บุคลากรในทุกระดับขององค์การเข้ามามีส่วนร่ วม ดังนั้นการมี
ส่ วนร่ วมจึงมีความสาคัญในการโน้มน้าวใจและกระตุน้ บุคลากรที่ย งั คงอยู่ เพราะนอกจากบุคลากร
เหล่ า นี้ จะต้องท างานให้ ดี ก ว่าเดิ ม แล้ว บุ ค ลากรเหล่ า นี้ ยังต้องท าการลดทอนแหล่ ง ทรั พ ยากร
รวมทั้งบุคลากรในองค์การ นับว่าเป็ นสิ่ งที่ยากที่จะประสบความสาเร็ จเพื่อให้ บุ คลากรที่อยู่เข้าใจ
และรู ้ ว่าเกิ ดอะไรขึ้นในองค์การ แต่ในที่ สดแล้ว ผูบ้ ริ หารมักจะค้นพบว่าสิ นทรั พย์ที่ไม่สามารถ
นับเป็ นตัวเลขได้ อย่าง บุคลากร มักเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเมื่อองค์การเผชิญกับภาวะวิกฤตเช่นนี้
2. ช่องทางการสื่ อสารต้องชัดเจน (keep channel of communication clear) เพื่อลดความ
กดดัน และความคลุมเครื อของสถานการณ์ ผูบ้ ริ หารต้องให้ ความสาคัญกับการสื่ อสาร โดยต้องมี
การสื่ อสารแบบ 2 ทาง การสื่ อสารต้องมีความชัดเจน ซึ่ งนอกจากจะช่วยในการลดข่าวลือต่างๆ ใน
องค์การแล้ว การสื่ อสารยังช่วยในการตรวจสอบแก้ ไขปั ญหา จุดด้อยขององค์การได้ไปพร้อมกัน
3. มีการทางานร่ วมกันของผูต้ ดั สิ นใจและผูน้ าแผนงานไปปฏิบตั ิ (hook together decision
makers and implementers) การทางานร่ วมกันของผูต้ ดสิ นใจและผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความสอดคล้อง
กัน เพราะมีหลายครั้งที่การตัดสิ นใจจากห้องประชุมไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งในแง่ปฏิบตั ิ
4. สร้ างความรับ ผิดชอบและการรับทราบผลตอบกลับภายในผูป้ ฏิ บ ั ติงาน (build in
responsibility and feed back) มีผลการศึกษาหลายชิ้นได้ ระบุว่าความรับผิดชอบ และการได้รับ
ทราบผลตอบกลั บ มี ผ ลต่ อ การท างานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพของบุ ค ลากรความรั บ ผิ ด ชอบ
(responsibility) คือ การวัดสิ่ งที่มีคุณค่า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บุคลากรโดยทัว่ ไปรู้สึกว่ามีคุณค่าเพื่อให้ เกิ ด
ความมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนการตอบกลับ (feed back) นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่บุคลากรทางานต้องการ
ทราบเพื่อจะเห็นผลของการของการพยายามในการทางาน
5. ทางานร่ วมกันเป็ นทีม (get to work on team building) การทางานเป็ นทีมช่วยในการ
ปรับปรุ งความสามารถขององค์การที่จะอยูร่ อดในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้
6. ละทิ้งพฤติกรรมเดิมที่ไม่ดี (take a hard lock of old habits) การเกิดการมีส่วนร่ วมการ
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ปรับปรุ งเรื่ องการสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม ก่อให้เกิ ดการทบทวน และเกิดการคิดสิ่ งใหม่ ๆเสมอ
องค์การต้องมีการทบทวน ทิ้งวิธีการทางานเก่า ๆ ที่ไม่มีประโยชน์ และส่ งผลเสี ยต่อองค์การ พร้อมกับ
ปรับปรุ งการทางานให้ ดีข้ ึน
7. หาทางเลือกใหม่ (explore less traditional alternatives) การสร้างทีมในการทางาน ทาให้
มีความคิดในการปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึนเกิ ดความคิดสร้างสรรค์และวิธีการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น การหาทางเลือกใหม่ทดแทนการทาอะไรที่เดิม ๆ ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น ยกเลิกการเลิก
จ้างงาน แต่ใช้วิธีการอื่ นทดแทน เช่ น หมุ นเวียนงานเพื่อให้ทาหน้าที่ ใหม่ที่ช่วยสร้ างรายได้ แก่
องค์การ เป็ นต้น
8. ตรวจสอบขอบเขตขององค์การและทาให้เกิ ดการพึ่งพาที่เข้มแข็ง (test organizational
boundaries and strengthen interfaces) การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันขององค์การ คู่คา้ และลูกค้ามี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการหมัน่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ และทาให้เข้มแข็งขึ้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
ต้องทา นอกจากนี้ แล้วการหาคู่คา้ หรื อมิตรทางธุ รกิ จใหม่เป็ นสิ่ งที่ควรจะทาไปพร้ อมกันด้วย เพื่อ
เพิ่มความแข็งแกร่ งของเครื อข่ายองค์การกับสิ่ งแวดล้อมรอบองค์การ
แนวคิดของ เบคฮาร์ด (Beckhard, 1997)
เบคฮาร์ ด (Beckhard) ได้ส รุ ปธรรมชาติ ตลอดจนหลัก เกณฑ์ขององค์ก ารที่ มี สุ ขภาพ
สมบูรณ์ สาหรับสิ่ งแวดล้อมที่วุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว ซึ่ งสามารถวัดได้ท้ งั ในปั จจุบนั
และอนาคตโดยมีขอ้ บ่งชี้ดงั นี้
1. องค์การสุ ขภาพดี มีคาจากัดความของตัวมันเองคือ การที่ระบบ และงานขององค์การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีและมีระบบบริ การ ผูถ้ ือหุน้ ในองค์การ รวมทั้งเจ้าของและหัวหน้า ผูท้ าการ
แทนลูกค้าคนกลาง ผูบ้ ริ โภคสุ ดท้าย ในผลผลิต สื่ อ และกลุ่มคนที่ทางานในองค์การ
2. มีความตระหนักอย่างสู งในระบบสาหรับการรับข้อมูลข่าวสารในส่ วนที่เรามีปฏิสัมพันธ์
ได้ (การคิดอย่างมีพลวัต มีระบบ)
3. มีความตระหนักในเป้ าหมาย มีการจัดการถึงวิสัยทัศน์ในอนาคต
4. การปฏิ บตั ิตามหน้าที่ การทางานอธิ บายถึ งโครงสร้ างและกลไกในการทางาน จะใช้
หลายๆ โครงสร้างองค์การหลายรู ปแบบ เช่น เป็ นรู ป พีรามิด มีทีมแนวขนาน (เมื่อมีการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลง)
5. การทางานเป็ นทีมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นส่ วนสาคัญ มีทีมผูบ้ ริ หารอยู่สูงสุ ด มีทีม
จัดการตามแผนกและหน้าที่ และตามโครงการ มีกลุ่มคณะในแต่ละหน้าที่ และมีการพัฒนาทีม ทั้งความ
เชี่ยวชาญและการบริ การ
6. เอาใจใส่ ในการบริ การลูกค้า ทั้งภายในและนอกองค์การ อย่างมีหลักการ
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7. มีการบริ หารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร จานวนข้อมูลข่าวสารที่ มาก สามารถรั บและ
จัดการต่อไปได้ มีทางเข้าไปสู่ ระบบข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน
แต่ละพื้นที่ แต่ละหน้าที่ และแต่ละระดับองค์การ
8. มีการสนับสนุนและอนุญาตให้ ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลที่จาเป็ น
9. มีการติดต่อสื่ อสารระบบเปิ ด
10. มีระบบการให้รางวัลที่สอดคล้องกับงานการจัดการและทีมการทางาน มีการประเมิน
รวมทั้งการปฏิบตั ิ และเป้ าหมายในการปรับปรุ งแก้ไข
11. เป็ นองค์การที่มีการเรี ยนรู้ แยกแยะจุดการเรี ยนรู้ ในกระบวนการตัดสิ นใจ
12. มีความชัดเจนในการยอมรับนวัตกรรมและความคิดใหม่ และมี ความทนทานสู งใน
ลักษณะที่แตกต่างกันของความคิดและสิ่ งต่าง ๆที่คลุมเครื อ
13. องค์การจะขจัดปั ญหาความตึงเครี ยดระหว่างงานและครอบครัว การทางานที่บา้ นมีการ
สนับสนุนหากมีการจัดไว้
14. มี ระเบี ย บสั งคมที่ แน่ นอน มี สัม พันธภาพที่ ดีกบั สัง คม มี ค วามร่ วมมื อกันระหว่า ง
องค์การ
15. มีการเอาใจใส่ ที่เพียงพอในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิการ และสามารถแยกแยะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดี
แนวคิดของแกรี่ เรนเดล (Gerry Randell,1998 )
แกรี่ เรนเดล (Gerry Randell) ได้เสนอแนวคิดลักษณะขององค์การสุ ขภาพดี (Healthy
Organization) ประกอบไปด้วย
1. การถ่ายทอดวัตถุ ประสงค์ขององค์การแก่บุคลากรในองค์การเพื่อให้กา้ วไปอย่างแข็งแรง
และมัน่ คง
2. บุคลากรในองค์การไม่อึดอัดที่จะส่ งสัญญาณเมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เพราะบุคลากร
เหล่านั้นจะคาดหวังและมองในแง่ดีวา่ พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหานั้นได้
3. การแก้ปัญหาในองค์การเป็ นสิ่ งที่บุคลากรปฏิบตั ิ กนอย่างจริ งจัง เมื่อมีปัญหาเกิ ดขึ้ น
บุคลากรสามารถเผชิญกับปั ญหาได้อย่างดีเยีย่ ม
4. มีการทางานเป็ นทีมอย่างเห็นได้ชดั
5. มีความเคารพในการตัดสิ นใจของบุคลากรระดับล่างขององค์การ
6. บุคลากรในองค์การมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
แนวคิดของไลเด็นและคลิงแอล (Lyden และ Klingele, 2000)
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ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) กล่าวว่าองค์การที่มีสุขภาพดี มักจะเป็ นองค์การ
ที่บุคลากรในองค์การนั้นภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ การตรวจสอบสุ ขภาพของ
องค์การว่าองค์การนั้นเป็ นองค์การสุ ขภาพดี สามารถดูได้ จากมิติท้ งั 11 มิติ ที่มีความเชื่ อมโยงกัน
โดยไลเด็นและคลิ งแอล (Lyden and Klingele) ได้ทาการศึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบสุ ขภาพของ
สถาบันการศึกษาชั้นสู ง ซึ่ งจากการศึกษานี้ พบว่าสามารถนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการ
ประเมินสุ ขภาพองค์การได้ โดยดูตามมิติท้ งั 11 มิติ โดยแต่ละมิติจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มิติดา้ นการสื่ อสาร (communication) การสื่ อสารในองค์การต้องมีเพียงพอโดยมีการ
สื่ อสารทัว่ ถึงทุกระดับขององค์การ การสื่ อสารต้องเป็ นแบบสองทางและเป็ นไปในแนวทางที่ดี ที่
สาคัญการสื่ อสารแบบเผชิญหน้าและการสื่ อสารแบบเขียนก็ยงั คงมีความสาคัญ
2. มิติดา้ นการมีส่วนร่ วม (participation and involvement) องค์การที่มีสุขภาพดีมกั จะ
สนับสนุนให้ บุคลากรในองค์การทุกระดับมีสวนร่ วมในการตัดสิ นใจและบุคลากรในองค์การจะมี
ความรู้สึกของความเป็ นเจ้าของเมื่อบุคลากรเหล่านั้นได้ เข้ามามีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งการทางาน
โดยองค์ก ารต้องมี ค วามเปิ ดเผย และในทางกลับ กัน บุ ค ลากรในองค์ก ารต้อ งมี ค วามจริ ง ใจต่ อ
องค์การ
3. มิติดา้ นการภักดีและความผูกพัน (loyalty and commitment) บรรยากาศที่จริ งใจและไว้
วางใจซึ่ งกันและกันของบุ ค ลากรในองค์การมัก จะเกิ ดขึ้ นเสมอในองค์ก ารสุ ขภาพดี นอกจากนี้
บุคลากรในองค์การมักจะบอกเล่าแก่บุคลากรอื่นว่าตนเองมี ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์การนี้ รอวันที่จะไปทางาน และเห็ นว่าองค์การที่ตนทางานอยู่เป็ นสถานที่ที่นาไปทางาน
มากที่สด และไม่เกี่ยงในการเข้าร่ วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับงาน
4. มิติดา้ นขวัญกาลังใจ (morale) สาหรับองค์การสุ ขภาพดี เรื่ องความเพียงพอของขวัญ
กาลังใจบุคลากรเป็ นสิ่ งสาคัญ ถ้าองค์การนั้นมีขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่เพียงพอ จะสามารถ
สังเกตได้ จากการมีบรรยากาศการทางานที่เป็ นมิตร บุคลากรในองค์การชอบซึ่ งกันและกัน รวมทัง
ชอบงานที่ทา มีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ซึ่ งจะเห็นทั้งในภาพส่ วนบุคคล และภาพโดยรวม
ขององค์การ
5. มิติดา้ นชื่อเสี ยงองค์การ (institutional reputation) องค์การที่มีสุขภาพดีมกั จะมีการรับรู้
ด้านชื่อเสี ยงในด้านบวก ทั้งบุคลากรทัว่ ไปและผูบ้ ริ หารจะแสดงและแบ่งปั นการมีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุ งความสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอก เช่น ชุมชน สถาบันของรัฐบาล เป็ นต้น
6. มิติดา้ นจริ ยธรรม (ethics) โดยทัว่ ไปองค์การสุ ขภาพดีม ักมีบรรยากาศการทางานที่
ประกอบด้วยจริ ยธรรม โดยส่ วนหนึ่ งได้ มาจากการที่องค์การมีหลักจริ ยธรรม (code of ethics) ซึ่ ง
บุ ค ลากรในองค์ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า และให้ ค วามส าคัญ กับ หลัก จริ ย ธรรมขององค์ก ารที่ ไ ด้ มี ก าร
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พัฒนาขึ้น
7. มิติดา้ นการยกย่องกับผลปฏิ บตั ิงาน (performance recognition) ในองค์การสุ ขภาพดี
บุคลากรในองค์การมักได้ รับการสนับสนุ นให้ใช้ และเพิ่มศักยภาพของแต่ละบุคลากรได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้ รับการยอมรับในความสาเร็ จที่ได้ทา เป็ นสิ่ งที่ควรทา
ให้เกิดขึ้นในองค์การ
8. มิติดา้ นการทางานให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย (goal alignment) ในองค์การสุ ขภาพดี
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ มักสาเร็ จเสมอ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ ระหว่างเป้ าหมาย บทบาทบุคคล และ
บทบาทของทีมต้องชัดเจน และบุคลากรในองค์การต้องสามารถมีส่วนร่ วมในการตั้งเป้ าหมายด้วย
9. มิติดา้ นความเป็ นผูน้ า (leadership) บทบาทผูน้ ามีความสาคัญต่อการมีองค์การสุ ขภาพดี
โดยภาพการรับรู้ของผูน้ าในองค์การ คือ ผูบ้ ริ หารระดับกลาง หรื อสู ง ซึ่ งมีบทบาทในการรักษา
ผลประโยชน์ขององค์การ โดยใช้แนวทางการทางานที่เป็ นมิตรกับเพื่อนร่ วมงาน ลูกน้อง และผูบ้ ง
คับบัญชา
10. มิ ติด้า นการพัฒนา (development) ความหลากหลายของบุ คลากรในองค์ก ารมี
ประโยชน์ แ ละจ าเป็ นต่ อ ตลาดโลกปั จ จุ บ ัน ดัง นั้น การพัฒ นาบุ ค ลากรจึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น การ
สนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรม รวมทั้งการวางแผนอย่างเป็ นทางการเป็ นสิ งที่ควรทา
11. มิติดา้ นการใช้ทรัพยากร (resource utilization) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยการแบ่งปั นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมจากบุคลากรในองค์การ
แนวคิดของ เวอร์ สชอร์ (Curtis C. Verschoor, 2010)
เวอร์ สชอร์ (Verschoor) ได้ เขียนบทความเรื่ อง อุปนิ สั ยทางจริ ยธรรม 8 ประการของ
องค์การที่มีสุขภาพดี (healthy organization) โดย เวอร์ สชอร์ (Verschoor) กล่าวว่าบุคลากรส่ วน
ใหญ่มกั จะทราบดี วา่ การมีหลักจริ ยธรรมที่ดีในองค์การนั้นเป็ นสิ่ งที่ดีต่อองค์การหรื อต่อธุ รกิจของ
พวกเขาเอง แต่ในบางครั้งการที่จะนาหลักจริ ยธรรมเหล่านี้ มาใช้ในองค์การ ในชีวิตประจาวันกลับ
เป็ นเรื่ องที่ยากยิง่
อุปนิ สัยที่ จะกล่ าวต่อไปนี้ จะเป็ นลักษณะจริ ยธรรมขององค์การที่มีสุ ขภาพดี ซึ่ งเป็ นข้อ
สันนิ ษฐานว่าหากองค์การนั้น ๆ มีหลักจริ ยธรรมเหล่านี้ จะทาให้มีการตั้งเป้ าหมายร่ วมกันและมี
แรงบันดาลใจที่จะท าให้ บรรลุ เป้ าหมาย ซึ่ งหลักจริ ยธรรมนี้ จะทาให้ ผูบ้ ริ หารสามารถที่ จะนา
หลักการนี้มาใช้ ในการพัฒนาการทางาน พัฒนาธุ รกิจของเขาให้ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่
ดี
หลักจริ ยธรรม 8 ประการสาหรับองค์การสุ ขภาพดี ประกอบด้วย
1. การเปิ ดกว้า งและถ่ อมตัวของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ต่ อ บุ ค ลากรระดับ ล่ า งในองค์ก าร
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(openness and humility from top to bottom of the organization) การเห็นแก่ตวั จะทาให้เกิดการปิ ด
กั้นการเรี ยนรู้และการพัฒนาองค์การ ซึ่ งจะทาให้เกิดจุดอ่อนขึ้นในองค์การ ส่ วนจุดแข็งขององค์การ
จะเกิดขึ้นได้ จากการเปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็น และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิด
การเรี ย นรู ้ และพัฒนาขึ้ นในองค์การ เช่ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ นเป็ นตาแหน่ งสาคัญที่จะสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการข้อนี้ โดยการเป็ นที่ปรึ กษาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาส่ ง
ขึ้นมา แทนที่จะทาหน้าที่เพียงแค่ส่งต่อรายงานทางการเงินไปยังผูบ้ ริ หารระดับสู งเท่านั้น
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงส่ วนบุคคล (an environment of accountability
and personal responsibility) ทีมงานที่ประสบความสาเร็ จมักจะไม่ยึดถือหรื อรับผิดชอบเฉพาะงาน
ของตัวเองเท่านั้น แต่จะช่วยเหลื อกันในเรื่ องอื่นๆ ที่จะทาให้ทีมประสบความสาเร็ จด้วย เช่ น ผูจ้ ด
การฝ่ ายการเงินไม่ควรที่จะมามุ่งเน้นที่จะแก้ตวั จากคาต่อว่าจากผูอ้ ื่นเท่านั้น หากแต่ควรจะมุ่งเน้นที่
จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการต่อว่ามากกว่า
3. ความเป็ นอิสระเพื่อให้เกิดการยอมรับความเสี่ ยงในขอบเขตที่เหมาะสม (freedom
for risk taking within appropriate limits) การยอมรับความเสี่ ยงจะทาให้ เกิ ดการพัฒนาขึ้นใน
องค์การ เพียงแต่จะต้องมีขอบเขตในการยอมรับที่เหมาะสม ไม่สุดโต่งจนเกินไปและไม่ประเมิน
ความเสี่ ยงนั้นๆ เร็ วเกิ นไปจนมองข้ามบางสิ่ งซึ่ งสาคัญ เช่ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินขององค์การซึ่ งมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่ องการเงินและการลงทุนของบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่มีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งในการที่
จะเข้ามาร่ วมประเมินความเสี่ ยงในกระบวนการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงนี้
4. ข้อผูกมัดหรื อเป้ าหมายที่จะ“ทาสิ่ งต่างๆอย่างถูกต้องเท่านั้น” (a fierce commitment to
“do it right”) การทาสิ่ งธรรมดาทัว่ ไปเป็ นสิ่ งที่ง่าย แต่การทาสิ่ งที่ดีที่สุดจาเป็ นต้องทางานอย่าง
หนัก ซึ่ ง การที่จะท าให้ได้ สิ่ ง ที่ ดีที่สุ ดนี้ จะต้องได้รับแรงบันดาลใจทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ เช่น องค์การทางการเงินจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อที่จะก้าวไปสู่ องค์การ
ที่ดีที่สุด
5. ยินดีที่จะอดทนและเรี ยนรู้จากความผิดพลาด (a willingness to tolerate and learn from
mistakes) การยอมรับที่จะเรี ยนรู ้ จากสิ่ งที่ผิดพลาดในอดีตสามารถที่จะทาให้ องค์การเปลี่ยนแปลง
จากสิ่ งที่เป็ นลบไปเป็ นสิ่ งที่เป็ นบวก
6. ความคงเส้ น คงวาและการยึ ด มั่น ในสิ่ ง ที่ พู ด หรื อสั จ วาจาโดยไม่ มี ข ้อ ยกเว้ น
(Unquestioned integrity and consistency) การไม่คงเส้นคงวาและการไม่ยึดมัน่ ในสิ่ งที่พูดหรื อสัจ
วาจา จะทาให้ เกิดการบ่อนทาลายความเชื่ อมัน่ ของบริ ษทั ซึ่ งองค์การจาเป็ นต้องมีสิ่งเหล่านี้ ในการ
ทาให้ เกิดการพัฒนาในองค์การ รวมทั้งทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในองค์การอีกด้วย
7. การให้ความร่ วมมือ มีการบูรณาการ และการมีแนวคิดแบบภาพรวม (a pursuit of
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collaboration, integration and holistic thinking) การมีแนวคิดที่แคบหรื อถูกปิ ดกั้นจะทาให้องค์การ
ไม่พฒั นา แต่การทางานร่ วมกันและมีแนวคิดที่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน จะทาให้เกิ ดการทางาน
เป็ นทีมและมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกัน
8. ความกล้าหาญและยืนหยัดที่จะเผชิ ญกับอุปสรรค (courage and persistence in the face
of difficulty) องค์การที่มีสุขภาพดี จะต้องกล้าที่จะเผชิ ญหน้ากับการแข่งขันหรื ออุปสรรคได้ เช่ น
ในการทากระบวนการในการคิดงบทางการเงิน ผูจ้ ัดการฝ่ ายการเงินจาเป็ นต้องทาให้มนั่ ใจว่าผลที่
เกิดขึ้นนั้นมีความสมเหตุสมผลที่จะทาให้ องค์การสามารถแข่งขันได้
จะเห็ นได้ ว่าการสร้ างความไว้วางใจ และการให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน โดยการให้
ความสาคัญกับการมี ส่ วนร่ วมของบุ คลากรในองค์การ ผ่า นการสื่ อสารที่ ชัดเจนขึ้ น การมี ความ
รับ ผิดชอบ และการสร้ า งที ม งาน จะช่ วยสร้ างให้ เกิ ดองค์การที่ มี สุ ข ภาพดี แข็งแรง ท่ า มกลาง
สภาวะที่วิกฤต สิ่ งที่ทา้ ทายในสถานการณ์ เช่ นนี้ คือ การจัดการให้ องค์การยังสามารถอยู่รอดได้
อย่างมัน่ คงและยังยืนได้ ในอนาคต ที่สาคัญผูบ้ ริ หารต้องสามารถบริ หารการใช้ ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุ ม้ ค่า โดยการใส่ ใจดู แลสุ ขภาพทั้งทางกาย จิ ตใจ และสังคม รวมทังสนับสนุ น พัฒนาขี ด
ความสามารถของบุ คลากร และให้ อานาจในการตัดสิ นใจในงาน หรื อสิ่ งที่ มีผลต่อองค์การ ซึ่ ง
ทรั พยากรบุ คคลนี้ เองจะเป็ นปั จจัยผลักดันทาให้ องค์การเติ บโตอย่างแข็งแรง มัน่ คง และยัง่ ยืน
ต่อไป
นอกจากนั้น กอบัว ทัศ นภัก ดิ์ (2550)ได้ศึ ก ษาองค์การสุ ขภาพดี โดยศึ กษาจากแนวคิ ด
นักวิชาการหลายท่านโดยผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของแต่ละมิติ และมุมมอง
ในด้านต่างๆ สามารถแบ่งคุณลักษณะขององค์การสุ ขภาพดีตามมิติใหญ่ ๆ 3 มิติ ดังนี้
มิติดา้ นบุคลากรในองค์การ ซึ่ งมีคุณลักษณะที่บงบอกถึงการเป็ นองค์การสุ ขภาพดี ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมของคนในองค์การตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารถึงระดับปฏิบตั ิการ
2. การมีความภักดีและผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
3. การให้ความสาคัญและการยกย่องต่อบุคลากรในองค์การ
4. การให้ความสาคัญต่อความหลากหลายของบุคคล
5. ความรับผิดชอบต่องานและบทบาทของบุคลากรในองค์การ
6. บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่ดี
7. บุคลากรมีสุขภาพจิต สุ ขภาพกายแข็งแรง
8. บุคลากรมีความสมดุลด้านชีวติ ครอบครัวและการทางาน
9. บุคลากรมีการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายขององค์การ
10. บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนา
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11. ผูน้ าให้ความสาคัญกับบุคลากร
12. มีการยกย่องผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
13. ทางานเป็ นทีม
14. มีความเคารพและเชื่อใจซึ่ งกันและกัน
มิติดา้ นองค์การ ซึ่ งมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงการเป็ นองค์การสุ ขภาพดี ดังนี้
1. มีโครงสร้างการทางานที่ชดั เจน
2. มีระบบการสื่ อสารที่ชดั เจนและทัว่ ทั้งองค์การ
3. มีชื่อเสี ยงดี
4. มีความมัน่ คงด้านการเงินและเศรษฐกิจ
5. มีระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรมและชัดเจน
6. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานที่ดี
7. เป็ นองค์การที่มีหลักการทางานที่มีจริ ยธรรม
8. มีองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
9. เป็ นองค์การที่มีวสิ ัยทัศน์
10. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
11. มีระบบการสอนงาน
มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงการเป็ นองค์การสุ ขภาพดี ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับลูกค้า
2. มีการสร้างพันธมิตร
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้วา่ ลักษณะของสุ ขภาพองค์การที่ดี น้ นั จะต้อง
ประกอบไปด้วยหลายด้าน เช่น ด้านพฤติกรรมและจริ ยธรรม ต้องมีลกั ษณะที่สมาชิกในองค์การมี
ส่ วนร่ ว มในการท างาน มี บ รรยากาศในการท างานที่ ดี การเปิ ดกว้า งและถ่ อมตัว ของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อการทางาน การสร้างความไว้วางใจ และการให้ความเคารพซึ่ ง
กันและกันจะช่วยสร้างให้ เกิดองค์การที่มีสุขภาพดีและอยูร่ อดได้ในสภาวะวิกฤต
ลักษณะของสุ ขภาพองค์ การทีไ่ ม่ ดี
จากเอกสารการวิจยั ในอดีตฟอร์ เยอร์ และเวลล์ (Foryer and Well, 1971) ได้ ให้ทรรศนะ
เกี่ยวกับรู ปแบบขององค์การสุ ขภาพไม่สมบูรณ์ โดยคุณลักษณะขององค์การไม่สมบูรณ์ แต่ละประเภท
สรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
1. การอุทิศตนต่อองค์การของสมาชิกมีนอ้ ย ยกเว้นบุคคลที่อยูใ่ นระดับสู ง
2. ผูท้ างานปิ ดบังซ่ อนเร้นปั ญหา ไม่ไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน พูดแต่เรื่ องราวความยุง่ ยากต่างๆในที่
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ทางาน
3. ความสัมพันธ์ร่วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาของสมาชิ กในองค์การเป็ นไปอย่างผิวเผิน
ไม่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ปัญหาร่ วมกัน
4. บุคคลที่ทางานในระดับสู ง มุ่งแต่วินิจฉัยสั่งการโดยอานาจของตนเองทางเดียว โดยที่มี
ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ ในขณะที่คนทางานด้านการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารที่ ไม่ตรงตามเป้ าหมาย
5. ผูบ้ ริ หารรู้สึกโดดเดี่ยวในความพยายามทางานต่าง ๆ เพื่อให้ ดาเนินไปได้ ด้วยดี การ
ทางานตามกระบวนการ ระเบียบหรื อวิธีการปฏิบตั ิตามนโยบายไม่ได้รับการตอบสนอง
6. การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาในองค์การไม่ได้รับการยอมรับนับถือหรื อมีก็เพียงใน
วงแคบๆ
7. ความต้องการส่ วนบุ ค คลและความรู ้ สึก ต่ างๆ ได้รับ การพิ จารณาว่าเป็ นปั ญหาที่ มี
ความสาคัญ
8. ผูท้ างานเกิดความริ ษยากัน เกี่ยงกันรับผิดชอบงานที่ตอ้ งกระทาร่ วมกัน ขาดการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
9. ทุกคนถอนตัวออกเมื่อองค์การเกิดวิกฤติ
10. มีการถกเถียงกันอยูเ่ สมอ มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่ถกเก็บไว้ในใจไม่มีจุดจบ
11. สร้างการเรี ยนรู้ได้อย่างยากลาบาก ขาดการประสานการเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน
12. ขาดการให้และใช้ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างกัน
13. สมาชิ กในองค์การมีความสัมพันธ์แบบไม่จริ งใจต่อกัน ด่าทอกันทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง
14. ผูท้ างานเกิดความรู ้สึกถูกจากัดในการทางานของตนเอง
15. ผูบ้ ริ หารเคร่ งครัดในกรอบประเพณี ไม่ยอมรับความคิดคนอื่น
16. ผูบ้ ริ หารลงมาควบคุมแม้ ในเรื่ องเล็กน้อย ไม่เปิ ดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
17. การยอมรับในความเสี่ ยงต่อการทางานต่า
18. ทาความผิดครั้งเดียวถูกไล่ออก
19. การปฏิบตั ิงานไม่ได้ รับการยกย่อง แม้วา่ จะทางานดี
20. สมาชิกไม่รู้นโยบาย ทิศทางและเป้ าหมายขององค์การ
21. องค์การมีระเบียบเคร่ งครัด ขาดการปรับตัวให้ เข้ากับสิ งแวดล้อม
22. การปฏิบตั ิงานตามแบบแผนใหม่ไม่ได้ แพร่ หลายในองค์การ มีการหวงวิชากัน
23. ผูท้ างานต้องกล้ ากลื นความไม่สมหวังเอาไว้ ไม่รู้สึกว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบใน
ความอยูร่ อดขององค์การ
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นอกจากการเสนอแนวคิดของคุณลักษณะองค์การสุ ขภาพไม่ดีแล้ว ยังมีการเสนอแนวคิด
เพื่อบอกคุณลักษณะที่บ่งชี้วา่ องค์การกาลังเผชิญกับปั ญหาสุ ขภาพ ยกตัวอย่างคุณลักษณะองค์การที่
สุ ขภาพไม่แข็งแรง (unhealthy organization) โดย แรนเดล (Randell, 1998) ซึ่ งกล่าวว่าองค์การที่มี
สุ ขภาพไม่แข็งแรงมักจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. บุ คลากรไม่ ทุ่ม เท ไม่อยากมี ส่วนร่ วมกับ องค์การอย่า งจริ ง จัง ยกเว้นกลุ่ มผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง (top management) เท่านั้น
2. เมื่ อบุคลากรในองค์การพบสิ่ งผิดปกติ บุคลากรเหล่านั้นจะอยู่นิ่ง ไม่มีการอาสาที่จะ
จัดการกับปั ญหา มีการซ่ อนเร้ นปั ญหาเมื่อมีการทาผิดเกิ ดขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรจะพูดถึงเฉพาะ
ปั ญหาขององค์การและความยุง่ ยากขององค์การเวลาที่อยูบ่ า้ น หรื อแม้แต่ในสานักงานเอง
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมักที่จะควบคุมการตัดสิ นใจให้มากที่สดเท่าที่จะทาได้ ซึ่ งจะทาให้เกิด
ปรากฏการณ์ แบบคอขอดขวด (bottle-neck) และบุ คลากรมักจะบ่นถึ งการตัดสิ นใจนั้น ๆ ของ
ผูบ้ ริ หารเสมอ
4. ผูบ้ ริ หารจะรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการผลักดันให้ งานนั้นสาเร็ จ เพราะไม่มีใครให้ความ
ร่ วมมืออย่างจริ งจัง
5. ไม่มีความเคารพในการตัดสิ นใจของบุ คลากรระดับล่ างขององค์การนอกเหนื อการ
ตัดสิ นใจที่อยูใ่ นขอบเขตงานของบุคลากรเหล่านั้น
6. บุคลากรในองค์การมักอิจฉาริ ษยา ไม่ช่วยเหลือกัน
7. ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (CEO) มักแสดงบทบาทและประพฤติตนเป็ นผูน้ าสู งสุ ด โดยมักจะ
สั่งงานตามที่ตนเห็นชอบโดยไม่สนใจสิ่ งที่กระทบต่อบุคลากรที่เหลือขององค์การเลย
ขณะเดียวกัน ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele, 2000) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของ
องค์การที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเช่นกัน โดย ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ให้สังเกตจาก
อาการหลายอาการที่ บ่งบอกว่าองค์การกาลังอยู่ในสภาวะที่ สุขภาพเริ่ มย่าแย่ ซึ่ งอาการเหล่ านั้น
ได้แก่
1. การลดลงของผลกาไร
2. การลดลงของผลิตภาพ
3. การเพิม่ ขึ้นของการขาดงาน
4. มีปัจจัยขัดขวางในการสื่ อสาร
5. การตัดสิ นใจทั้งหมดอยูท่ ี่ผบู้ ริ หารระดับสู ง
6. ขาดการผูกพันกับการทางานขององค์การ
7. มีระดับแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจที่ตกต่าลง
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8. บุคลากรไม่สนใจชื่อเสี ยงขององค์การ
9. มีพฤติกรรมที่ผดิ จริ ยธรรมมากขึ้น
10. ไม่มีการตั้งเป้ าหมาย
11. ไม่มีการดูแล และการสอนงาน
12. ขาดโปรแกรมการอบรม และพัฒนาบุคลากร
13. ขาดความเชื่อมันระหว่างบุคลากร เป็ นต้น
จากคุณลักษณะดังกล่าวที่ได้ บ่งชี้ คุณลักษณะขององค์การที่มีสุ ขภาพไม่แข็งแรง จะเห็นว่า
สิ่ งที่ แรนเดล (Randell) ระบุน้ นั จะเกี่ ยวข้องกับปฏิ สัมพันธ์ ของบุคลากรในองค์การที่ ไม่สมดุ ล
โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ซึ่ งหัวหน้าไม่มีการสร้างความมีส่วนร่ วม ไม่มี
ความไว้วางใจ และไม่ให้อานาจในการตัดสิ นใจแก่ลูกน้อง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมาดัง
คุณลักษณะที่ แรนเดล (Randell) ระบุ ซึ่ งประเด็นเรื่ องที่ผูบ้ ริ หารกุมการตัดสิ นใจแต่เพียงผูเ้ ดี ยวก็
ตรงกับสิ่ งที่ ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้กล่าวถึงเช่นกัน แสดงว่าสิ่ งสาคัญที่มีผล
ต่อสุ ขภาพขององค์การนั้น คือ การสร้างสมดุลของปฏิสัมพันธ์ ของคนในองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นการ
สร้างการมีส่วนร่ วมในการทางาน การให้ความไว้ วางใจ การให้อานาจในการตัดสิ นใจในขอบเขต
ที่เหมาะสม เป็ นต้น
สาหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ ไลเด็นและคลิงแอล (Lyden and Klingele) ได้ กล่าวถึง เช่น การ
เพิ่มขึ้นของการขาดงาน การมีปัจจัยขัดขวางในการสื่ อสาร การขาดการผูกพันกับการทางานของ
องค์การ บุคลากรมีระดับแรงจูงใจและขวัญกาลังใจที่ตกต่าลง บุคลากรมีพฤติกรรมที่ผิดจริ ยธรรม
มากขึ้ น บุ คลากรไม่ สนใจชื่ อเสี ยงขององค์ก าร ขาดการตั้งเป้ าหมาย และการขาดความเชื่ อมัน่
ระหว่างบุคลากร ล้วนเป็ นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ไม่สมดุลของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เช่ นกัน ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ เองจะส่ งผลให้เกิ ดการลดลงของกาไร และการลดลงของผลิตภาพของ
องค์การตามมา และคุณลักษณะอีกสองประการที่ ไลเด็นและคลิ งแอล (Lyden and Klingele)
กล่าวถึ ง คือ การขาดการดูแล การสอนงาน และการขาดโปรแกรมการอบรมพัฒนาบุคลากรเป็ น
เหตุผลทางอ้อมที่ก่อให้ เกิดการลดลงของกาไร และการลดลงของผลิตภาพขององค์การได้ เช่นกัน
เพื่อให้เกิดสุ ขภาพที่แข็งแรงแก่องค์การ จึงได้มีการเสนอกรอบแนวคิด และรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่ อใช้ เป็ นหลัก ในการตรวจ และวินิจฉัยว่าองค์ก ารมี สุข ภาพที่ ดี แข็ง แรงแล้วหรื อไม่ ซึ่ งได้มี
นักวิจยั ที่ปรึ กษา และผูช้ านาญการหลายท่านที่นาเสนอรู ปแบบ และกรอบแนวคิดในการประเมิน
สุ ขภาพองค์การ เพื่อเป็ นการตรวจสอบสุ ขภาพก่อนที่องค์การจะป่ วยหนัก
นอกจากนี้ ไบลและแมดาวส์ (Blair and Meadows) ได้ กล่ า วไว้ ว่าการที่ จะมี การ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารนั้ น สิ่ ง ที่ ต้อ งศึ ก ษา คื อ เรื่ อ งของสุ ข ภาพองค์ก าร องค์ ก ารที่ ค วรมี ก าร
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เปลี่ยนแปลงคือองค์การที่มีสุ ขภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่ งลักษณะขององค์การที่มีสุ ขภาพไม่สมบูรณ์ น้ นั
ประเมินได้ จาก
1. โครงสร้างองค์การ
1.1 โครงสร้างด้านอานาจมีผลมากกว่าคาสัง่ ในการอนุมติ
1.2 ผูบ้ ริ หารผลักดันอานาจลงสู่ เบื้องล่างแต่การถ่ายโอนอานาจและกระจายอานาจ
ไม่ตรงความเป็ นจริ ง
1.3 การดาเนินงานมีหลายขั้นตอน ก่อให้เกิดความผิดพลาด
1.4 วัตถุประสงค์ขององค์การไม่ชดั เจน
1.5 บทบาทและความรับผิดชอบไม่ชดั เจนและมีความคาบเกี่ยวกัน
1.6 บุคลากรในองค์การกึ่งหนึ่งไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในงานที่รับผิดชอบ
1.7 การปฏิบตั ิงานทั้งภายในและนอกองค์การมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้น
2. การออกแบบและกระบวนการทางาน
2.1 บุคลากรในองค์การถูกครอบงาจากองค์การในการดาเนินงาน กฎระเบียบและ
ธรรมเนียมประเพณี เก่า
2.2 งานเอกสารมีมาก
2.3 มีการพบปะกันตลอดไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่ขาดการติดตามงาน
3. ทรรศนะคติของผูบ้ ริ หาร
3.1 ผูบ้ ริ หารไม่มีการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากกลัวว่าบุคลากรมีความคิดมากกว่า
ตน
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งอยูใ่ นตาแหน่งนาน
3.3 ข้อเสนอแนะในการทางานจะต้องรอการตัดสิ นใจว่าถูกต้องจากผูบ้ ริ หาร
3.4 ความคิดใหม่ๆหรื อพรสวรรค์จะหยุดลงจากกระบวนการบริ หาร
4. แรงจูงใจและการรวมพลังของบุคลากร
4.1 การเข้าสู่ ตาแหน่งขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และไม่มีกระบวนการ
4.2 บุคลากรรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า
4.3 แรงงานในการทางานยังคงที่แม้ จะมีบุคลากรบางส่ วนออกไป
4.4 มีข่าวลือมากมายในองค์การ
4.5 การลาออกของผูบ้ ริ หารทาให้ บุคลากรดีใจ
4.6 การมีบุคลากรใหม่อยูใ่ นจินตนาการ
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5. กลยุทธ์การตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน
5.1 วัตถุประสงค์องค์การไม่มีการอธิ บายเมื่อองค์การดาเนินงานไม่บรรลุผล
5.2 ระบบการประเมินไม่มีผลต่อการดาเนินงาน
5.3 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีขอ้ มูลสะท้อนกลับหรื อตอบกลับเพียงเล็กน้อยในการ
ดาเนินงานขององค์การ
5.4 การทดแทนไม่ส่งผลกลับในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.5 ระบบการส่ งเสริ มไม่ได้ ตอบแทนบุคคลที่เหมาะสม
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้วา่ สุ ขภาพองค์การที่ไม่ดีหรื อไม่สมบูรณ์ คือ
องค์กรที่กาลังเผชิ ญกับปั ญหาสุ ขภาพ ทาให้องค์การดาเนิ นงานไม่บรรลุ ผล เกิ ดจากบุคลากรมี
พฤติกรรมที่ผิดจริ ยธรรม ขาดโปรแกรมการอบรมพัฒนาบุคลากร ไม่มีกระบวนการวัตถุประสงค์
ขององค์การไม่ชดั เจน มีปัจจัยขัดขวางในการสื่ อสาร บุคลากรมีระดับแรงจูงใจและขวัญกาลังใจที่
ตกต่าลง เป็ นต้น
เครื่องมือวัดสุ ขภาพองค์ การ
จากการศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับสุ ขภาพองค์การของมายส์ (Miles) นั้นได้มีการนาแนวคิ ด
ดังกล่าวไปสร้างเป็ นเครื่ องมือตรวจวัดสุ ขภาพองค์การ อาทิ
คิมสตันและซันนาเบนด์ (Kimpston and Sonnabend, 1975) ได้ทาการตรวจวัดสุ ขภาพ
องค์การของโรงเรี ยน โดยนากรอบแนวคิดของมายส์ (Miles) ไปใช้วดั สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยน
มัธยมในรัฐนิวเจอซี่ จานวน 153 โรงเรี ยน พบว่า มีเพียง 29 ข้อเท่านั้นที่เป็ นประโยชน์และสุ ขภาพ
องค์การใช้ได้เพียง 4 มิติ เท่านั้น ทั้งคิมสตันและซันนาเบนด์ (Kimpston and Sonnabend) จึงสรุ ปได้
ว่ากรอบแนวคิ ดของ มายส์ (Miles) ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการวัดสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนได้
ทั้งหมด
คลากและแฟร์ แมน (Clark and Fairman, 1983) ได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้หาระดับสุ ขภาพ
องค์การประกอบด้วย ข้อความที่ระบุ รายละเอียดตัวแปรต่างๆ ที่ใช้วดั 10 ตัวแปร การให้คะแนน
เป็ นการประมาณค่า 3 ช่วง คะแนน จาก ต่า ปานกลาง และสู ง
เฟลดแมนและฮอย (Feldman and Hoy, 2000) ได้นาแนวคิดทฤษฎีระบบสังคมมาเป็ น
กรอบความคิ ดพื้ นฐานในการอธิ บ ายเกี่ ย วกับ การสร้ า งมิ ติสุ ข ภาพองค์การระดับ โรงเรี ย น โดย
ชี้ ให้เห็นถึงการศึกษาเกี่ยวกับสุ ขภาพองค์การเป็ นการวิเคราะห์สภาพการทางานตามธรรมชาติของ
องค์การหรื อเป็ นการศึกษาบรรยากาศองค์การในแง่มุมหนึ่ ง สภาวะการทางานตามภารกิจที่จาเป็ น
ของโรงเรี ยนในระดับสถาบัน ระดับการจัดการ และระดับเทคนิค ตามการรับรู้ของครู และผูบ้ ริ หาร
หารโรงเรี ยนใดมีสุขภาพที่สมบูรณ์แสดงว่าการทางานทั้ง 3 ระดับในโรงเรี ยนมีความสอดคล้องกัน
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และประสานสัมพันธ์กนั สามารถแสดงออกถึ งความต้องการที่จะทาให้โรงเรี ยนประสบผลสาเร็ จ
ปราศจากแรงกดดันภายนอก โดยในการตรวจสุ ขภาพครั้งนี้ ได้นากรอบแนวคิดทั้ง 7 มิติ มาสร้ าง
เครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การสร้างแบบรายการวัดสุ ขภาพองค์การ (organizational health inventory) คณะทีมงาน
ที่ร่วมทาวิจยั ครั้งนี้ ได้ร่วมกันสร้ างกระทงคาถาม 95 ข้อ โดยมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่าข้อความต่างๆ
จะต้อ งชัด เจนรั ด กุ ม มี ค วามตรงเนื้ อ หา มี อ านาจจ าแนกและสะท้อ นให้ เห็ น ภาพการท างานที่
เหมาะสมกับสภาพและภารกิจของโรงเรี ยนทั้ง 3 ระดับ คือ 1) ระดับสถาบัน เน้นไปที่ความสามารถ
ในการจัดการให้โรงเรี ย นเป็ นอิสระไม่ได้รับแรงกดดันจากภายนอก 2) ระดับการจัดการ เน้นไปที่
พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารทั้งมุ่งงาน (กิจสัมพันธ์) และมุ่งคน (มิตรสัมพันธ์) ความสามารถในการใช้
อิ ทธิ พลต่ อผูบ้ งั คับ บัญชา ตลอดจนความสามารถในการจัดสรรทรั พ ยากรให้เหมาะสม และ 3)
ระดับปฏิบตั ิการ เน้นไปที่ ขวัญ การร่ วมมือ ความไว้ใจกัน ความกระตือรื อร้ น การสนับสนุ นและ
มุ่งเน้นวิชาการ เป็ นต้น ลักษณะของข้อกระทงคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert scale)
มี 4 ระดับ ได้แก่ เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง เกิดขึ้นบ่อย เกิดขึ้นเป็ นประจา
2. การศึกษานาร่ อง (Pilot Study) จากรายการกระทงคาถามเกี่ยวกับสุ ขภาพองค์การที่สร้าง
ขึ้นทั้ง 95 ข้อกระทงนั้น ได้ถูนามาศึกษาแบบนาร่ อง โดยใช้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 78 โรงเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่ องมือทาได้โดยอาศัยตัววิเคราะห์ตวั ประกอบ (factor analysis) ด้วยวิธี
ง่ายๆ โดยการคัดเลือกข้อกระทงที่มีน้ าหนักมากกว่าข้ออื่นๆไว้ ใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ คานวณ
ค่ า น้ า หนัก ของจ้อ กระทงให้ ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น และหาค่ า ความเที่ ย วตรงโดยวิ ธี ข อง ครอนบนาค
(Cronbach’s coefficient) ผลจากการศึกษาได้มิติวดั สุ ขภาะองค์การ (dimensions of organizational
health) จ านวน 7 มิ ติ และแต่ ล ะมิ ติ อ ธิ บ ายแง่ มุ ม ของสุ ข ภาพองค์ ก ารโดยเป็ นทั้ง เครื่ องมื อ
(instrumental) และการแสดงออก (expressive) ของระบบสังคมในโรงเรี ยน และเป็ นไปตามระดับ
ภารกิจและความรับผิดชอบของระบบโรงเรี ยน
3. การทดสอบเครื่ องมื อวัดสุ ขภาพองค์การ ต่อมาได้มีการทดสอบเครื่ องมื อวัดสุ ขภาพ
องค์การทั้ง 7 มิติ ประกอบด้วยกระทงคาถาม 44 ข้อ ฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 2000)
ใช้วธิ ี วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคานวณหาค่าคะแนน
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะสุ ขภาพขององค์การว่าอยูใ่ นระดับ โดยมีระดับดังนี้
คะแนนมากกว่า 600
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู งมาก
คะแนนระหว่าง 551-600

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู ง

คะแนนระหว่าง 525-550

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู งกว่าค่าเฉลี่ย

คะแนนระหว่าง 511-524

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู งกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
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คะแนนระหว่าง 490-510

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับเท่ากับค่าเฉลี่ย

คะแนนระหว่าง 476-489

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

คะแนนระหว่าง 450-475

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย

คะแนนระหว่าง 400-449

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่า

คะแนนน้อยกว่า 400

-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่ามาก

- การให้คะแนนในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ คะแนนข้อคาถามที่ 1+8+15+22+29+36+39
มิติที่ 2 ด้านภาวะผูน้ าด้นกิจสัมพันธ์
คะแนนข้อคาถามที่ 4+11+18+25+32
มิติที่ 3 ด้านภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ คะแนนข้อคาถามที่ 3+10+17+24+31
มิติที่ 4 ด้านอิทธิพลของผูบ้ ริ หาร
คะแนนข้อคาถามที่ 2+9+16+23+30
มิติที่ 5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
คะแนนข้อคาถามที่ 5+12+19+26+33
มิติที่ 6 ด้านขวัญในการปฏิบตั ิงาน คะแนนข้อคาถามที่ 6+13+20+27+34+37+40+42+44
มิติที่ 7 ด้านการมุง้ เน้นวิชาการ คะแนนข้อคาถามที่ 7+14+21+28+35+38+41+43
ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Scale) มี 4 ระดับ ได้แก่ เกิดขึ้น
น้อยมาก เกิดขึ้นบางครั้ง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ เกิดขึ้นประจา มีค่าคะแนนอยูท่ ี่ 1 2 3 และ 4
ตามลาดับ
- ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
มิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ
18.61
2.66
มิติที่ 2 ด้านภาวะผูน้ าด้นกิจสัมพันธ์
14.36
1.83
มิติที่ 3 ด้านภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์
12.83
2.03
มิติที่ 4 ด้านอิทธิพลของผูบ้ ริ หาร
12.93
1.79
มิติที่ 5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
13.52
1.89
มิติที่ 6 ด้านขวัญในการปฏิบตั ิงาน
25.05
2.64
มิติที่ 7 ด้านการมุง้ เน้นวิชาการ
21.33
2.76
-เกณฑ์ในการหาค่า S.D. ในแต่ละมิติของกลุ่ม
SdS มิติที่ 1 = 100(ค่าที่ได้ -18.61)/2.66+500
SdS มิติที่ 2 = 100(ค่าที่ได้ -14.36)/1.83+500
SdS มิติที่ 3 = 100(ค่าที่ได้ -12.83)/2.03+500
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SdS มิติที่ 4 = 100(ค่าที่ได้ -12.93)/1.79+500
SdS มิติที่ 5 = 100(ค่าที่ได้ -13.52)/1.89+500
SdS มิติที่ 6 = 100(ค่าที่ได้ -25.05)/2.64+500
SdS มิติที่ 7 = 100(ค่าที่ได้ -21.33)/2.76+500
-เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนนภาวะสุ ขภาพองค์การ
ภาวะสุ ขภาพองค์การ = [SdS มิติที่ 1+ SdS มิติที่ 2 + SdS มิติที่ 3 + SdS มิติที่ 4 + SdS มิติที่ 5 + SdS
มิติที่ 6 + SdS มิติที่ 7] / 7
หลังการศึกษานาร่ อง โดยสุ่ มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ หารและครู ของโรงเรี ยนมัธยม 78 โรงเรี ยน
ในมลรัฐนิวเจอร์ ซี่ ผูบ้ ริ หารที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 78 คน ส่ วนครู ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
โรงเรี ยนละ 5 คน รวม 390 คน เทคนิ คที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์ตวั ประกอบ 2
ครั้ง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า การวิเคราะห์ ตวั ประกอบด้วยการหมุนแกน Varimax พบ
ค่าไอเกนของทั้ง 7 ตัว ประกอบ อยูร่ ะหว่าง 14.280 – 1.375 ความแปรปรวนมีค่า 74 % ค่าสัมประ
สิ ทธิ แอลฟาของแต่ละตัวประกอบมีค่าสู งตั้งแต่ 0.87 – 0.93 และเมื่อนามาวิเคราะห์ครั้งที่ 2 พบว่า
ตัวประกอบทุ กตัวมี น้ าหนักสู ง ตั้งแต่ 0.563 -0.747 ซึ่ งแสดงว่า มิ ติท้ งั 7 สามารถใช้เป็ นดัช นี วดั
สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนได้ ข้อค้นพอจากงานวิจยั ดังกล่ าว ทาให้แบ่งสภาพของโรงเรี ยน 2
ประเภท คือ โรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การสมบูรณ์และโรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การไม่สมบูรณ์ สรุ ป
พอสังเขปได้ ดังนี้
โรงเรี ยนที่สุขภาพองค์การสมบูรณ์ (healthy school) เป็ นโรงเรี ยนที่มีคะแนนสู งในทุกมิติ
ของสุ ขภาพองค์การ กล่าวคือ โรงเรี ยนสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ชุ มชนไว้ได้ โดยปราศจาก
การรบกวนหรื อการผลักดันจากกลุ่มผูป้ กครองที่ไรเหตุผล มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งสามารถต่อสู ้
เพือ่ ให้ได้มาซึ่ งนโยบายที่เหมาะสม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมสนับสนุ นและเป็ นมิตรกับ
ผูร้ ่ วมงาน มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้สูง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้อิทธิ พลต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อหน่ วยเหนื อ เพื่อขอความช่ วยเหลื อในสิ่ งที่โรงเรี ยนต้องการ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนยังมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ด้านวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรี ยนต่างๆ ให้ครู และ
นักเรี ยนได้ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม คณะครู ในโรงเรี ยนเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน มีการมุ่งเน้น
วิชาการอยู่ในระดับสู ง โดยกาหนดเป้ าหมายทางด้านผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของนักเรี ยนไว้ในแต่
ละปี มีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบและเคร่ งครัด และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจ
เรี ยนเพื่อให้ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
โรงเรี ย นที่ มี สุข ภาพองค์การไม่ สมบูรณ์ (unhealthy school) เป็ นโรงเรี ยนที่ มีล ักษณะ
ตรงกันข้ามกับโรงเรี ยนที่มี่สุขภาพสมบูรณ์ โดยมีคะแนนทุกมิติของสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่า
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ซึ่ งสรุ ปลักษณะโรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การไม่สมบูรณ์ เป็ นโรงเรี ยนที่มกั จะถูกรุ กเร้ าจากความ
ต้องการของชุ มชนและผูป้ กครองจนไม่สามารถเป็ นอิสระ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าทั้งการมุ่ง
งานและมุ่ ง คนต่ า โดยให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ในการท างานของครู น้อ ย ไม่ ใ ช้อิ ท ธิ พ ลกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาจึงทาให้ขาดการสนับสนุ น วัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยน คณะครู ต่างทางานด้วยความห่ าง
เหิน และระแวงซึ่ งกันและกัน ขาดขวัญกาลังใจในการทางานไม่สนใจต่อการสอน เป็ นผลให้มุ่งเน้น
วิชาการต่า และนักเรี ยนไม่สนใจในการเรี ยนเท่าที่ควร
การสรุ ปและการอภิปรายผล ข้อสรุ ปได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ฮอยและเฟลดแมน (Hoy
and Feldman) ได้กล่าวว่า เครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การที่ สร้ างขึ้นได้ผ่านกระบวนการวิจยั ที่เป็ น
ระบบต่อเนื่อง มีการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือด้วยการหาค่าความตรงและความเที่ยง และข้อค้นพบ
ได้อธิ บายเพิ่ม เติ มถึ ง สภาพขององค์การว่า องค์การที่ มีสุ ข ภาพไม่ สมบู รณ์ จะมี ระดับ ของความ
ไว้วางใจดียงิ่ ขึ้นด้วย โดยเฉพาะในตัวผูบ้ ริ หารเพื่อนร่ วมงานและองค์การ สอดคล้องกับ
โออุชิ ปี เตอร์ และวอเตอร์ แมน (Ouchi, Peter, and Waterman, 1982) ว่าผลิตผลและความ
ไว้วางใจมักจะไปด้วยกัน ดังนั้น โรงเรี ยนที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะมีบรรยากาศที่สมบูรณ์ตามไปด้วย
กล่าวคือ มีบรรยากาศแบบเปิ ดโดยครู มีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีต่อกันผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่น่าเชื่ อถื อ น่ าเคารพ
ศรัทธาและน่าไว้วางใจ และเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่
ในเกณฑ์สูงเป็ นที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ชดั โรงเรี ยนมีสภาพที่เป็ นระบบระเบียบ ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะ
ที่แสดงคุณสมบัติของโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ ผลงานวิจยั ยังพบว่าสุ ขภาพองค์การของ
โรงเรี ยนมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การออกกลางคัน กล่ า วคื อ อัตราการออกกลางคันของนักเรี ย นลด
น้อยลงโรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การสมบูรณ์ จะเพิ่มแรงจูงใจให้นกั เรี ยนและคณะครู มากขึ้นทาให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นด้วย ลักษณะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะเต็มไปด้วยความ
เชื่อมัน่ รู ้จกั ปรับเปลี่ยนและอุทิศตนเพื่องาน ตลอดจนมีนวัตกรรมในการทางาน มีความก้าวหน้าใน
อาชี พ (innovation) คณะครู มีความจงรักภักดีและพึงพอใจในการทางานทาให้สภาพการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนสามารถนาไปสู่ การนิเทศที่มีประสิ ทธิ ผล
ซูว์ (Sue, 1988) ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของสุ ขภาพองค์การในโรงเรี ยนประถมศึกษา 4 โรง
ที่อยู่ในโครงการวิจยั เพื่อวัดประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน จุดมุ่งหมายของการวิจยั เรื่ องนี้ ตอ้ งการศึกษาว่า
ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นได้รั บ การส่ ง เสริ ม จากโรงเรี ย นที่ มี ร ะดับ สุ ข ภาพองค์ก ารสู ง เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น การกระจายความส าเร็ จระหว่า งสถานภาพทางเศรษฐกิ จ
(SES) ความป่ าเถื่อนและอัตราการออกกลางคันในโรงเรี ยนประถมศึกษา 8 โรง กรอบทฤษฏีของ
งานวิจ ัย เรื่ อ งนี้ ใ ช้ก ารวิจ ัย ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น (ERS) และแนวคิ ดของมายส์ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพ
องค์ก าร วิ ธี ด าเนิ น การวิ จ ัย ด าเนิ น โดยเลื อ กโรงเรี ย นที่ อ ยู่ใ นโครงการทดลองวัด ประสิ ท ธิ์ ผล
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โรงเรี ยน (ERS) จานวน 4 โรง เพื่อเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนอื่นอีก 4 โรง ที่ถูกควบคุมโดยสถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จและสั ง คม เกณฑ์ใ นการเลื อกโรงเรี ย นในโครงการวัดประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น ใช้
แบบทดสอบวัดความรู ้พ้ืนฐานการอ่านและคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในระดับ 2 และระดับ 4 ของ
ไอโอวา (Iowa) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามวัดลักษณะของโรงเรี ยน
ที่มีประสิ ทธิ์ ผล และแบบทดสอบวัดสุ ขภาพองค์การ วิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้ทดสอบด้วยค่าที (t-test)
เพื่อดู ความแตกต่างระหว่างกลุ่ มจากสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ 8 ข้อ ผลการวิจยั พบว่าการสนับสนุ นให้
โรงเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้น อาจจะพัฒนาจากมิ ติสุ ข ภาพองค์ก ารได้ แต่ ไ ม่ ม ั่นคงเสมอไป กลุ่ ม
โรงเรี ย นในโครงการวิจ ัย มี ป ระสิ ท ธิ ผลโรงเรี ย น อาจมี ค วามต้องการให้ด้านวิช าการประสบ
ความสาเร็ จมากกว่าโรงเรี ยนอื่นๆ โดยที่นกั เรี ยนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่า
ในการสร้างเครื่ องมือเพื่อวัดสุ ขภาพองค์การนั้น
ฮอยและฟอร์ซิส (Hoy & Forsyth, 1986,) ได้สร้างเครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การ โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่า ข้อความต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจนและรัดกุม มีความตรงในเนื้ อหา มีอานาจ
จาแนก และสะท้อนให้เห็นภาพการทางานที่เหมาะสมกับสภาพและภารกิจของโรงเรี ยน 3 ระดับคือ
1) ระดับสถาบัน เน้นไปที่ความสามารถในการจัดการให้โรงเรี ยนเป็ นอิสระไม่ได้รับแรงกดดันจาก
ภายนอก 2) ระดับการจัดการ เน้นไปที่ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ หารทั้ง ด้า นมิ ตรสั ม พันธ์ และกิ จ
สัมพันธ์ ความสามารถในการใช้อิทธิ พลต่อผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสม 3) ระดับปฏิบตั ิการ เน้นไปที่ขวัญ การร่ วมมือกัน ความไว้ใจกัน ความ
กระตือรื อร้น การสนับสนุนและการมุ่งเน้นวิชาการ เป็ นต้น ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Likert Scale) มี 4 ระดับ ได้แก่ เกิดขึ้นน้อยมาก เกิดขึ้นบางครั้ง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และ เกิดขึ้นประจา จากนั้นได้มีการทดสอบเครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การจานวน 44 ข้อ หลัง
การศึกษานาร่ องโดยมีนกั การศึกษาจานวน 1,131 คน จากโรงเรี ยนมัธยม 78 โรง เข้าร่ วมในการวิจยั
ครั้งนี้ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การวิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) 2 ครั้ง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ตัวประกอบทุกตัวมีน้ าหนักสู งตั้งแต่ 0.563-0.747
ซึ่ งแสดงว่า
สุ ขภาพองค์การทั้ง 7 มิติ สามารถใช้เป็ นดัชนีวดั สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนได้ ข้อค้นพบจาก
งานวิจยั ดังกล่าวทาให้ทราบสภาพของโรงเรี ยน 2 ประเภท คือ โรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การดีเป็ น
โรงเรี ยนที่มีคะแนนสู งในทุกมิติของสุ ขภาพองค์การและโรงเรี ยนที่มีสุขภาพองค์การไม่ดีเป็ น
โรงเรี ยนที่มีคะแนนต่าในทุกมิติของสุ ขภาพองค์การ
ลี ออน (Leon, 1989) ได้ศึกษาเกี่ ย วกับ การวัดความสั มพันธ์ ระหว่า งตัวแปรบางตัวกับ
สุ ขภาพองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการแนวคิดของสุ ขภาพองค์การกับประสิ ทธิ์ ผลองค์การ
ทังนี้ได้ต้ งั ฐานคติเบื้องต้นว่า มิติสุขภาพองค์การน่าจะมีอิทธิ พลต่อผลผลิตของระบบโรงเรี ยน กลุ่ม
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ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เรื่ องนี้ คือ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถม 31 โรง เครื่ องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบวัดสุ ขภาพองค์การ (OHI) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน จากการ
ทดสอบของหน่วยสอบมาตรฐานกลางของแคลิฟอร์ เนี ย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (pearson product moment correlation cofficient) และการหาค่าความน่าเป็ นของปั จจัย
ระหว่างมิติสุขภาพองค์การและตัวแปรบางตัวที่คดั สรรมา อาทิ เพศของผูบ้ ริ หาร ประสบการณ์และ
การฝึ กอบรมของครู โดยใช้เทคนิ คสหสัมพันธ์ พ หู คู ณวิ ธี ส เตบไวส์ (stepwise) วิเคราะห์ ความ
แปรปรวน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. มิติสุขภาพองค์การ 5 ด้านใน 10 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั เพศของผูบ้ ริ หาร
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและสุ ขภาพองค์การมี ความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่มีผบู ้ ริ หารเป็ นเพศชายและโรงเรี ยนที่มีผบู ้ ริ หารเป็ น
เพศหญิง
3. สุ ข ภาพองค์ก ารและประสบการณ์ ก ารฝึ กอบรมของครู มี ค วามแปรปรวนร่ ว มกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมากที่สุด
งานวิจยั นี้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรศึกษาจานวนนักเรี ยนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาและควร
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพองค์การกับพฤติกรรมของศึกษานิ เทศก์พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หาร ลักษณะโปรแกรมโรงเรี ยน ความคาดหวังของครู ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างครู ใน
โรงเรี ยน เป็ นต้น
พอดเกอร์ สกี (Podgurski, 1990) ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนที่สัมพันธ์กบั ข้อตกลงของ
กลุ่ มและสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึ กษา โดยการวิจยั ครั้ งนี้ เพื่อพัฒนามิ ติวดั สุ ขภาพ
องค์การให้เหมาะสมกับโรงเรี ยนประถมศึ กษา โดยการนาเอาแบบวัดสุ ขภาพองค์การ (OHI) ที่
พัฒนาโดย ฮอยและเฟลด์แมน ไปทดลองใช้กบั โรงเรี ยนประถมศึ ก ษา ซึ่ งมี สมมติ ฐานเบื้ องต้น
สอดคล้องกับ นัก การศึ ก ษาหลายๆ คนที่ ว่า โรงเรี ย นประถมศึ ก ษามี โ ครงสร้ า ง ความซับซ้อ น
บรรยากาศต่างกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา วิธีการดาเนิ นการเริ่ มด้วยการศึกษานาร่ อง จานวน 2 ครั้ ง
โดยครั้งแรกนาข้อกระทงจานวนทั้งหมด 65 ข้อ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
จานวน 131 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบพบว่าข้อกระทงดังกล่าว
มีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.69 – 0.92 จานวน 40 ข้อ ซึ่ งปรากฏว่าข้อกระทงในมิติการมุ่งเน้นวิชาการ
(academic emphasis) มีจานวนความเที่ยวต่า จึงได้มีการสร้างข้อกระทงเพิ่มอีก 7 ข้อ และเพิ่มในมิติ
ขวัญ (morale) และมิติภาวะผูน้ ามุ่งคน (consideration) อีกอย่างละ 1 ข้อ รวมเป็ น 9 ข้อ จากนั้นจึง
นาข้อกระทงทั้ง หมด 49 ข้อ มาท าการศึ ก ษานาร่ อง อี ก เป็ นครั้ งที่ 2 โดยใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งที่ เป็ น
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาจากโรงเรี ยนประถมศึกษา 41 โรง ซึ่ งเป็ นตัวแทนระดับกลางในเขตชาน
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เมื องและชนบทรอบเมืองจานวน 598 คน หน่ วยในการวิเคราะห์ครั้ งนี้ เป็ นโรงเรี ยน ดังนั้น เมื่ อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเทคนิ คการวิเคราะห์ตวั ประกอบแล้วพบว่า มิติสุขภาพองค์การสาหรับโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ลดลงเหลือ 6 ด้าน โดยได้รวมมิติภาวะผูน้ ามุ่งงานและมุ่งคนเข้าด้วยกันเป็ นมิติภาวะ
ผูน้ าแบบบูรณาการ (integrated leadership) และเมื่ อนามาตรวจสอบคุ ณภาพโดยการหาค่าความ
เที่ยงแล้ว พบว่าจานวนข้อกระทงของแต่ละมิติมีค่าความเที่ยงตั้งแต่การรายการวัดสุ ขภาพองค์การ
มาทาการทดสอบเป้ นครั้งสุ ดท้าย ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อต้องการตรวจสอบ
ความคงที่ของมิติ (ตัวประกอบ) แต่ละด้าน ประการที่สอง เพื่อตรวจสอบ ความเที่ยงของข้อกระทง
แต่ละข้อ (subtest) และประการสุ ดท้าย เพื่อจัดหากลุ่มตัวอย่างของโรงเรี ยนที่มีระดับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมพอที่จะเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนทัว่ ๆไป ในมลรัฐได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู โรงเรี ยนประถมศึกษา 41 โรง เป็ นกลุ่มเดิมที่ใช้ศึ
กาน าร่ อ งและเพิ่ ม อี ก 37 โรง รวมทั้ง หมด 78 โรง ครู ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหญิ ง ร้ อ ยละ 83 และมี
ประสบการณ์ในการทางานเฉลี่ย 14-15 ปี อายุเฉลี่ย 42 ปี และส่ วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็ นผูท้ ี่ได้รับจ้าง
มาทาการสอนที่ โรงเรี ยน ซึ่ งโดยปกติ แต่ละคนจะรั บผิดชอบนักเรี ยน 20-28 คนต่อห้อง ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบแล้ว พบว่ามิติสุขภาพองค์การที่กาหนดไว้เดิม 6
ด้าน ลดลงเหลื อ 5 ด้าน ข้อกระทงของแต่ละด้านมี ความเที่ ยงตั้งแต่ 0.87-0.95 ซึ่ งทั้งหมด 37 ข้อ
กระทง จะเห็ นว่า มิ ติสุ ข ภาพองค์ก ารที่ ไ ด้จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ 1)บู รณภาพของสถาบัน
(institution integrity) 2)อิทธิ พลในการจัดสรรทรัพยากร (resource influence) 3)ภาวะผูน้ าฉันเพื่อน
ร่ วมงาน (collegial leadership) 4)ความผูกพันของครู (teacher affiliation) 5)การมุ่งเน้นวิชาการ
(academic emphasis) ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ได้เครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การสาหรับ โรงเรี ยน
ประถมศึกษา (OHI-E) นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ ให้เห็ นว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มี
ต่อครู เสมือนกลุ่มสังคมที่ร่วมกันกาหนดและติดตามงานด้วยกัน ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารให้ความสนับสนุ น
การทางานของครู ดูแลเอาใจใส่ ในสวัสดิการของครู อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันสาหรับวิธีการสร้าง
สัมพันธภาพ อาจกระทาอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ได้ซ่ ึ งมักพบทั้ง 2 ลักษณะที่มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด จนบางครั้งไม่สามารถแยกจากกันได้ แต่ลกั ษณะอย่างไม่เป็ นทางการจะมี
บทบาทในการทางานมาก เช่น ผูบ้ ริ หารใช้ความสามารถทางประมุขศิลป์ โดยการทาเป็ นตัวอย่าง ให้
คาแนะนาตักเตือนอย่างเห็ นอกเห็ นใจ ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติ ของมนุ ษย์ มี การเอาใจใส่ ต่อ
สวัสดิภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพยายามใช้เทคนิคที่โน้มน้าวให้จุดมุ่งหมายของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ฮอย และคณะ (Hoy and other, 1990) ได้ให้ขอ้ สังเกตว่าเครื่ องมือดังกล่าวมีความเชื่ อถือได้
เท่ากับเครื่ องมือวัดบรรยากาศองค์การ โดยสามารถนาไปใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อหาคาตอบเชิ ง
ประจักษ์ได้กบั ตัวแปรอื่นๆ อาทิ ชุ มชนของโรงเรี ยน อาชี พครู การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร พฤติกรรม
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การสอนของครู โครงสร้างองค์การตลอกจนการมีส่วนร่ วมของครู ในการตัดสิ นใจ เป็ นต้น ดังตัวอย่างที่
มีการตั้งสมมติฐานต่างๆกัน
โดยสรุ ปผลจากการศึกษาวิจยั ดังกล่าว เป็ นที่ยอมรับว่า สุ ขภาพ เป็ นตัวแปรอิสระที่สามารถ
ทานายผลผลิตของโรงเรี ยนที่สาคัญๆอาทิ 1)ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (academic achievement) 2)
ความยอมรับตนเองของนักเรี ยน (self-esteem of students) 3)ความห่ างเหิ นและความผูกพันของ
นักเรี ยน (student alienation and commitment) 4)ความป่ าเถื่อน (vandalism) 5)การลาออกของครู
(teacher absenteeism) 6)ความพึ งพอใจและความผูก พัน ของครู (teacher satisfaction and
commitment) 7)ฐานะของโรงเรี ยนในชุมชน (school status in the community) 8)การติดต่อสื่ อสาร
แบบเปิ ดเผย (openness in communication) 9)ทรรศนะบวกของนักเรี ยนที่ มีต่อโรงเรี ย นและ
การศึกษา (positive student orientation to school and education)
นอกจากนี้ การวิจยั เรื่ องนี้ ได้เสนอแนะให้มีการนาไปใช้วา่ OHI-E เป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
นาไปใช้เป็ นกรอบการตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบ
แผน โดยผูใ้ ช้จะได้รู้วา่ มีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรี ยน เพราะเป็ นการดูพฤติกรรมการทางานที่เกี่ยวข้อง
กัน สามารถดูพฤติกรรมการทางานทั้ง 3 ระดับ หรื อดูในแง่ของกิ จกรรมที่แสดงออก และการใช้
เครื่ องมือ เป็ นต้น จากการนาเครื่ องมือดังกล่าวไปวิเคราะห์สภาพของโรงเรี ยนทาให้ทราบคะแนน
ของสุ ขภาพโรงเรี ยนซึ่ งแยกแยะได้วา่ โรงเรี ยนใดเป็ นโรงเรี ยนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ (healthy school)
หรื อโรงเรี ยนที่ มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ (unhealthy school) ข้อมูลเชิ งประจักษ์สามารถชี้ ให้เห็ นว่า
โรงเรี ยนต้องการปรับปรุ งในเรื่ องใด ซึ่ งมองได้ 2 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ครู และ
ความสัม พันธ์ระหว่า งครู กบั ผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปใช้ใ นการพัฒนากิ จกรรมการ
ฝึ กอบรมระหว่า งประจาการ (in-service training) ให้ ก ับ ครู และผูบ้ ริ ห าร ผูบ้ ริ ห ารที่ ป ระสบ
ผลสาเร็ จส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การเพื่อวัดความสาเร็ จของโรงเรี ยนและคิดหากลยุทธ์
ที่จะปรับปรุ งแก้ไขโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิผล
ฮอย และคณะ (Hoy and other) ได้ร่วมกันวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การ สุ ขภาพองค์การและประสิ ทธิ ผลองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบอานาจของการทานายประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ซึ่ งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการวัดประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน และจัดเป็ นตัวแปรตามในงานวิจยั ครั้งนี้ กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ ครู โรงเรี ยนมัธยม 58 โรง จานวน 872 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
4 ชุด คือ แบบสอบถามวัดบรรยากาศองค์การสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา (Organization Climate
Description Question Rutgers Secondary : OCDQ-RS) แบบทดสอบวัดสุ ขภาพองค์การ
(Organizational Health Inventory : OHI) แบบสอบถามวัดความผูกพันต่อองค์การ (Organizational
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Commitment Questionnaire : OCQ) แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (High
School Proficiency Test : HSPT) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิคการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรสุ ขภาพ 3 ตัว คือ ความมัน่ คงของสถาบัน การจัดสรรทรัพยากร และการ
มุ่งเน้นวิชาการ มี ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ส่ วนตัว
แปรบรรยากาศองค์ก ารมี เพี ย งตัวเดี ย วเท่ า นั้น คื อ ความคับ ข้องใจของครู ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และพบว่าตัวแปรสุ ขภาพทั้งหมด 7 มิติ และตัวแปรบรรยากาศองค์การ 4
มิติ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนั้นตัวแปรสถานภาพทางเศรษฐกิ จและ
สังคมมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจยั เรื่ องนี้ สรุ ปได้ว่า แบบวัดสุ ขภาพองค์การ (OHI) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้พยากรณ์
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนได้ดีกว่า แบบวัดบรรยากาศองค์การ (OCDQ-RS) โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนั้น มิติของสุ ขภาพมีความสัมพันธ์สูงมาก และยังมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การด้วย นอกจากนี้ผลงานวิจยั ให้ขอ้ สรุ ปเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเครื่ องมือวัดบรรยากาศ
องค์การไม่ได้เกิดจากการชี้ นาทางทฤษฎี ในขณะที่การพัฒนาเครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การเกิดจาก
ฐานทฤษฏี ระบบสั งคมของพาร์ สัน เพราะมิ ติต่างๆ ของสุ ขภาพองค์ก ารได้พ ฒ
ั นาขึ้ นมาเพื่ อวัด
คุณลักษณะและบทบาทสาคัญเพื่อความอยูร่ อดและความเติบโตขององค์การ ดังนั้น ตัวแปรทั้งหมด
ของสุ ข ภาพองค์การ เมื่ อรวมกันแล้วสามารถอธิ บ ายผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ย น แม้ว่าตัวแปรด้า น
อิ ท ธิ พ ลของผูบ้ ริ หารจะไม่ มี ผ ลโดยตรงแต่ มี ผ ลต่ อความผูก พันต่ อ องค์ก ารได้ดี ก ว่า ตัวแปรวัด
บรรยากาศองค์การ
ซึ่ งต่อมา ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo, 1998) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยน
มัธยมต้น: การประเมินสุ ขภาพองค์การ และผลสัมฤทธิ์ ดา้ นการศึกษาของนักเรี ยน เป็ นการศึกษา
บรรยากาศของโรงเรี ยนในประเด็นของพลวัตทางสุ ขภาพ และมีการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่าง สุ ขภาพของโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนจากนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมต้นจานวน 68
โรง โดยใช้เครื่ องมือ OHI ในการวัดบรรยากาศของโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่พบว่ามิติดา้ นสุ ขภาพของ
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน มิติการบูณาการโปรแกรมทาง
การศึกษา ซึ่ งเป็ นมิติหนึ่งของสุ ขภาพของโรงเรี ยนพบว่า ไม่ใช่เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแผน
บรรยากาศองค์การ ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น อย่างไรก็ตามลักษณะหรื อข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับผูป้ กครอง จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ของรักเรี ยนในทางบวก ซึ่ งผลดังกล่าวเป็ นสิ่ งท้าทายให้
นักวิจยั และผูบ้ ริ หารควรนามาอภิปรายและหาข้อสรุ ปต่อไป

46

จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้วา่ เครื่ องมือวัดสุ ขภาพองค์การเป็ นเครื่ องมือที่
ทาการตรวจวัด สุ ข ภาพองค์ก าร เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้พ ยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ย นได้โ ดย
ชี้ ให้เห็นถึงการศึกษาเกี่ยวกับสุ ขภาพองค์การเป็ นการวิเคราะห์สภาพการทางานตามธรรมชาติของ
องค์การ
แนวทางการพัฒนาสุ ขภาพองค์ การ
วิภา เพ็ญเสงี่ยม (2541)การพัฒนาองค์การเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทนั สมัย
มี ระบบภายในองค์ก ารที่ มี ค วามสามารถเปลี่ ย นแปลงปรั บ ตัว ได้ อย่า งคล่ องตัว เหมาะกับ ทุ ก
สภาวการณ์ โดยเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการทางาน ที่อาจเป็ นการส่ งเสริ มให้ มีการคิดค้น
เกี่ยวกับเทคนิ คและกลวิธีในการปรับปรุ งงานให้ดียิ่งขึ้น เน้นกิจกรรมส่ งเสริ มทัศนคติ ในลักษณะ
ของความร่ วมมื อร่ วมใจในการทางาน โดยการเพิ่มพูนสัมพันธภาพระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ใน
องค์ก ารให้มี ความร่ วมมื อระหว่างกลุ่ ม สู ง ขึ้ น หรื อมี การปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นที ม ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อการ
บริ ห ารงานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม และปฏิ บ ัติ ง านโดยใช้ค วามรู้ ค วามสามารถเพื่ อ พัฒ นางานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งแนวทางการบริ หารจัดการสมัยใหม่เน้นการพัฒนาองค์การ โดยให้บุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิธีการทางานที่เป็ นคณะทางาน ช่วยกัน ทาช่วยกันคิด ความสาเร็ จของงาน
คือความสาเร็ จของที ม และองค์การ นอกจากนี้ การส่ ง เสริ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ ควรมีการวางแนวทางในการปฏิบ ัติงานให้ กับบุคลากรทุกระดับโดยการยึดถื อเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การเป็ นสาคัญ เพื่อลดอุปสรรค ความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล กลุ่ม บุคคล
ทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ
ขั้น ตอนการพัฒ นาองค์ก าร ในการพัฒ นาองค์ก ารนั้น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การให้ดีกว่าเดิ มในกระบวนการของการพัฒนาองค์การมี
ขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้การรวบรวมข้อมูล (data collecting) การตรวจวินิจฉัย (diagnosis) การใส่ ส่ง
สอดแทรก (intervention) และการประเมินผล (evaluation)
ในการพัฒนาองค์การจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์องค์การก่อน เพื่อให้รู้วา่ ปั ญหาขององค์การ
คืออะไร สาเหตุอยูท่ ี่ไหน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการต่างๆ อาจเป็ นวิธีการใดวิธีการหนึ่ ง
หรื อมากกว่าหนึ่ งวิธี ได้ แก่ 1) การสังเกตการณ์ (direct observation) 2) การสัมภาษณ์ทีละคนหรื อ
กลุ่ม (individual or group interview) 3) การใช้แบบสอบถามหรื อเครื่ องมือสารวจอื่นๆ การเลือกใช้
วิธีการใดแล้วแต่ความเหมาะสมขององค์การ วิธีที่สะดวกแล้วใช้กนั มากที่สด คือ ใช้ แบบสอบถาม
องค์ประกอบของความสาเร็ จในการพัฒนาองค์การ
วรรณภา ประทุมโทน (2545) สาหรับแนวทางการพัฒนาองค์การเรื่ องสุ ขภาพองค์การนั้น
ควรเป็ นแนวทางที่ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การต้องยอมรับความเป็ นไปได้ เหมาะสมกับ
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สภาพการณ์ ในปั จจุบนั และที่สาคัญควรเป็ นแนวทางที่มาจากการมีส่วนร่ วมในการนาเสนอความ
คิดเห็ นของบุคลากรในองค์การโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารองค์การ เพราะถื อว่าเป็ นบุคคลสาคัญที่จะใช้
พฤติกรรมการบริ หาร จึงเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนาสุ ขภาพองค์การที่ได้ จากการแสดงความ
คิดเห็นของทีมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพื้นฐาน
สาหรับองค์ประกอบที่แสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพขององค์การ ที่ ส่งผลต่ อความสาเร็ จ หรื อ
ความล้มเหลวของการปฏิบตั ิงานมี หลายปัจจัย ซึ่งปั จจัยที่สาคัญที่ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ
มีดงั นี้
1. จานวนหน่ วยงานที่ เข้ าร่ างนโยบาย การมี จานวนหน่ วยงานมากทาให้ การประสาน
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันยากลาบาก ถึงแม้วา่ จะมีความเห็นพ้องต้องกัน ด้านเป้ าหมายนโยบาย
แต่จะมีความขัดแย้งกันด้านวิธีการที่จะบรรลุเป้ าหมาย
2. ความชัดเจนของโครงการ ได้แก่ ความชัดเจนของเป้ าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบ ัติ
ต่างๆ หากปั จจัยด้านนี้ มีความคลุ มเครื อ จะกลายเป็ นเงื่อนไขให้ กลุ่มผลประโยชน์มีโอกาสกระทา
การให้ การดาเนินการตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกตน
3. ผูป้ ฏิบตั ิงานคนสาคัญมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสาเร็ จของโครงการ เพราะบุคคล
สาคัญเป็ นผูท้ ี่เข้าใจภาพรวม และกิจกรรมของกระบวนการปฏิ บตั ิที่ชดั เจน ที่พยายามผลักดันและ
สนับสนุ นโครงการทุกวิถีทาง จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานคนสาคัญ คือ ปั จจัยส่ งผลต่อความสาเร็ จหรื อ
ล้มเหลวของโครงการ
4. ความชัดเจนของหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานอื่น จานวนประเด็นและสิ งที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
ศุภชัย ศรี หล้า (2542)จากการศึกษาแนวทางการนาโยบายไปปฏิบตั ิ หรื อการปฏิบตั ิงานของ
องค์การต่างๆ ที่ประสบผลสาเร็ จมี 6 ตัวแบบ ดังนี้
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (rational model) เป็ นตัวแบบที่มีความเชื่ อว่า นโยบายแผนงาน
และโครงการที่ ป ระสบผลส าเร็ จ จะต้อ งมี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละภารกิ จ ชัด เจน มี ก าร
มอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐานในการปฏิ บ ัติ งาน มี ระบบการวัดและประเมิ นผล และมี
มาตรการให้คุณให้โทษ
2. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process) ตัวแบบนี้ เชื่ อว่า
อานาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ตาแหน่ งทางรู ปนัย ได้แก่ หัวหน้า หรื อผูบ้ งคับบัญชา แต่อานาจจะ
กระจายทั้ง องค์ ก ารข้ า ราชการระดั บ ล่ า ง สามารถใช้ วิ จ ารณญาณในการตัด สิ นใจ โดยที่
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ อาจควบคุ มได้ โครงการนี้ จะส าเร็ จหรื อไม่จึง ขึ้ นอยู่ก ับข้าราชการระดับนี้ เป็ น
สาคัญ
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3. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (management model) ตัวแบบนี้ ให้ความสนใจไปที่
สมรรถนะขององค์การ เพราะเชื่อว่าความสาเร็ จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ย่อมขึ้นอยูก่ บั องค์การ
ที่ รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ซึ่ งแต่ละองค์การมีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับความคาดหวังแตกต่างกัน ดังนั้น โครงการที่ประสบความสาเร็ จได้ จึง จาเป็ นต้อง
อาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยูใ่ นองค์การจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้ง
ทางด้า นการบริ หาร หรื อมี ค วามพร้ อ มเป็ นอย่า งดี ทั้งทางด้านวัส ดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ และงบประมาณ
4. ตัวแบบทางการเมือง (political model) ตัวแบบนี้ เน้นว่าการสร้างความสมานฉันท์การมี
ส่ วนร่ วมเป็ นสิ่ งที่ยากจะเกิ ดขึ้นได้ ในความเป็ นจริ ง ความขัดแย้ ง จะเป็ นปรากฏการณ์ธรรมดาที่
เกิ ดขึ้น ได้โดยทัว่ ไป ความสาเร็ จ ของการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ จึงเกิดขึ้นจากความสามารถของผู้
เล่น หรื อบุคคลที่เป็ นตัวแทนขององค์การ
5. ตัวแบบทัว่ ไป (general model) เป็ นตัวแบบการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ที่รวมเอา
ตัวแปรบางส่ วนจากตัวแบบอื่ นๆ เข้า ไว้ ตัวแบบนี้ ให้ความสาคัญแก่ ปัจจัย หลัก 3 ประการ คื อ
กระบวนการสื่ อข้อความ ปั ญหาด้ านสมรรถนะขององค์ก ารที่ นานโยบายไปปฏิ บ ัติ และความ
ร่ วมมือสนับสนุนจากผูป้ ฏิบตั ิ
6. ตัวแบบพัฒนาองค์กร (organization development model) ตัวแบบนี้ มุ่งสนองตอบต่อ
ความต้อ งการทางจิ ต วิ ท ยาและสั ง คมของมนุ ษ ย์ ซึ่ งเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มท างานเป็ นที ม ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ การนานโยบายมาปฏิบตั ิให้ บังเกิดความสาเร็ จ จึงน่าจะเป็ นเรื่ องของการจูงใจ การใช้
ภาวะผูน้ าที่เหมาะสม การสร้างความผูกพัน โดยวิธีการให้ สมาชิ กในองค์การมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิด
การยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้ การควบคุม เป็ นต้น
จากทัศนคติของนักวิชาการสรุ ปได้ว่า แนวทางการพัฒนาองค์การที่ประสบความสาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารควรตระหนักว่าการเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงก่อให้ เกิดประโยชน์ และคุณภาพใหม่
ที่ น่าพอใจมาก เพราะท าให้เกิ ดแรงจูง ใจต่อนักบริ หารในการสรรหาให้ได้มาซึ่ งกระบวนการที่
สามารถแก้ ปั ญหา และควบคุ มการเปลี่ ย นแปลงให้ เป็ นไปตามความต้อ งการขององค์ก าร ซึ่ ง
แนวทางการพัฒนาองค์การใดๆก็ตาม ควรเป็ นแนวทางที่ องค์ การนั้นยอมรับและสามารถนาไป
ปฏิบตั ิ กับองค์การนั้นๆ ได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจุบนั และแนวทางที่องค์การยอมรับ
ควรเป็ นแนวทางที่มาจากการมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดเห็นของบุคลากรในองค์การโดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารองค์การ เพราะถือว่าเป็ นบุคคลสาคัญที่จะใช้พฤติกรรมการบริ หาร
จากการศึ ก ษาจะพบว่ า งานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพองค์ การส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานวิ จ ัย ของ
ต่างประเทศ ที่ในระยะแรกเป็ นการศึกษาโดยใช้ แนวคิดของ มายส์ (Miles) เป็ นกรอบแนวคิดของ
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การวิจยั ระยะต่อมาได้ แนวคิดของ ฮอยและคนอื่นๆ (Hoy and other) ได้ ศึกษาสุ ขภาพองค์การใน
สถาบันการศึ กษาในระดับ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึ กษา โดยได ศึ กษาบนแนวคิ ดพื้นฐานของ
ทฤษฎีระบบสังคม
แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิผลของโรงเรียน
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน เป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ถึงความสาเร็ จของโรงเรี ยน ซึ่งนับว่าเป็ นเรื่ องที่
นักวิชาการด้านการบริ หารการศึกษา และบุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจอย่างแพรหลายมากที่สุด
ประการหนึ่ง ผูว้ จิ ยั จึงได้นาเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประสิ ทธิผลโรงเรี ยนดังต่อไปนี้
ความหมายของประสิ ทธิผลขององค์ การ
ประสิ ทธิ์ ผลปั จจุบนั มีการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness ) กันอย่างแพร่ หลายและ
มีการนิยามความหมายแตกต่างกัน โดยมีการใช้หลักเกณฑ์มาประกอบกัน มีผใู ้ ห้ความหมายหรื อคานิยาม
ต่างๆกัน ดังนี้
Etzioni (1964) ให้ค วามหมายของประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารว่า หมายถึ ง ขนาดของ
ความสามารถขององค์การในการที่จะสามารถทางานบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ที่กาหนดไว้
อรุ ณ รักธรรม (2525) ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะดาเนิ นการให้
บรรลุ เป้ าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันในองค์การ (Integration) การปรับตัว
ของ องค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้ สอดคล้อง
กับสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity)
ภรณี กี ร์ ติ บุ ต ร (2529) ให้ ท ั ศ นะว่ า ประสิ ทธิ ผลขององค์ ก าร (Organizational
Effectiveness) หมายถึง ความมากน้อย (Extent) ของการที่องค์การ ในฐานะเป็ นระบบทางสังคม
สามารถบรรลุ ถึงวัตลุ ประสงค์ ได้โดยทัรพยากรและหนทางที่ มีอยู่ โดยไม่ทาให้ท รั พยากรและ
หนทางเสี ยหายและ โดยไม่สร้ างความตึงเครี ยดที่ไม่สมควรแก่สมาชิ ก ซึ่ งมาตรการที่ใช้ในการวัด
ประสิ ทธิ ผล ขององค์การตั้งอยูบ่ นวิธีการและเป้ าหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑ์บ่งชี้ ในการวัด
ประสิ ท ธิ ผ ล คื อ ความสามารถในการผลิ ตขององค์ก าร ความยื ดหยุ่นขององค์ก ารในรู ป ของ
ความสาเร็ จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและความสาเร็ จในการปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเกิดขึ้นนอกองค์การ และการปราศจากความกดดัน หรื อการขัดแย้งรุ นแรง
ระหว่างกลุ่มย่อยในองค์การระหว่างหน่วยงานในองค์การ Schein (1970) มีความเห็นว่าประสิ ทธิ ผล
องค์การ หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององค์การในการที่จะอยูร่ อด(Survival) ปรับตัว (Adapt)
รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไม่วา่ องค์การนั้นจะมีหน้าที่ใดที่ตอ้ งการให้ลุล่วง
จินดาลักษณ์ วัฒนสิ นธุ์(2530) นอกจากความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายอันเป็ นความมี
ประสิ ทธิ ผลโดยทัว่ ไปแล้วการประเมินประสิ ทธิ ผลอาจพิจารณาได้จากคุ ณภาพของผลผลิ ตหรื อ
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บริ การพื้นฐานขององค์การหรื อความสามารถในการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ หารขององค์ก าร ความ
พร้อม หรื อความเป็ นไปได้ในการปฎิบตั ิงานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อถูกขอร้องให้ทาผลตอบแทน หรื อ
ผลกาไรที่ ได้รับ จากการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น ดัง นั้นกิ จกรรมขององค์ก ารที่ เป็ นเครื่ อง
ตัดสิ นการปฎิ บตั ิ งานขององค์การว่ามีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่จึงประกอบไปด้วยกิ จกรรมต่อไปนี้ คือ
การได้มาซึ่ งทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการปฎิบตั ิงาน การใช้ปัจจัยนาเข้าอย่างมีประสิ ทธภาพเมื่อเทียบ
กับผลผลิ ต ความสามารถในการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การขององค์ก าร การปฎิ บตั ิ งานด้านเทคนิ ค
วิช าการและด้า นการบริ หารอย่า งมี เหตุ ผ ล การลงทุ น ในองค์ก าร การปฎิ บ ัติต ามกฎเกณฑ์ ก ับ
พฤติกรรมในองค์การ และการตอบสนองความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและ
ของกลุ่ม
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลขององค์การว่า หมายถึง สมรรถนะ
(Capacity) ขององค์การในการที่จะอยูร่ อด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และ
เติบโต (Grow) ไม่วา่ องค์การนั้นจะมีหน้าที่ใดต้องการให้ลุล่วงประสิ ทธิ ผลขององคืการจะมีข้ ึนได้
ย่อมขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่วา่ องค์การสามารถทาประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดอยูเ่ บื้องหลังควบคู่กบั ประสิ ทธิ ผลก็คือ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) ซึ่ งหมายถึงการมีสมรรถนะสู งสามารถมีระบบการทางานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงโดยได้
ผลผลิตที่มี มูลค่าสู งกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป
จากทรรศนะของนัก วิ ช าการสามารถสรุ ป ได้ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร หมายถึ ง
ความสามารถขององค์การในการที่จะบรรลุเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อการอยูร่ อด
การปรับตัวและการรักษาสภาพเพื่อการเจริ ญเติบโตขององค์การ
ความหมายของประสิ ทธิผลของโรงเรียน
นักวิชาการในแต่ละสาขาได้ให้นิยามของประสิ ทธิผล (Effectiveness) ไว้ต่าง ๆ กันขึ้นอยู่
กับว่าใครเป็ นคนให้ความหมาย มุมมองของนักวิชาการแต่ละสาขาจึงแตกต่างกันออกไปแต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะมองประสิ ทธิผลไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จของงานเป็ นสาคัญ
ขณะที่เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1991) อธิ บายถึงประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนว่ามีความหมาย
2 สามารถที่ ใ ช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารงานเพื่ อ โน้ม น้า วให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานให้เกิดผลตามเป้ าหมายที่วางไว้
กมลวรรณ ชัยวานิ ชศิริ (2536) ได้สนับสนุ นแนวคิดและความหมายของประสิ ทธิ ผลว่า
ประสิ ทธผลของโรงเรี ยนไม่น่าจะหมายถึงผลสัมฤทธทางการเรี ยนของนักเรี ยนหรื อความพึงพอใจ
ในการทางานเพียงอย่างเดี ยว แต่ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน คือ ความสามารถของโรงเรี ยนในการ
ผลิ ตนัก เรี ย นที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง และสามารถพัฒนานัก เรี ย นให้มีท ศั นคติ ท างบวก
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ตลอดจนความสามารถใน การปรับโรงเรี ยนให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยนได้ซ่ ึ งทาให้เกิ ดความพึงพอใจในการทางาน โดยถื อว่าเป็ นการ
มองประสิ ทธิ ผลของทั้งระบบ
บุญเรื อง ศรี เหรัญ (2542) สรุ ปว่า ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิของโรงเรี ยนที่ทาให้นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพุทธศึกษา
จริ ยะศึกษา และการปฏิบตั ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาและลักษณะนิสัย มีทกั ษะ มีบุคลิกภาพและมีเจตคตีที่เหมาะสมกับการดารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างปกติสุข
องอาจ นัย พัฒ น์ (2545) ได้นิ ย ามไว้ค ล้า ยกัน ว่า หมายถึ ง ผลอัน เกิ ดจากการก าหนด
นโยบายและการดาเนินการต่าง ๆ ของโรงเรี ยนที่มีความสัมพันธ์หรื อมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกหรื อเพิ่มพูนขึ้ นในผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั ทางวิชาการและผลที่ ไม่ ใช่ วิชาการของนักเรยนคน
หนึ่ งๆ ที่ศึกษาอยูโ่ รงเรี ยนใด ๆนอกจากนี้ เมื่อกล่าวถึง “ประสิ ทธิ ผล” (Effectiveness) แล้วมักจะมี
การกล่าวถึง คาว่า “ประสิ ทธิ ภาพ” (Efficiency) ควบคู่กนั ไปด้วยเสมอ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้นจึงได้มีผเู ้ ปรี ยบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคานี้
โดย สถาพร ปิ่ นเจริ ญ (2545) กล่าวว่า ในความเป็ นจริ งแล้วว่า “ประสิ ทธิ ภาพ” และ
“ประสิ ทธิ ผล” สองคานี้ มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ความหมาย และในแง่ของการนาไปใช้ ใน
ขณะเดียวกันก็อาจไม่แตกต่างกันมากนักหากมองในเชิ งการบริ หารองค์การให้ประสบผลสาเร็ จ ทั้ง
สองคาต่างก็มุ่งไปสู่ ความสาเร็ จทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ ตวั เงิ น เป็ นการสร้ างความอยูร่ อดให้กบั
องค์การ ดัง นั้นแม้สองคานี้ จะแตกต่า งกัน แต่ ก็จาเป็ นจะต้องอยู่ควบคู่ กนั เพื่ อให้เกิ ดการบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การเป็ นสาคญ คาว่าประสิ ทธิ ภาพมุ่งเน้นชี้ วดั ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินโดยตรง
เท่ านั้น แต่ง านบางอย่างไม่ส ามารถวัดประสิ ท ธิ ภาพได้โดยตรงส่ วนประสิ ทธิ ผ ล หมายถึ งการ
กระทาใด ๆ ที่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งจุดมุ่งหมายดังกล่าวมีอยูม่ ากมาย เช่น การมี
ประสิ ทธิ ภาพ การมีกาไร การที่พนักงานทางานตรงเวลา ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพเป็ น
ส่ วนหนึ่งของประสิ ทธิ ผล
สเตียร์ (Steers. 1977) ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า แม้ประสิ ทธิ ผลกับประสิ ทธิ ภาพจะมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมากแต่ประสิ ทธิ ภาพเป็ นเพียงส่ วนประกอบที่จาเปนของประสิ ทธิ ผลเท่านั้น
ยัง มิ ใ ช่ เป็ นส่ วนประกอบที่ เพี ย งพอส าหรั บ ความมี ประสิ ท ธิ ผล เพราะยัง คงมี ตวั แปรอื่ น ๆ ที่ มี
ความสาคัญ เช่นทรัพยากรที่มีความจาเป็ นต้องใช้ เป็ นต้น
รุ่ ง แก้วแดง; และ ชัยณรงค์ สุ วรรณสาร (2536 )ได้เปรี ยบเที ยบให้เห็ นอย่างชัดเจนว่า
ประสิ ทธิ ผลหมายถึงผลสาเร็ จ หรื อผลที่เกิดขึ้นของงานส่ วนประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถที่
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ทางานให้เกิดความสาเร็ จ การที่จะกล่าวว่าองค์การมีประสิ ทธิ ผลโดยคานึ งถึงแต่ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้น
ของงานเพี ย งอย่ า งเดี ย วย่ อ มไม่ ถู ก ต้อ ง จะต้อ งพิ จ ารณาลึ ก ลงไปอี ก ว่ า ผลส าเร็ จ ของงานนั้น
สนองตอบหรื อ บรรลุ ว ตั ถประสงค์ข ององค์ก ารหรื อ ไม่ เพราะบางครั้ งพบว่า องค์ก ารประสบ
ความสาเร็ จหรื อมีผลงานชัดเจน แต่ปรากฏว่าผลสาเร็ จนั้นมีการใช่ ทรัพยากรทั้งในด้านเงิ นลงทุน
ระยะเวลา และบุ คลากร มากเกิ นความจาเป็ น ดังนั้นการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ผลองค์การจึงจาเป็ น
จะต้องพิจารณาประสิ ทธิ ภาพควบคู่กนั ไป
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปความหมาย ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน คือ การที่
โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุ เป้ าหมายของโรงเรี ยนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
โดยสิ่ งสาคัญที่สุดคือการเน้นที่ตวั นักเรี ยน ที่นกั เรี ยนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ที่เปนไปตามที่ตอ้ งการ และสิ่ งที่เกิ ดควบคู่กนั ไป คือ การบรรลุ จุดหมายอื่นของโรงเรี ยนด้วย เช่ น
การที่นกั เรี ยนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในโรงเรี ยน นักเรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรี ยน ผูป้ กครองเชื่ อมัน่ ใน
คุณภาพของโรงเรี ยน ตลอดจนครู มีความรักความสามัคคี และมีความพึงพอใจในงาน
ความเป็ นมาของการศึกษาประสิ ทธิผลของโรงเรียน
โรงเรี ย นเป็ นองค์การหนึ่ งในระบบสังคม การศึ กษาประสิ ทธิ ผลในระยะแรกจะพูดถึ ง
ประสิ ทธิ ผลองค์การในระบบธุ รกิ จก่ อน แล้วต่อมาจึ งมี การประยุกต์เข้ามาศึ กษาประสิ ทธิ ผลใน
โรงเรี ยน การศึกษาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนนั้นเพิ่งได้รับความสนใจอย่างจริ งจัง และมีการศึกษา
วิจยั กันอย่างกว้างขวางเมื่อประมาณ 50 ปี ที่ผา่ นมา โดยเริ่ มที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาแล้วมีการแพร่
ขยายแนวคิดนี้ ออกไปอย่างกว้างขวาง เช่ น ในสหราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ ออสเตรเลีย และ
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย กล่าวได้วา่ การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนนั้น
ได้รับการสนใจจากประเทศต่าง ๆ อย่างมากในปั จจุบนั
ในอดี ตนั้นความคิดเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนจะถู กมองว่า การบริ หารโรงเรี ยน
ไม่ได้ก่อให้เกิ ดความงอกเงยขึ้นแก่นกั เรี ยน (School make no difference) ทาให้ผปู ้ กครองไม่มี
ความหวังอะไรต่อโรงเรี ยน โรงเรี ยนจึงถูกละเลยและไม่ได้รับการพัฒนาในที่สุด สาเหตุที่สาคัญยิ่ง
คือรายงานของ บลูม ที่ตีพิมพ์ในปี 1964 ชื่อ Benjamin Bloom’s Stability and Change in Human
Characteristics และงานวิจยของโคลแมน ที่มีชื่อว่า James Coleman’s Equality of Educational
Opportunity (Coleman. 1966 อ้างใน Teddlie; & Reynolds. 2000) ซึ่ ง เซอร์ จีโอวานนิ
(Sergiovanni, 1991) อธิ บายว่า งานวิจยั ของโคลแมน เสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความ
ยากจน และการที่โรงเรี ยนมีการแบ่งแยกระดับกัน เป็ นสิ่ งสาคัญขององค์ประกอบที่จะตัดสิ นถึงผล
การเรี ย นของนัก เรี ย น ที่ท าให้มี ความแตกตางกัน ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นแรงผลักดันมาจากพื้ นฐาน
ภายนอกระบบโรงเรี ยน มากกว่า ปั จจัยที่มาจากโรงเรี ยน นักการบริ หารการศึกษา และครู หลายคน
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ต่างก็เชื่ อ ในรายงาน ดังกล่าวที่เผยแพร่ ออกไปอย่างกว้างขวาง ทาให้เขาเหล่านั้นเชื่ อว่าโรงเรี ยน
ไม่มีความสาคัญ และยอมรับว่าปั จจัยทางบ้านหรื อความสามารถพื้นฐานทางการเรี ยนเดิ ม เป็ นสิ่ ง
ส าคัญอย่า งมาก ที่ ท าให้เ กิ ดความแตกตางในผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก เรี ย นแต่ ล ะคน มากกว่า การที่
โรงเรี ยนกระทาการ จนครู และผูบ้ ริ หารบางคนถึงกับโทษว่าการที่นกั เรี ยนมีผลสมฤทธิ์ ต่านั้น เกิ ด
จากสภาพที่ บ ้า นของนัก เรี ย น นั่นเอง จึ ง ท าให้ก ารพัฒนาโรงเรี ย น และการให้ค วามส าคัญกับ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนลดลงอย่าง มากในช่วงเวลาดังกล่าว
ต่ อ มาเมื่ อ สั ง คมเข้า สู่ ยุ ค ของการแข่ ง ขัน เพื่ อ ความอยู่ร อด มุ ม มองเกี่ ย วกับ โรงเรี ย นก็
เปลี่ยนไป ได้มีการศึกษาที่ขยายกว้างออกไป ในลักษณะของความเป็ นสากลของโรงเรี ยน ที่ตอ้ ง
แข่งขันกันตลอดเวลา ซึ่ งผูบ้ ริ หารและครู ตลอดจนชุ มชนจะต้องมีการพัฒนาโรงเรี ยนที่สามารถ
ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นกับนักเรี ยนในทุกด้าน เป็ นลักษณะการเพิ่มมูลค่า (Add Value) และภารกิจ
ของนโยบายการจัดการศึกษาจะต้องเป็ นไปแบบทัว่ ไปในระบบเปิ ด โดยจะต้องบริ หารโรงเรี ยนให้
มีประสิ ทธิ ผลเป็ นสาคัญ (Teddlie; & Reynolds. 2000) ตั้งแต่น้ นั มา ปรากฏว่ามีงานวิจยั ที่แสดงให้
เห็นอย่างปราศจากขอสงสัยว่านักเรี ยนที่มีฐานะยากจนก็มีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้นได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นผล
มาจากการบริ หารจัดการโดยโรงเรี ยน
ในประเด็นนี้ ได้มีงานวิจยั เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลและความสาเร็ จของโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งยืนยัน
และสนับสนุ นความคิดนี้ จานวมาก ตัวอย่างเช่ นงานวิจยั ของ ออสติน และคนอื่น ๆ (Austin and
other ,1978 อ้างใน Sergiovanni. 1991) งานวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมีการศึกษาถึ ง
คุณลักษณะของโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิผล โดยการวัดที่ผลผลิตของนักเรี ยน (Student Outcomes) จาก
ผลคะแนนสอบของนักเรี ยน เช่น งานวิจยั ที่เซอร์ จีโอวานนิ (Sergiovanni, 1991) รวบรวมไว้ได้แก่
งานวิจยั ของ เอ็ดมอน (Edmon, 1979) บรู คโอเวอร์ และคนอื่นๆ (Brookover, 1978) งานวิจยั เหล่านี้
ศึ กษาจากนักเรี ยนที่ อยู่ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาในเขตเมื องและโรงเรี ยนที่ อยู่ในเขตที่ นักเรี ย น
ยากจน และที่ มีชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งในโรงเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ผลและไม่มีประสิ ทธิ ผล นับว่ามี ความ
หลากหลาย การตัดสิ นว่าโรงเรี ยนใดมี ประสิ ท ธิ ผลหรื อไม่ น้ นั ใช้ผ ลจากศักยภาพของนักเรี ย น
(Pupil performance) ที่มาจากคะแนนสอบมาตรฐานในทักษะการอ่าน และคณิ ตศาสตร์ ประเด็น
ของประสิ ทธิ ผล และคุณภาพขององค์การนั้น เป็ นความคิดหลักของการศึกษาองค์การตามทฤษฎี
ของระบบเปิ ดในช่ วง 4 ทศวรรษที่ ผ่านมา ในปั จจุ บนั ประสิ ทธิ ผลขององค์การกลายมาเป็ นสิ่ งที่
สาคัญของการศึก ษาทฤษฎี องค์การ นักวชิ าการ เช่ น คาเมรอนและเวทเทน (Carmeron and
Whetten. 1996 อ้างใน Hoy and Miskel. 2001) ได้เขียนไว้ในรายงานที่ สรุ ปได้วา่ ระบบการศึกษา
เปลี่ยนจากประสิ ทธิ ผลไปสู่ คุณภาพ (Effectiveness to Quality) กล่าวคือ ถ้าหากรู ้วา่ สิ่ งใดเป็ นสิ่ งที่
ทาให้องค์การไปสู่ ประสิ ทธิ ผลแล้วก็จะเป็ นแนวทางต่อไปสู่ การมีคุณภาพของโรงเรี ยนในที่สุด ใน
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ส่ วนของประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นนั้นจะเน้นไปที่ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ การบริ หาร โดยไม่
จาเป็ นต้องวัดผลผลิตระยะยาว (Outcomes) และการประเมินเกี่ยวกับความพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ส่ ว นของคุ ณ ภาพจะเน้ น เกี่ ย วกับ มาตรฐานที่ ก าหนดเป็ นเกณฑ์ เป็ นส าคัญ ดัง นั้น กล่ า วได้ว่ า
ประสิ ทธิ ผลและคุณภาพนั้นไม่เหมือนกัน (Not Synonyms) แต่ท้ งั สองส่ วน จะเป็ นทางที่จะอธิ บาย
เกี่ยวกับ ผลปฏิบตั ิงานขององค์การ (Organizational Performance); (Hoy and Miskel.2001)
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิผลของโรงเรียน
จันทรานี สงวนนาม (2545) อธิ บ ายว่า ทฤษฎี ระบบเป็ นทฤษฎี ที่ มีการศึ กษาขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่ วนขององค์การ ทาให้สามารถอธิ บายพฤติกรรมองค์การได้ทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
ประเสริ ฐ บัณฑิศกั ดิ์ (2541) การศึกษาเป็ นระบบการทางานระบบหนึ่ ง เช่นเดียวกับระบบ
การทางานอื่นๆ กล่าวคือ มีสิ่งป้ อน มีกระบวนการ และมีผลผลิ ต ไม่ว่าจะมองในระดับโรงเรี ยน
หรื อระดับกระทรวง การที่มองว่าการศึกษาเป็ นระบบการทางาน ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถเพิ่ม
ผลผลิ ต ลดความสิ้ นเปลื องและความสู ญเปล่า นั้นคือเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
นัน่ เอง
สาหรั บแนวคิ ดที่เป็ นจุ ดเริ่ มต้นในการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการศึ กษาประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนนั้น สามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ผลเชิ งระบบ ซึ่ งเป็ นไปตามธรรมชาติ ของ
โรงเรี ยน และองค์การโดยทัว่ ๆไป ในประเด็นมุมมองขององค์การในฐานะที่เป็ นระบบเปิ ด
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2005) ได้อธิ บายเรื่ องนี้ ไว้โดยสรปได้วา่ มุมมองของ
องค์การในฐานะที่ เป็ นระบบเปิ ด เป็ นการมองที่ ปฏิ กิริยาระหว่างสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมองค์การ โดยไม่เชื่ อว่าองค์การจะแยกอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการรับอิทธิ พลใดๆ
จากภายนอกได้ อิทธิ พลที่มากระทบต่อโรงเรี ยน ในฐานะที่เป็ นระบบเปิ ด ได้แก่ การแข่งขัน แย่งชิ ง
ทรัพยากร และแรงกดดันจากนโยบายและการเมือง รู ปแบบองค์การในระบบเปิ ดนั้นไม่เพียงแต่
ได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้นแต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งเหล่านั้นอย่างแนบแน่น องค์การนั้นรับเอา
สิ่ งป้ อนจากสิ่ งแวดล้อมแล้วแปรเปลี่ยนสิ่ งเหล่านั้นออกมาเป็ นผลผลิต ดังภาพประกอบ
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ปั จจัยนำเข้ ำ
-คน
-วัสดุ
-เงิน

กระบวนกำร
เปลีย่ นแปลง

สิง่ แวดล้ อม
ผลผลิต
-ผลผลิต
-กำรบริ กำร

ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพประกอบ 1 แสดงองค์การในฐานะที่เป็ นระบบเปิ ด
ที่มา : Hoy, Wayne K. and Miskel, Cecil G. (2005). Educational Administration : Theory
, Research , and Practice. 7 th ed. p. 18.
ระบบของโรงเรี ยนนั้นมี 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ปั จจัยป้ อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process /
Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) โดยในแต่ละส่ วนยังมีองค์ประกอบย่อย ๆ อื่นอีก
และจะเห็ น ได้ว่ า แต่ ล ะส่ ว นจะมี ป ฏิ กิ ริ ย าย้อ นกลับ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากส่ ว นของผลผลิ ต
(Outputs) ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างขององค์การในระบบเปิ ด คือ โรงเรี ยนที่เป็ นระบบหนึ่ งของ
สั ง คม ซึ่ งรั บ ทรั พ ยากร เช่ น แรงงาน นัก เรี ย น เงิ น จากสิ่ ง แวดล้อ มและวัต ถุ ต่ า ง ๆ เข้า มาสู่
กระบวนการจัดการศึกษาซึ่ งเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้บุคคลมีความสามารถอ่านออกเขียน
ได้ ทาให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษาในระดับตาง ๆ ซึ่ งก็ถือว่าเป็ นผลผลิตที่มาจากระบบนัน่ เอง
การมองโรงเรี ยนในฐานะระบบเปิ ดนั้นมีนกั การศึกษา ได้แก่ สก๊อต (Scott, 1998)
และพอนเดอร์ (Pounder, 1999) ได้เสนอแนวคิ ดสอดคล้องกันว่า ระบบสั งคมเป็ นระบบเปิ ด
องค์การทางการทุกองค์การเป็ นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคมไม่จาเป็ นต้องเป็ นองค์การ
ที่เป็ นทางการ โรงเรี ยนก็เช่ นเดี ยวกันจะได้รับผลกระทบจากค่านิ ยมของสังคม นโยบายการเมือง
และประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่ น คนในสังคมจะปฏิ บตั ตนอยู่ภายใต้บทบาทและสถานภาพของตน
ระบบสังคมนั้นแต่ละส่ วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้งหมด ระบบสังคมเน้นเป้ าหมายเป็ นสาคัญซึ่ ง
ในระบบจะมี เ ป้ าหมายหลาย ๆ เป้ าหมายในโรงเรี ย นที่ มี ร ะบบการเรี ย นและระบบควบคุ ม มี
เป้ าหมายมากมายเช่ นกัน แต่ เป้ าหมายที่ เป็ นหลัก รวม คื อ การที่ ระบบโรงเรี ย นสามารถเตรี ย ม
นักเรี ยนเพื่อเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีของสังคม ระบบสังคมเป็ นระบบที่มีโครงสร้ าง แต่ละหน่ วยของระบบ
ต้องปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่เฉพาะทาง (Specialization) และการมีลาดับขั้นตอน
ที่ลดหลัน่ (Hierarchy) ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิมีระบบแทรกแซงหรื อ
บทลงโทษและให้รางวัล องค์การทางการทุกองค์การเป็ นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคม
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นองค์การที่เป็ นทางการ
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จันทรานี สงวนนาม (2545) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงระบบของโรงเรี ยนประถมศึกษาใน
ประเทศไทยไว้วา่ มีองค์ประกอบดังนี้
1.องค์ประกอบปั จจัยนาเข้าหรื อสิ่ งป้ อน ประกอบด้วยนักเรี ยน บุ คลากร อาคารสถานที่
หลักสู ตร วัสดุอุปกรณ์ กฎระเบียบ เงิน ชุ มชน และสิ่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานให้เกิดผล
สาเร็ จ
2.องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วยลักษณะงานที่ปฎิบตั ิ ได้แก่ การวางนโยบาย การ
บริ หาร การเรี ยนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดผล การค้นคว้าวิจยั และการสนับสนุน ฯลฯ
3. องค์ประกอบผลงานหรื อผลผลิต ในระบบราชการเรามักเรี ยนกว่า ผลงาน ขณะที่วงการ
ธุ รกิ จจะเรี ยนผลผลิ ต อย่างไรก็ตามทั้งสองคาก็มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ตามสภาพลักษณะ
ขององค์การที่ แตกต่า งกัน โดยปกติ ผ ลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภทคื อผลงานด้า นการ
บริ การ และด้านผลผลิตที่สามารถนับได้หรื ออาจแบ่งผลิตเป็ น ผลที่รัฐต้องการ ผลที่รัฐต้องการ ผล
ที่ประชาชนต้องการและผลที่ระบบต้องการผลผลิ ตของระบบงานการศึกษาจะดี หรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั
กระบวนการ และสิ่ งป้ อน เป็ นสาคัญ ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวกข้องกับการศึกษาไม่ว่าในฐานะใด แม้แต่ตวั
นักเรี ยนเองควรปฎิบตั ิเนื้องาน โดยคานึ งหน้าที่ของตนเพื่อช่วยกันสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่ดี ที่
เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
อย่างไรก็ตามในฐานะที่ ระบบโรงเรี ยนประถมศึ กษาเป็ นระบบย่อยของระบบอื่น ๆ ใน
สังคม ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากระบบอื่น ๆ จงกลายเป็ นแรงกดดัน ที่สาคัญม 2 ประการคือ
1. แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคมมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนดังจะเห็นได้จากการทประชาชนในสังคมมีมุมมองทาง
เศรษฐกิจว่าการศึกษาในปั จจุบนคือการลงทุน การศึกษาในปั จจุบนจะต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
มีผลทาให้มีการเรี ยกร้องในการปฏิรูป ที่ ตอ้ งจัดให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับประเทศ
อื่นๆได้และประชาชนเข้ามามีส่วน ร่ วมและตรวจสอบในผลของการจัดการศึกษา
2.แรงกดดันทางการเมื อง สิ่ งนี้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในปั จจุบนั เพราะว่าเมื่อมุมมอง
การบริ หารจัดการของประเทศเปลี่ ยนแปลงไป การบริ หารการศึกษากเปลี่ยนแปลงตาม ดังจะเห็ น
ได้จากการปฏิ รูปการศึ กษา ซึ งเปลี่ ยนไปตามการปฏิรูปทางการเมื องการปกครอง มี การกระจาย
อานาจการศึกษา ไปสู่ สถานศึกษา องค์ประกอบด้านนี้ จะมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาทั้งในระดับหน่วยงานบังคับบัญชาและที่โรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก เช่นในดานนโยบาย
การทุ่ ม เทงบประมาณ การใหเงิ นเดื อน สวัส ดิ ก าร และความก้าวหน้า ส่ ว นในระดับโรงเรี ย น
การเมื อ งในระดับ ท้อ งถิ่ น ก็ มี ส่ ว นโดยตรงต่ อ การด าเนิ น งานของโรงเรี ย น เช่ น การให้ ก าร
สนับ สนุ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล การให้ ค วามร่ วมมื อ ของผูน้ าท้อ งถิ่ นทั้ง ก านัน และ
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ผูใ้ หญ่บา้ นนักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึง ประสิ ทธิ ผลและคุ ณภาพขององค์การ ว่าเป็ นความคิ ด
หลักของการศึกษาองค์การตามทฤษฎีของระบบเปิ ด ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่ วงศตวรรษที่ 20 ประสทธิ ผลขององค์การกลายมาเป็ นสิ่ งที่มีความโดดเด่นในการศึกษาทฤษฎี
องค์การ ดังจะเห็ นได้จากคาเมรอน และเวทเทน (Carmeron and Whetten. 1996 อ้างใน Hoy and
Miskel. 2001) ได้เขียนไวในรายงานชนหนึ่ง โดยสรุ ปว่าประสิ ทธิ ผล เป็ นรากเหง้าสาคัญของการ
นาพาโรงเรี ยนไปสู่ คุณภาพ แม้วา่ ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพไม่ใช่เรื่ องเดียวกันแต่ท้ งั สองต่างมุง้
เน้นและอธิ บายผลการปฏิ บตั ิ งานของโรงเรี ยนได้อย่างดี และเสนอวาระบบสั งคมแบบเปิ ดเป็ น
กรอบในการศึกษาประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพขององค์การที่สาคัญ
การมองโรงเรี ยนในฐานะระบบเปิ ด ในระบบสังคมนิ ยมนั้น ฮอย และมิสเกล (Hoy and
Miskel, 2005) ให้แนวคิดดังนี้
1.ระบบสั ง คมเป็ นระบบเปิ ด โรงเรี ย นได้รั บ ผลกระทบจาก ค่ า นิ ย มของสั ง คม และ
ทรัพยากรในชุมชน การเมือง และประวัติศาสตร์ของชุมชน
2.ประชาชนอยู่ในระบบสังคม คนในสังคมจะปฏิ บตั ิตนอยู่ภายใต้ ความต้องการพื้นฐาน
ของตนแต่อยูภ่ ายใต้บทบาท และสถานภาพของตน
3.ระบบสังคมนั้น แต่ละส่ วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้งหมด ทั้งคุณลักษณะ และกิจกรรม
เมื่อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งได้รับผลกระทบส่ วนอื่นๆ ก็จะได้รับด้วย เช่ น เมื่อผูป้ กครองมีความต้องการ
ให้ เ ปิ ดวิ ช าเรี ยนตามความประสงค์ ข องตนเพิ่ ม ขึ้ น ผู ้บ ริ หารก็ จ ะได้ รั บ ผลโดยตรง แต่ ใ น
ขณะเดียวกันครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนก็จะได้รับผลกระทบนั้นๆด้วย
4.ระบบสั ง คมนั้น เน้นเป้ าหมายส าคัญ ซึ่ ง ในระบบจะมี เป้ าหมายหลายๆเป้ าหมายใน
โรงเรี ยนที่มีระบบการเรี ยนและระบบควบคุมมีเป้ าหมายมากมาย เช่ นกัน แต่เป้ าหมายที่เป็ นหลัก
รวม คือ การที่ระบบโรงเรี ยนและระบบควบคุมมีเป้ าหมายมากมาย เช่นกัน แต่เป้ าหมายที่เป็ นหลัก
รวม คือ การที่ระบบโรงเรี ยนสามารถเตรี ยมนักเรี ยนเพื่อนเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีของสังคม
5.ระบบสังคมเป็ นระบบที่มีโครงสร้างแต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
ออกไปตามหน้าที่เฉพาะและการจัดสรรทรัพยากร ระบบโรงเรี ยน เป็ นระบบราชการมีการแบ่งงาน
กันทา (Division of Labor) เช่ น ครู คณิ ตศาสตร์ ครู วิทยาศาสตร์ เน้นความชานาญเฉพาะทาง
(Specialzation) เช่ น ครู ผูส้ อน นัก แนะแนวให้ค าปรึ ก ษา นัก บริ หาร และการมี ล าดับ ขั้นตอน
(Hierarchy) เช่น ศึกษานิเทศ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู ผสู้ อน
6.ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิการที่เป็ นทางการและมีแบบแผน
พฤติกรรมที่สังคมร่ วมกันวางไว้ โดยคาดหวังว่าทุกคนในสังคมจะรู ้และร่ วมกันปฏิบตั ิตามสิ่ งนั้นๆ
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7.ระบบสังคมที่มีการแทรกแซงหรื อบทลงโทษและให้รางวัล กล่าวคือถ้าหากผูใ้ ดปฏิบตั ิ
ผิดไปจากแบบแผนจะถูกลงโทษโดยสังคม หากปฏิบตั ิถูกต้องก็จะได้รับรางวัลทั้งที่ โดยกลไกของ
ทางการ เช่ น การไล่ออก การรอลงอาญา การให้สิ้นสุ ดการทางาน การให้พน้ วาระ และการเลื่ อน
ตาแหน่ ง และการแทรกแทรงที่ ไม่เป็ นทางการ เช่ น การพูดจาถากถาง การคว่าบาตรและการเย้ย
หยัน
8.ระบบสังคมมีระบบการเมืองระบบความสัมพันธ์ ของอานาจที่ผลักดันสู่ ความสัมพันธ์
ของลุคคลในสังคม
9.ระบบสั งคมจะมี ล ักษณะวัฒนธรรมที่ เป็ นเฉพาะของตน กล่ า วคื อ เป็ นระบบที่ มี ก าร
ร่ วมกันของค่านิยมที่เป็ นเอกลักษณ์ร่วม (Shared Value)
10.ระบบสังคมเป็ นระบบที่มีความสัมพันธ์และมีความคิดรวบยอด กล่าวคือระบบสังคม จะ
มีการสร้ างระบบทัว่ ๆไป ที่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหน่ วยสังคมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วย
ใหญ่หรื อหน่ วยเล็ก เช่ น ระบบห้องเรี ยน เราสามารถเทียบเคียงได้กบั ระบบสังคม ถ้าดูวตั ถุประสงค์
เพียงอย่างเดี ยว ในขณะที่พิจารณาโรงเรี ยนหรื อขอบเขตการศึกษาว่าเป็ นระบบสังคมระบบหนึ่ งแต่มี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป
11.ทุกองค์การที่เป็ นทางการอยูใ่ นระบบสังคม แต่ระบบสังคมทุกระบบไม่จาเป็ นต้องเป็ น
องค์การที่เป็ นทางการ
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสุ ปได้ว่า การวิเคราห์ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นใช้
ทฤษฎีระบบเป็ นทฤษฎีที่มีการศึกษาขอบเขตครอบคลุมพฤติ กรรมทุกส่ วนขององค์การ เป็ นการ
มองที่ปฏิกิริยาระหว่างสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ การที่มองว่าการศึกษาเป็ น
ระบบการทางาน ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มผลผลิต ลดความสิ้ นเปลืองและความสู ญเปล่า นั้น
คือเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
การประเมินประสิ ทธิผลของโรงเรียน
การประเมินประสิ ทธิ์ ผลขององค์การ เป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อความอยูร่ อด
ขององค์การ การประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การเป็ นแนวคิดขององค์การธุ รกิจ ที่ตอ้ งการตอบ ตัวเอง
ว่ า อะไรคื อ ความส าเร็ จ (Successful) เช่ น ในกรณี ของบริ ษั ท เจอเนอรั ล มอเตอร์ ส (GM)
สหรัฐอเมริ กา ที่ตอ้ งการลอกว่าบริ ษทั ซาตอนร์ ที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อตนเองที่ตนตั้งขึ้นมากว่า 12 ปี
ต้องการตอบ ว่าบริ ษทั ประสบความสาเร็ จในการผลิตและขายรถยรต์ขนาดเล็กหรื อไม่ แต่ปรากฏว่า
ไม่มีใครตอบได้ บางคนตอบว่ามี บางคนตอบว่าไม่มี หรื อบางคนตอบว่าไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่า
การจะบอกว่า องค์การใดๆ มี ประสิ ทธิ ผลเป็ นเรื่ องยากขึ้นอยู่กบั ่วาแต่ละคนจะให้คานิ ยามคาว่า
ความส าเร็ จ ไว้อย่า งไร เพราะบริ ษ ทั มี ผ ลการขายเริ่ ม ต้นที่ ดี แต่ ต่อมาลดลง รถที่ ผ ลิ ตออกมามี
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คุณภาพ ได้รับความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจจากลูกค้า แต่ในส่ วนของผลผลิต การลงทุน และผล
ก าไร ยัง ไม่ เป็ นที่ น่า พอใจเมื่ อเที ย บกับ บริ ษ ทั อื่ น เช่ น ฮอนด้า โตโยต้า บริ ษ ทั ต้องสู ญเสี ย เงิ น
ประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์ ในการดาเนินงาน สุ ดท้ายบริ ษทั เจอเนอรัลมอเตอร์ ตอ้ งยกเลิกบริ ษทั ซา
ตอนร์ ที่ เ ป็ นบริ ษ ัท ลู ก ขาย ในปี 1993 เหตุ ดัง กล่ า วท าให้ เ ป็ นปั ญ หาใหญ่ ใ นการนิ ย ามค าว่ า
ประสิ ทธิ ผลองค์การว่าคืออะไรกันแน่ อะไรคือสิ่ งที่บ่งบอกว่าองค์การบรรลุเป้ าหมาย ต่อมาจึงมา
การสร้ า งเกณฑ์ข้ ึ นมาเพื่ อนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารจนเป็ นที่ นิย มอย่า งมาก โดยเป็ นการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารที่ ค รอบคลุ ม เกณฑ์ ต่ า งๆ ตามประเภทของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder) ซึ่ งมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
รอบบินส์ (Robbins, 1997) 1) การวัดผลทางการเงิน 2) ผลผลิต 3) ความเจริ ญเติบโตของ
องค์การ 4) ความพึงพอใจของลูกค้า 5) คุ ณภาพของสิ นค้า 6) ความยืดหยุน่ 7) ความก้าวหน้าและ
ความพึงพอใจ 8) การให้การยอมรับของสังคม
บอสเสิ ร์ท (Bossert, 1988) กล่ า วว่าการประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลขององค์การนั้น เราอาจ
กาหนดตัวชี้วดั ตัวใดก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั การกาหนดคุณลักษณะขององค์การนั้นๆ
จันทรานี สงวนนาม (2545) ชี้ชดั ลงไปว่า เกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพื่อตัดสิ นความมีประสิ ทธิ ผล
ขององค์การมีหลายรู ปแบบทั้งเกณฑ์เดี่ ยวและเกณฑ์รวม เกณฑ์เดี่ยว (Single Criterion) เกณฑ์
เหล่านี้ มกั ได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทัว่ ๆไป เกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ การมี ผลกาไรสู ง ความพึง
พอใจ ผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ผลผลิตขององค์การ การลาออก ฯลฯ ส่ วนเกณ์รวม (Multiple
Criterion) การที่ใช้เกณฑ์เพราะองค์ประกอบต่างๆ มักจะมีการกาหนดเป้ าหมายไว้หลายประการ
ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงต้องมีหลายประการ จึงมักมีการใช้เกณฑ์
เดี่ยวหลายๆเกณฑ์รวมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การ เช่น เกณฑ์ที่รวมเอาความพึง
พอใจ การมีผลกาไรสู ง รวมทั้งความเจริ ญเติบโตขององค์การร่ วมกัน สอดคล้องกับ
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529) ที่เสนอแนวทางประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การ 3 แนวทาง
ด้วยกัน คื อ 1) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในแง่ ข องเป้ าหมาย เป็ นการพิ จารณาว่า องค์ก ารนั้น มี
ประสิ ทธิ ผ ลหรื อไม่ ขึ้ นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงานว่า บรรลุ เป้ าหมายขององค์ก ารหรื อไม่ โดยใช้
เป้ าหมายขององค์การเป็ นเกณฑ์ 2) การประเมินประสิ ทธิ ผลในแง่ของระบบ-ทรัพยากร เป็ นการ
ประเมิ นประสิ ทธิ ผลขององค์การโดยอาศัยแนวคิ ดองค์การเป็ นระบบเปิ ดซึ่ งมี ความสัมพันธ์ กบั
สภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนและแข่งขันกันจึงประเมิน โดยพิจารณาความสามารถขององค์การ
ในการแสวงหาผลประโยชน์จ ากสภาพแวดล้อม เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ทรพยากรที่ ต้อ งการ 3) การ
ประเมินประสิ ทธิ ผลโดยใช้เกณฑ์เป็ นการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การโดยใช้เกณฑ์หลายอย่าง เพื่อ
พิจารณาผลสาเร็ จขององค์การ ซึ่ งผูใ้ ห้แนวคิดในการประเมินประสิ ทธิ ผลโดยวิธีน้ ี ได้แก่ มาโฮน
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และเวทสเซล (Mahoney and Weitzel, 1969) ที่ให้ทศั นะว่า เกณฑ์ประสิ ทธิ ผลขององค์การธุ รกิ จ
และหน่วยงานวิจยั พัฒนา ได้แก่ ความสามารถในการผลิต การสนับสนุ นการใช้การวางแผน ความ
เชื่อถือได้และความคิดริ เริ่ ม
ส่ วนเกณฑ์ป ระสิ ทธิ ผ ลของหน่ วยงานวิจยั และพัฒนา ควรใช้ค วามน่ าเชื่ อถื อได้ ความ
ร่ วมมือและการพัฒนา กิ๊บสัน และคนอื่นๆ (Gibson and Other, 1991) ได้เสนอเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลองค์การว่าจะต้องพิจารณาในส่ วนของประสิ ทธิ ผลของบุ คคล ประสิ ทธิ ผลของกลุ่ ม
และประสิ ทธิ ผลขององค์การในลักษณะที่ลดหลัน่ กันไปดังภาพประกอบ
ประสิทธิผลองค์กำร
ประสิทธิผลกลุม่
ประสิทธิผลบุคคล
สิง่ ที่ประเมิน
สิง่ ที่ประเมิน
สิง่ ที่ประเมิน

สภำพแวดล้ อม

ควำมสำมัคคี

ควำมสำมำรถ

เทคโนโลยีกลยุทธ์ที่

ในกลุม่ ภำวะ

ทักษะควำมรู้

เลือกใช้ โครงสร้ ำง

ผู้นำโครงสร้ ำง

ทัศนคติ

กระบวนกำร

สถำนภำพ

แรงจูงใจ

วัฒนธรรม

บทบำท

ควำมเครี ยด

ภาพประกอบ 2 แสดงลักษณะของประสิ ทธิ ผลที่มีลกั ษณะลดหลัน่ กัน
ที่มา : Gibson, James L.; et al. (1991)
ในขณะที่ พาร์ สัน (Parson.1960 อ้างใน Hoy and Ferguson. 1985) ได้เสนอแนวคิดในการ
วิเคราะห์ระบบสังคมที่ตอ้ งมีการต่อสู ้เพื่อการอยูร่ อด โดยกล่าวว่าจะต้องมีการ ทาหน้าที่ 4 ประการ
ได้แก่ การปรั บ ตัวเข้า กับสภาพแวดล้อม (Adaptation) การบรรลุ เป้ าหมาย (Goal Attainment)
การบูรณาการ (Integration) และการคงไว้ซ่ ึ งระบบค่านิยม (Latency)
ต่อมา ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991) ได้ปรับมาใช้เป็ นแนวคิดในการประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารโดยมองในมุ ม ของระบบสั ง คม และได้ เ สนอว่ า เกณ์ ใ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมี 4 มิติ คือ การปรับตัวขององค์การ (Organizational Adaptation) ผลผลิต
ขององค์ ก าร (Organizational Productivity) ความกลมเกลี ย วในองค์ ก าร (Organizational
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Cohesiveness) ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment)
ไลท์ฟุต (Lightfoot, 1986); ชิดชนก เชิงเชาว์; อาภา บุญช่วย และทวี ทองคา (2541) กล่าว
สอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน ที่เป็ นทักษะพื้นฐานเป็ นเกณฑ์ในการประเมินประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ย นที่ ป ราศจากข้อ สงสั ย และมี ก ารน ามาใช้ อ ย่ า งมากที่ สุ ด ในการตัด สิ น ความมี
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน เหตุผลประการหนึ่ งคือมันง่าย และสะดวกในการให้นิยาม และการวัด
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนจากผลสัมฤทธิ์ และคะแนนจากการสอบ เป็ นคุ ณลักษณะของประสิ ทธิ ผล
โรงเรี ยนโดยไม่มีการวิพากษ์ใดๆ
เซอจีโอวานิ (Sergiovanno, 1991) กล่าวว่า การนิ ยามเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลเช่ นนี้ เป็ น
การนิ ยามความหมายอย่างคบๆ และถื อว่าเป็ นการประเมิ นโดยใช้เกณฑ์ประเมิ นเพียงอย่างเดี ยว
(Unidimensional Criterion) เป็ นการประเมินแบบดัง่ เดิ มนักวิชาการการวัดและการประเมิน นัก
สังคมวิทยาองค์การ ที่มีความเชี่ ยวชาญในการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การ ต่างก็ช้ ี ว่าการประเมิน
ประสิ ทธิ ผล ควรจะใช้หลายเกณฑ์ ในการประเมิน ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนก็เช่ นเดี ยวกัน การ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ควรใช้เ กณฑ์แบบพหุ (Multidimensional Criterion) ทั้งนี้ เพราะ
การประเมินโดยใช้เกณฑ์เดี่ยว เช่น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ไม่สามารถชี้ ชดั ได้วา่ เป็ น
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนทั้งหมด (Hoy and Miskel, 2005) การใช้เครื่ องมือวัดประสิ ทธิ ผลโดยใช้
เกณฑ์แบบพหุ เป็ นการสร้างแบบจาลองทางการวิจยั ที่ มีการตั้งสมมติฐาน และนาไปทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลักที่อาจมีผลต่อความสาเร็ จ ผลจากการวิจยั จะมีความน่าเชื่ อถือได้
มากกว่า เครื่ องมื อวัดประสิ ท ธิ ผ ลเชิ ง เดี่ ย ว ซึ่ ง เป็ นการยากที่ จะยอมรั บ ว่า ตุ วแปรเกณฑ์เดี ย วจะ
ครอบคลุมเพียงพอต่อการวัดประสิ ทธิผลขององค์การ
สเตี ย ส์ (Steers, 1977) อธิ บ ายว่า ทั้ง นี้ เพราะองค์ ก ารโดยทั่ว ไปมัก มี เ ป้ าหมายและ
วัตถุ ประสงค์มากกว่าหนึ่ งประการ และในประเด็นประสิ ทธิ ผลนั้นผูม้ ี ส่วนเสี ย (Stakeholder) มี
ความคาดหวังที่ แตกต่างออกไป ทาให้ก ารตัดสิ นว่าองค์การในรู ปแบบของเกณฑ์แบบพหุ เพื่ อ
สนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยนัน่ เอง
นักวิจยั บางส่ วนได้ขยายนิ ยามของประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเพิ่มเติ มจากการศึกษาเพีบง
เกณฑ์เดี ยว เช่ น ครี เมอส์ (Cremers, 1993) เสนอว่า ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสามารถวัดได้จาก
ทักษะพื้นฐานทัว่ ไปที่มีอยูใ่ นหลักสู ตร ทักษะระดับสู ง ทักษะทางสังคม เจตคติ หรื อเป้ าหมายทาง
การศึกษาด้านอื่นๆ
ลิปซิ เทซ (Lipsitez. 1984 อ้างใน Sergiovanni. 1991) ได้ใช้เกณฑ์ทวั่ ไป 6 ประการในการ
บ่งบอกถึ งความสาเร็ จของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ได้แก่ 1) การที่โรงเรี ยนมีระบบระเบียบในการจัด
สภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย น ในขณะที่ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ พ อใจหรื อ สู ง กว่า 2)
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โรงเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนานักเรี ยนให้มีระดับของทักษะพื้นฐาน และวัตถุ ประสงค์
ทางปั ญ ญา 3) ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน ด าเนิ นการเพื่ อให้ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ ที่ สู ง 4)
โรงเรี ยนยอมรับในบทบาทของชุมชนและความคาดหวังของชุมชน 5) โรงเรี ยนมีความสุ ขในการ
เป็ นตัวแทนชั้นเลิศของชุมชน 6) โรงเรี ยนปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดี ในการตอบสนองต่อความแตกต่างด้าน
เชื้ อชาติ เช่ น การที่ ค นต่างเชื้ อชาติ อยู่ร่วมกัน การนานักเรี ยนไปส่ งยังแหล่ งการเรี ยนรู ้ และการ
แก้ปัญหาอื่นๆ
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538) เสนอว่าการวัดผลผลิตทางการศึกษานั้นควรวัดทั้งผลผลิตที่เป็ น
วิชาการ และผลผลิตที่ไม่ใช่วชิ าการด้วย
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2005) กล่าวว่าในโลกยุคโลกาภิวตั น์ การจะบอกว่า
โรงเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อไม่ น้ ัน มี ห ลัก ว่า ประสิ ท ธิ ผ ลไม่ ใ ช่ ข องสิ่ ง เดี ย วแต่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะ
ประกอบด้ว ย ระบบเปิ ดที่ มี ปั จ จัย น าเข้า (มนุ ษ ย์แ ละทระพยากร) กระบวนการเปลี่ ย นสภาพ
(กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในและโครงสร้างองค์การ) และผลผลิต (สัมฤทธิ์ ผลของผลผลิต)
มอท (Mott, 1972 อ้างใน Hoy and Miskel, 2001) เสนอองค์ประกอบในการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน 4 ประการ คือ ความสามารถในการทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้น การ
พัฒ นามห้ นั ก เรี ยนมี เ จตคติ ท างบวก การปรั บ เปลี่ ย นโรงเรี ยนเข้ า กับ สภาพแวดล้ อ ม และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
เสนอว่าการประเมินประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนควรจะประเมินจาก
1. ความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
2. การให้ความสาคัญกับทะกษะพื้นฐาน
3. ความคาดหวังให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สูง
4. บรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่น
5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
6. สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2005) ได้ศึกษางานวิจยั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนหลาย
ชิ้น และได้นาเสนอองค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนของนักวิจยั ที่น่าสนใจและมีความ
เหลื่อมกันขององค์ประกอบจากแนวคิดของนักวิจยั ประสิ ทธิ ผลสองท่านดังนี้ (Perkey and Smith.
1983; Scheerens and Bosker. 1997 อ้างใน Hoy and Miskel, 2005)

จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสุ ปได้วา่ การประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การเป็ นแนวคิด
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ขององค์ก ารธุ รกิ จ ที่ ต้องการตอบตัวเองว่า อะไรคื อความส าเร็ จแสดงให้เห็ นว่า การจะบอกว่า
องค์การใดๆ มี ประสิ ทธิ ผลเป็ นเรื่ องยากขึ้ นอยู่กบั ่วาแต่ละคนจะให้คานิ ยามคาว่าความสาเร็ จไว้
อย่างไรประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสามารถวัดได้จากทักษะพื้นฐานทัว่ ไปที่มีอยู่ในหลักสู ตร ทักษะ
ระดับ สู ง ทัก ษะทางสั ง คม เจตคติ หรื อเป้ าหมายทางการศึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆในการบ่ ง บอกถึ ง
ความสาเร็ จของโรงเรี ยน
องค์ ประกอบของประสิ ทธิผลของโรงเรียน
องค์ประกอบประสิ ทธิ ผลของสมิธและเพอร์ ก้ ี
โบสเกอร์
1.ภาวะผูน้ าทางวิชาการ
2.การวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายในหลักสู ตร
3.เป้ าหมายของโรงเรี ยนมีความชัดเจน
4.การใช้เวลาดาเนินการภารกิจของโรงเรี ยน
5.ผลสาเร็ จทางวิชาการ
6.บรรยากาศที่เรี ยบร้อย
7.การคานึงถึงชุมชน
8.การให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วม
9.การบริ หารจัดการโรงเรี ยน
10.การพัฒนาครู
หมู่คณะ
11.ความมัน่ คงในงาน
12.การร่ วมกันวางแผนในหมู่คณะ
13.การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยอื่น

องค์ประกอบประสิ ทธิ ผลของชเรนส์ และ
1.ภาวะผูน้ าทางวิชาการ
2.คุณภาพของหลักสู ตร
3.การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
4.เวลาที่ใช้ในการเรี ยนรู้
5.ผลย้อนกลับและการเสริ มแรง
6.บรรยากาศชั้นเรี ยน
7.การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
8.การเรี ยนรู้แบบอิสระ
9.การวัดศักยภาพบุคคล
10.ความเห็ นพ้องกันและความสามัคคีใน
11.โครงสร้างงานที่ชดั เจน
12.การปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เหมาะสม

กิลแฮม (Gillham, 2000) เสนอเกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนดีงนี้
1.มีพนั ธกิจชัดเจน
2.สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3.บรรยากาศที่มีความคาดหวังสู งในความสาเร็ จ
4.โอกาสและเวลาในการเรี ยนรู้
5.ความเป็ นผูน้ าททางวิชาการ
6.การส่ งเสริ มความสัมพันธื ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
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ออนสไตน (Ornstein, 2004) สรุ ป ว่า เกณฑ์ ตดั สิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึกษามี 12 ประการ คือ
1.ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิงปกติ
2.คะแนนจากการเทียบกับเกณฑ์อา้ งอิง
3.คะแนนจากแบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้น เช่น การเขียน หรื อการวัดอย่างอื่นที่ไม่ได้กาหนด
ในวัตถุประสงค์
4.คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรี ยน
5.ความเห็นของครู และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการบรรลุเป้ าหมายของนักเรี ยน
6.ความคิดของผูป้ กครองและชุมชน
7.การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนในกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
8.รางวัลที่นกั เรี ยนได้รับ
9.อัตราการมาเรี ยน
10.จานวนวัสดุ สื่ อ ที่นกั เรี ยนยืมจากห้องสมุด
11.คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอื่นๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง
12.การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อโรงเรี ยน
ดาพท์ (Daft, 1989); กิ๊ บสัน และคนอื่นๆ (Gibson and Other, 1991) อธิ บายตรงกันถึ ง
โมเดลของประสิ ทธิ ผลที่จะยืนยันว่าโรงเรี ยนนั้นๆ มีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่น้ นั มี 3 โมเดลสาคัญ คือ
1.โมเดลวัตถุประสงค์ (Goal Model of Organization Effectiveness) ขององค์การที่มี
ประสิ ทธิ ผลแบ่งวัตถุประสงค์เป็ น 2 อย่าง คือ 1) วัตถุประสงค์ที่เป็ นทางการ (Official Goals)
2) วัตถุประสงค์ที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการ (Operative Goals)
2.โมเดลระบบทรัพยากร (System-Resource Model of Organization Effectiveness) คือ
การมี ประสิ ทธิ ผลขององค์การอยู่ที่ความสามารถ ที่ จะเปรี ยบเที ยบความสามารถในการต่อรอง
เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรที่ ข าดแคลน หรื อที่ มี ค่า มากกว่า โมเดลที่ อาศัย ทฤษฎี ระบบ เป็ นการ
อธิ บายพฤติกรรมบุคคลในองค์การที่ได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายใน และภายนอกองค์การ การ
พิจารณาในส่ วนของพฤติ กรรมการทางานลุ คคลและกลุ่ มภายในองค์ก ารนั้น เป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง การทางานขององค์การไปสู่ ผลผลิต ส่ วนภายนอกองค์การก็ได้รับความกดดันในเรื่ อง
การแข่งขันกันให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรที่จาเป็ น
3.โมเดลผสมผสานระหว่างเป้ าหมายและระบบทรัพยากร (An Integrated Goal and System
Resource Model of Organization Effectiveness) เป็ นการมองต่อจากเกณฑ์หลักโดยการมอง
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องค์การในระบบเปิ ด มีคุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) มิติเวลา 2) มิติองค์ประกอบพหุ เป็ น
การคานึ งถึ ง ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย (Stakeholders) 3) มิ ติเกณฑ์ที่ หลากหลาย โดยยึดหลัก การ คื อ ไม่ มี
เกณฑ์ใดดี ที่สุด จึงต้องวัดในลักษณะของวิธีการเชิ งระบบ โมเดลที่ เกิ ดจากการบูรณาการในทุ ก
โมเดล และทุก มิติ สามารถนาไปใช้ในการศึก ษาประสิ ทธิ ผลและคุ ณภาพของโรงเรี ยนได้ โดย
จะต้องมีการปรับ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีสิ่งชี้วดั คือ
1) ปั จจัยนาเข้า ได้แก่ ทรัพยากร และเงิน สิ่ งอานวยความสะดวก ความพร้อมของนักเรี ยน
ความสามารถของครู เทคโนโลยี การสนับสนุ นจากผูป้ กครอง การเมื อง และระบบการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา
2) กระบวนการ ได้แ ก่ ความสม่ า เสมอ และวิ สั ย ทัศ น์ บรรยากาศของสุ ข ภาพ ระดับ
แรงจูงใจ บรรยากาศในโรงเรี ยนและห้องเรี ยน คุณภาพของหลักสู ตร คุณภาพการสอน เวลาที่ใช้
เรี ยน และคุณภาพของผูน้ า
3) ผลลัพท์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อัตราการขาดงานของครู อัตรการ
ออกกลางคัน และคุณภาพการปฏิบตั ิงาน (Hoy and Miskel, 2001)
อย่า งไรก็ ตามการศึ ก ษาปรสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น เป็ นเพี ย งหัวข้อหนึ่ ง ของการวิจยั ทาง
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร มี ก ารพัฒ นารู ป แบบการวิ จยั อยู่ต ลอกเวลาโครงสร้ า งของ
องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การทางการศึกษา ที่มีปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพท์ท้ งั ใน
ระดับโรงเรี ยน ระดับห้องเรี ย น ตัวแปรแต่ละระดับที่ นาเข้ามาศึ กษาต้องมี ความสุ มพันธ์ และอยู่
ร่ วมกันในองค์การ
จากผลงานของ ดัทไวเลอร์ ที่ทบทวนวรรณกรรมโดยการสังเคราะห์จากผลการศึกษาของ
เพอร์ ก้ ีและสมิธ ; เทดไลน์และสตริ งฟิ ลด์ ; ดัทไวเลอร์ (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 อ้างใน Sergiovanni. 1992) แสดงให้เห็นว่าหาก
จะนิ ย ามองค์ป ระกอบของประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นใหม่ ที่ ไ ด้จ ากผลการศึ ก ษาในระยะแรก
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนควรมีคุณลักษณะที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้ คือ 1)เน้น
ที่นกั เรี ยนเป็ นสาคัญ 2)มีการนาเสนอหลักสู ตรสาหรับคนที่มีปัญหาทางการเรี ยน 3)จัดการเรี ยนการ
สอนที่ ส่ งเสริ มการเรี ย นรู ้ ของรั กเรี ยน 4)มี การสร้ างบรรยากาศที่ เป็ นไปในทางบวก 5)ส่ งเสริ ม
ปฏิ สั ม พันธ์ ท างวิช าการ 6)มี ก ารส่ ง เสริ ม การพัฒนาที ม งาน 7)มี ก ารฝึ กการเป็ นผูน้ าร่ วมกัน 8)
ส่ งเสริ มการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9)การมีส่วร่ วมของผูป้ กครองและชุมชน
เว็บสเตอร์ และโอล์ซนั (Webster and Olson, 1984) กล่าวว่าการพิจารณาถึงประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยนนั้น มีหลายปั จจัยที่จะต้องมีการพิจารณา แม้วา่ โดยทัว่ ๆไปมักจะนึ กถึงผลสัมฤทธิ์ ของ
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นักเรี ยน
เอดมอน (Edmonds, 1992) ได้กล่าวถึ งการตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยการ
พิจารณาจาก การมีผนู ้ าที่เข้มแข็ง ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย บรรยากาศที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ และการมุ่งไปที่การสอนทักษะที่สาคัญ
ให้กบั นักเรี ยน
ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein, 2004) ได้เสนอว่าการพิจารณาว่า
โรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่น้ นั เกณฑ์ที่ใช้เป็ นหลักของการวัดประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน คื อ
ผลสั มฤทธิ์ ของนักเรี ย น โดยมี ตวั ชี้ วดั โดยทัว่ ๆไป คื อ 1) การเปรี ยบเที ย บระหว่างผลสั มฤทธิ์ ที่
คาดหวังกับผลสัมฤทธิ์ ที่เป็ นอยูข่ องนักเรี ยน 2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนด้วยเกรดว่าเพิ่มขึ้น
หรื อไม่ 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนระหว่างโรงเรี ยนประเภทเดี ยวกัน เมื่อผูป้ กครองมี
รายได้และชุ มชนทางสังคมไม่แตกต่างกัน 4) เปรี ยบเที ยบกลุ่ มของนักเรี ยนโดยจาแนกตาม เพศ
และชนชั้นทางสังคม 5) วิเคราะห์เกี่ ยวกับเกรดที่มีอตั ราเฟ้ อสู ง ความโด่งเบ้ของระดับผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เกณฑ์ต่อไปนี้วดั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนได้อีกด้วย คือ
1.ความปลอดภัยและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
2.การเข้าใจในภารกิจของโรงเรี ยน คือ การที่คณะครู ท้ งั หมดในโรงเรี ยน มีความรู ้สึกผูกพัน
และรู้ ถึ งวัตถุ ป ระสงค์ขององค์การ การจัดล าดับงาน กระบวนการวัดและประเมิ น และมี ความ
รับผิดชอบร่ วมกัน
3.การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ คือ การที่ผอู้ านวยการเป็ นคนที่เข้าใจในงานวิชาการและมี
คุณลักษณะที่จะประยุกต์งานไปสู่ ประสิ ทธิ ผล
4.บรรยากาศที่มีความคาดหวังสู ง คือ การที่บุคคลในคณะมีความสามารถที่จะนานักเรี ยน
ไปสู่ การเรี ยนเพื่อรอบรู ้ในทักษะต่างๆที่จาเป็ น
5.การให้เวลามากๆ ในการปฏิบตั ิภารกิจของโรงเรี ยน คือ การมีเวลาที่จะให้กบั นักเรี ยนใน
การวางแผนการจัดกิจกรรม และฝึ กทักษะต่างๆ
6.ความถี่ ใ นการตรวจสอบความก้าวหน้าของนัก เรี ยน คื อ การใช้เวลาในการปรั บ ปรุ ง
ผลสัมฤทธิ์ นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล และมีโปรแกรมเพื่อการช่วยเหลือ แนะนานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
7.การมี ความสัม พันธ์ ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนในเชิ งบวก คื อ การที่ มีการส่ ง เสริ มให้
ผูป้ กครองสนับสนุนนในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ของ
นักเรี ยนดีข้ ึน
วอลซ์ (Walsh, 1999) วิเคราะห์วา่ โรงเรี ยนมีเป้ าหมายสู งสุ ดคือการบริ หารงานร่ วมกับคณะ
ครู และนั ก เรี ยนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยนั ก เรี ยนในโรงเรี ยนทุ ก คนมี ก ารเรี ยนรู ้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
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องค์ประกอบที่ส่งเสริ มให้เกิดความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมีดงั นี้
1.การเข้าถึงความสาเร็ จที่แท้จริ ง
2.การเข้าถึงปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ
3.การรับรู้ถึงบริ บทที่อยูร่ อบโรงเรี ยน
4.การรู ้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของทีมงาน
5.การรู้ถึงระดับความสามารถของนักเรี ยน
6.มีระบบบริ หารข้อมูลที่มีประสิ ทธิผล
7.การรู ้ถึงลาดับของงานและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
8.การมีวสิ ัยทัศน์และรู ้วา่ เป้ าหมายของโรงเรี ยนอยูท่ ี่ไหน
ยูไลน์ และคณะ (Uline; et al, 1998) ได้พยายามสร้างโมเดลของการวัดประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนจากงานวิจยั ต่างๆ เช่น งานวิจยั ของกู๊ดแมน และเพนนิ่ ง (Goodman and Pennings, 1977);
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Forsyth, 1986) และมอร์ แกน (Morgan, 1997) ซึ่ งเป็ นโมเดลที่สามารถ
วัดประสิ ทธิ ผลได้อย่างเป็ นปรนัย โดยแบ่งประสิ ทธิ ผลของดรงเรี ยนออกเป็ นด้านต่างๆดังนี้ 1) ด้าน
การเรี ยนการสอน (Instrumental) 2) ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้สึก (Expressive Outcomes) คือ
บรรยากาศของโรงเรี ยน (School Climate) และ ความไว้วางใจกัน (Trust) ดังภาพประกอบที่ 3
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กำรอ่ำน

คณิตศำสตร์

กำรเขียน

กิจกรรมทีเ่ ป็ นเครื่ องมือ
ประสิทธิผลโดยภำพรวม

กิจกรรมที่แสดงออก

ครูมีควำมศรัทธำใน

ครูมีควำมศรัทธำในผู้บริ หำร

สุขภำพโรงเรี ยน

ผู้ร่วมงำน

ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลการวัดประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนของ ยูไลน์และคณะ
Uline; et al. (1998)
ที่มา : Uline; et al. (1998). School Effectiveness: The Underlying Dimentions.

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่ถือว่า
เป็ นผลผลิตทางการศึกษาออกเป็ น 2 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ไม่ใช่ดา้ นวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับ นางลักษณ์ วิรัชชัย (2538) ที่กล่าวว่าการวิจยั ทาง
การศึกษาที่มีขอ้ มูลลดหลัน่ โดยทัว่ ไปเป็ นการศึกษาคุณภาพการศึกษา โดยกไหนดให้ตวั แปรตาม
ในการวิจยั คือ ผลผลิตทางการศึกษา (Educational Outcomes) ซึ่ งได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ
(Academic Achievement) และผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (Non Academic Achevement) โดยตัวแปร
ต้นที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงดู คุณภาพของครู วิธีการเรี ยน เป็ นต้น
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นอกจากนี้ แนวคิดของ แวน แดม และคณะ(Vandamme ; et al. 2002) ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
โดยเสนอว่าควรมีการประเมินประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสองส่ วนดังนี้ คือ
1.ผลผลิ ต ที่ เ ป็ นวิ ช าการ (Academic

Output) ของโรงเรี ย น โดยวัด จากคะแนนวิช า

คณิ ตศาสตร์ และภาษาไทย อันเป็ นวิชาที่ เป็ นเครื่ องมื อแห่ งการเรี ย นรู ้ และเป็ นวิชาที่ เป็ นทักษะ
พื้นฐานของนักเรี ยน โดยวัดจากเกรดในวิชาดัง่ กล่าวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (ช่วงชั้นที่
2) ดังที่ ครี เมอร์ส และเรย์โนลด์ (Creemers and Reynolds, 1996) ให้เหตุผลว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
ภาษาไทยเป็ นวิชาที่ครอบคลุมทักษะพื้นฐานความรู ้ของบุคคล ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ และคิด
เป็ น
2.ผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (Non-Academic Output) อาศัยแนวคิดของแวน แดม; และคณะ
(Van Damme ; et al. 2002) ที่ได้รับการศึกษาวิจยั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ประเทศเบลเยีย่ ม เป็ นการศึกษาแบบพหุ ระดับ ที่ศึกษาแบบระยะยาวถึง 10 ปี ใช้เครื่ องมือ
วัดประสิ ทธิ ผลที่พฒั นาโดย แวน แลนเดกแฮมและคนอื่นๆ (Van Landegham and other อ้างใน
Vandamme ; et al.2002) ซึ่ งแวน แลนเดกแฮม ได้พฒั นาเครื่ องมือชื่ อ The Loso Well-Being
Questionnaire ที่ปรับปรุ งมาจาดสมิท และโวสท์ (Smiths and Vorst. 1980 อ้างใน Van Damme ; et
al. 2002); แจนเซน (Janssen. 1982 อ้างใน Van Damme ; et al. 2002 ) และสโตล (Stoel’s. 1980
อ้างใน Vandamme ; et al. 2002) ชื่อ “Academic self-concept” ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ไว้น่าเชื่อถือ โดยข้อคาถามมีท้ งั เชิงบวกและเชิงลบ มีท้ งั หมด 8 ด้าน ดังนี้
1)ความสนใจในสิ่ งที่เรี ยน
2)ความสัมพันธ์กบั ครู
3)ความเป็ นอยูท่ ี่ดีในโรงเรี ยน
4)ความสนใจในชั้นเรี ยน
5)แรงจูงใจต่อสิ่ งที่เรี ยน
6)เจตคติต่อการบ้าน
7)ความคิดที่มีต่อวิชาการ
8)การบูรณาการทางสังคมในห้องเรี ยน
โดยตัวแปรใจแต่ละด้านสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
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1)ความสนใจในสิ่ งที่เรี ยน คือ พฤติกรรมของนักเรี ยนที่เกี่ยวกับความสนใจในเนื้ อหาวิชา
การเห็นความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนในภาพรวมทุก
รายวิชา
2)ความสัมพันธ์ กบั ครู คื อ สัมพันธภาพที่ ดีที่เกิ ดขึ้ นระหว่างครู กบั นักเรี ยน ที่ นักเรี ยน
สามารถรับรู ้เมื่อได้รับการปฏิบตั ิจากครู เช่ น ความรู ้สึกว่าครู ใจดี ครู เข้าใจความรู ้ สึกของนักเรี ยน
การให้ความช่วยเหลือของครู เมื่อนักเรี ยนมีปัญหา เป็ นต้น
3)ความเป็ นอยู่ที่ ดี ใ นโรงเรี ย น คื อ ความรู ้ สึ ก ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ ชี วิต ความเป็ นอยู่ใ น
โรงเรี ยน เช่น ความรู ้สึกภาคภูมิใจที่มีต่อโรงเรี ยน ความรู ้สึกถึงความร่ มรื่ นน่าอยูใ่ นโรงเรี ยน
4)ความสนใจในชั้นเรี ยน คือ พฤติกรรมที่นกั เรี ยนมีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อบทเรี ยนที่ครู สอน
เช่น การแสดงถึงการมีส่วนร่ วมในบทเรี ยน การตั้งใจฟั งการอธิ บายของครู ความจริ งจังต่อการสอน
ของครู การรับผิดชอบงานที่ครู มอบหมาย
5)แรงจูงใจต่อสิ่ งที่เรี ยน คือ แรงพลักดันภายในที่เกิ ดขึ้นในจิตใจของนักเรี ยนในการที่จะ
บรรลุผลสาเร็ จในการเรี ยน หรื อกิจกรรมในโรงเรี ยน เช่น ความรู ้สึกจะทางานให้ดีกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
ความกล้าหาญในการทาสิ่ งที่ดีกว่าให้สาเร็ จ การทุ่มเทความสามารถในการเรี ยนอย่างเต็มที่ เป็ นต้น
6)เจตคติ ต่ อ การบ้า น

คื อ พฤติ ก รรมของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ ความเอาใจใส่ และการให้

ความสาคัญต่อการบ้านที่ครู มอบหมายให้
7)ความคิดที่มีต่อวิชาการ คือ ความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยนที่มีในเนื้ อหาวิชาต่างๆ ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากครู ในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสามารถประเมินตนเองได้ เช่น ความสามารถในการ
เข้าใจเนื้ อหาที่เรี ยนผ่านมาแล้ว ความมัน่ ในในผลการสอบของตน ความสามารถในเรี ยนรู ้ ของตน
ความสามารถในการอธิ บายเนื้อหาที่เรี ยนให้ผอู้ ื่นฟัง เป็ นต้น
8)การบูรณาการทางสังคมในห้องเรี ยน คือ ความรู ้สึกเกี่ ยวกับสัมพันธภาพระหว่างตนเอง
กับเพื่อนของนักเรี ยนที่ ตอ้ งอยู่ร่วมสังคมกับผูอ้ ื่นทั้งในห้องเรี ยนและเมื่ ออยู่บา้ น เช่ น การเข้ากับ
เพื่อนได้ดี การร่ วมกิจกรมมกับเพื่อน ความรู ้สึกที่ดีต่อเพื่อน เป็ นต้น
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสุ ปได้วา่ องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นควรมี คุ ณลักษณะที่ ป ระกอบไปด้วยองค์ป ระกอบต่ า งๆ โดยแบ่ ง
ออกเป็ นด้านต่างๆดังนี้ ด้านการเรี ยนการสอน บรรยากาศของโรงเรี ยน และ หลักสู ตรการศึกษา
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สาหรับในการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั วัดประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดย
วัดเฉพาะผลผลิ ตที่ เป็ นวิช าการเท่ านั้น กล่ าวคื อ ใช้ผลคะแนนจากการสอบประเมิ นผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนระดับชาติ (O-Net) ซึ่ งอาจไม่เพียงพอและทาให้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ
ภาวะสุ ขภาพองค์การกับประสิ ทธิ ผลเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Learning Achievement) เป็ นผลที่เกิดจากปั จจัยต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษา นักศึกษาได้ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเนื่ องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ อนาตาซี (Anastasi
1970 อ้างใน ปริ ยทิพย์ บุญคง, 2546 ) กล่าวไว้พอสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านสติปัญญา และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช้สติปัญญา ได้แก่
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองค์ประกอบที่ไม่ใช้สติปัญญาด้านอื่น
ไอแซงค์ อาโนลด์ และไมลี (Eysenck Arnold and Meily, 1972 อ้างใน ปริ ยทิพย์ บุญ
คง, 2546 ) ให้ความหมายของคาว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสาเร็ จที่ได้จากการ
ทางานที่ตอ้ งอาศัยความพยายามอย่างมาก ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกระทาที่ตอ้ งอาศัยทั้งความสามารถ
ทั้งทางร่ างกายและทางสติปัญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจึงเป็ นขนาดของความสาเร็ จที่ได้
จากการเรี ยนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจได้จาก
กระบวนการที่ไม่ตอ้ งอาศัยการทดสอบ เชนการสังเกต หรื อการตรวจการบ้าน หรื ออาจได้ในรู ป
ของเกรดจากโรงเรี ยน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซบั ซ้อน และระยะเวลานานพอสมควร หรื ออาจได้
จากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทัว่ ไป ซึ่ งสอดคล้องกับ ไพศาล หวังพานิช (2536 ) ที่ให้
ความหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจาก
การเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรม
หรื อการสอบ จึงเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่าเรี ยนแล้วมีความรู ้เท่าใด สามารถวัด
ได้โดยการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ เช่น ใช้ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ข้อสอบวัดภาคปฏิบตั ิ สามารถวัดได้ 2
รู ปแบบ ดังนี้
1. การวัดด้านปฏิบตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิโดยทักษะ
ของผูเ้ รี ยน โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถดังกล่าว ในรู ปของการกระทาจริ งให้ออกเป็ น
ผลงาน การวัดต้องใช้ขอ้ สอบภาคปฏิบตั ิ
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2. การวัดด้านเนื้ อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งเป็ น
ประสบการณ์เรี ยน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดได้โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์
จากทรรศนะของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการวัด การ
เปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรี ยนรู้ ในเนื้ อหาสาระที่เรี ยนมาแล้วว่าเกิดการเรี ยนรู ้เท่าใดมี
ความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ ในลักษณะต่าง ๆ และการ
วัดผลตามสภาพจริ ง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ความรู ้ความสามารถของบุคคลอัน เป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน หรื อ มวลประสบการณ์ท้ งั ปวงที่
บุคคลได้รับจากการเรี ยนการสอน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพ
ทางสมอง ซึ่งมีจุดหมายเพื่อเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคล เรี ยนแล้วรู้อะไรบ้าง และ
มีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไหร่
การวัดและประเมินผลสั มฤธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความหมายของการวดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สุ รชัย ขวัญเมือง (2522) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง การ
ตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุถึ งจุดมุ่ง หมายทางการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ แล้วเพียงใด
ทั้ง นี้ ยกเว้น ในทางด้า นอารมณ์ สั ง คมและการปรั บ ตัว นอกจากนี้ แล้ว ยัง หมายรวมไปถึ ง การ
ประเมินผลความสาเร็ จต่าง ๆทั้งที่เป็ นการวัดโดยใช้แบบทดสอบ แบบให้ปฏิบตั ิการ และแบบที่ไม่
ใช้แบบทดสอบด้วย
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์และเอนกกุล กรี แสง (2522) ให้ความหมายการวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า เป็ นกระบวนการวัดปริ มาณของผลการศึกษาเล่าเรี ยนว่าเกิ ดขึ้นนมากน้อย
เพียงใดคานึงถึงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น
ไพศาล หวังพานิช (2536) กว่าวไว้วา่ การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
คุ ณลัก ษณะ และความสามารถของบุ ค คลอัน เกิ ดจากการเรี ย นการสอน เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่เกิ ดจากการฝึ กฝน อบรม หรื อจากการสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนจึงเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถหรื อถามสัมฤทธิ์ ผลของบุคคลว่าเรี ยนแล้วรู้
เท่าใด
ทิวตั ถ์ มณี โชติ (2549) การวัด (Measurement) ความหมายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่ อน
เกี่ ยวกับ การวัด และ การวัดผล บางคนเข้าใจว่า 2 คานี้ เป็ นคาเดี ยวกัน มีความหมายเหมือนกัน
เพราะมาจากภาษาอัง กฤษค าเดี ย วกัน คื อ measurement แต่ ใ นภาษาไทย 2 ค านี้ มี ค วามหมาย
แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้ การวัด เป็ นกระบวนการกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ แทนปริ มาณหรื อ
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คุ ณภาพของคุ ณลักษณะหรื อคุ ณสมบัติข องสิ่ งที่ ต้องการวัด การวัดผล เป็ นกระบวนการกาหนด
ตัวเลขหรื อสัญลักษณ์แทนปริ มาณหรื อคุ ณภาพของคุ ณลักษณะหรื อคุ ณสมบัติของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
โดยสิ่ งที่ตอ้ งการวัดนั้นเป็ นผลมาจากการกระทาหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน
เช่น การวัดผลการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่วดั คือ ผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบของการวัดประกอบด้วย สิ่ งที่ตอ้ งการวัด เครื่ องมือวัด และผลของการวัด ที่
สาคัญที่สุด คือ เครื่ องมือวัด เครื่ องมือที่มีคุณภาพจะให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยา
ประเภทของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
สิ่ งที่ตอ้ งการวัดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ
1. สิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม คื อ คน สั ตว์ หรื อสิ่ งของ ที่ จบั ต้องได้ มี รูป ทรง การวัดสิ่ ง ที่ เป็ น
รู ปธรรมนี้ เป็ นการวัดทางกายภาพ (physical) คุ ณลักษณะที่จะวัดสามารถกาหนดได้ชดั เจน เช่ น
น้ าหนัก ความสู ง ความยาว เครื่ องมือวัดคุ ณลักษณะเหล่านี้ ให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยาสู ง
วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเอียดถี่ถว้ น ตัวอย่างเครื่ องมือวัด เช่น เครื่ องชัง่ ไม้บรรทัด สายวัด เป็ น
ต้น การวัดลักษณะนี้ เป็ นการวัดทางตรง ตัวเลขที่ได้จากการวัดแทนปริ มาณคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการ
วัดทั้งหมด เช่ น หนัก 10 กิ โลกรัม สู ง 172 เซนติเมตร ยาว 3.5 เมตร ตัวเลข 10 172 และ 3.5
แทนน้ าหนัก ความสู ง และความยาวทั้งหมด เช่ น 10 แทนน้ าหนักทั้งหมด ถ้าไม่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว เช่นหนัก 0 หน่วย ก็คือ ไม่มีนาหนักเลย ตัวเลข 0 นี้เป็ นศูนย์แท้ (absolute zero)
2. สิ่ ง ที่ เป็ นนามธรรม คื อสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ตวั ตน จับ ต้องไม่ ไ ด้ เป็ นการวัด พฤติ ก รรมและ
สังคมศาสตร์ (behavioral and social science) คุณลักษณะที่จะวัดกาหนดได้ไม่ชดั เจน เช่น การวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (achievement) วัดเจตคติ (attitude) วัดความถนัด (aptitude) วัดบุคลิกภาพ
(personality) เป็ นต้น เครื่ องมือวัดด้านนี้ มีคุณภาพด้อยกว่าเครื่ องมือวัดสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม คื อ
ให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยาน้อยกว่า ลักษณะการวัด เป็ นการวัดทางอ้อม วัดได้ไม่สมบูรณ์
ไม่ละเอียดถี่ ถว้ น และมีความผิดพลาด ตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ ที่ได้จากการวัดเป็ นค่าโดยประมาณ
ไม่ ส ามารถแทนปริ ม าณหรื อ คุ ณ ภาพของคุ ณ ลัก ษณะที่ ต้อ งการวัด ได้ท้ ัง หมด เช่ น การวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนคนหนึ่ ง ได้ 15 คะแนน ตัวเลข 15 ไม่ได้แทน
ปริ มาณความรู ้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนคนนี้ ท้ งั หมด แม้แต่นักเรี ยนที่ สอบได้
คะแนนเต็ม ไม่ได้หมายความว่านักเรี ยนผูน้ ้ นั มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องดังกล่าวสมบูรณ์ เต็ม
ตามกรอบของหลักสู ตร ในทางตรงกันข้ามนักเรี ยนที่ได้ 0 คะแนน ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรี ยนผู ้
นั้นไม่มีความรู ้ความสามารถในคุณลักษณะดังกล่าว เพียงแต่ตอบคาถามผิดหรื อเครื่ องมือวัดไม่ตรง
กับความรู ้ความสามารถที่นกั เรี ยนคนนั้นมี เลข 0 นี้ เป็ นศูนย์เทียม
ลักษณะการวัดทางการศึกษา
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การวัดทางการศึกษาเป็ นการวัดคุณลักษณะที่เป็ นนามธรรม มีลกั ษณะการวัด ดังนี้
1. เป็ นการวัดทางอ้อม คือ ไม่สามารถวัดคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดได้โดยตรง ต้องนิ ยาม
คุณลักษณะดังกล่าวไห้เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้ก่อน จากนั้นจึงวัดตามพฤติกรรมที่นิยาม เช่น การวัด
ความรับผิดชอบของนักเรี ยน ต้องให้นิยามคุณลักษณะความรับผิดชอบเป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้ โดย
อาจจะแยกเป็ นพฤติกรรมย่อย เช่ น ไม่มาโรงเรี ยนสาย ทางานทุกงานที่ได้รับมอบหมาย นาวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนที่ครู สั่งมาครบทุกครั้ง ส่ งงานหรื อการบ้านตามเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
2. วัดได้ไม่สมบูรณ์ การวัดทางการศึกษาไม่สามารถทาการวัดคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ วัดได้เพียงบางส่ วน หรื อวัดได้เฉพาะตัวแทนของคุณลักษณะทั้งหมด เช่นการ
วัดความสามารถการอ่านคาของนักเรี ยน ผูว้ ดั ไม่สามารถนาคาทุกคามาทาการทดสอบนักเรี ยน ทา
ได้เพียงนาคาส่ วนหนึ่งที่คิดว่าเป็ นตัวแทนของคาทั้งหมดมาทาการวัด เป็ นต้น
3. มี ค วามผิด พลาด สื บ เนื่ อ งจากการที่ ไ ม่ ส ามารถวัด ได้โดยตรง และการนิ ย ามสิ่ ง ที่
ต้องการวัดก็ไม่สามารถนิยามให้เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้ได้ท้ งั หมด จึงวัดได้ไม่สมบูรณ์ ตัวเลขหรื อ
สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ไ ด้จ ากการวัด เป็ นการประมาณคุ ณ ลัก ษณะที่ ต้อ งการวัด ซึ่ งในความเป็ นจริ ง
คุ ณลัก ษณะดัง กล่ า วอาจจะมี ม ากหรื อน้อยกว่า ผลการวัดจึ ง มี ค วามผิดพลาดของการวัด หรื อ
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง การวัดที่ดีจะต้องให้เกิดการผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
4. อยูใ่ นรู ปความสัมพันธ์ การที่จะรู ้ความหมายของตัวเลขที่วดั ได้ ต้องนาตัวเลขดังกล่าว
ไปเทียบกับเกณฑ์หรื อเทียบกับคนอื่น เช่น นาคะแนนที่นกั เรี ยนสอบได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม เทียบกับคะแนนของเพื่อนที่สอบพร้อมกัน หรื อเทียบกับคะแนนของนักเรี ยนเองกับการสอบ
ครั้งก่อนๆ ถ้าคะแนนสู งกว่าเพื่อน แสดงว่ามีความสามารถในเรื่ องที่วดั มากกว่าเพื่อนคนนั้น หรื อ
ถ้ามีคะแนนสู งกว่าคะแนนที่ตนเองเคยสอบผ่านมา แสดงว่ามีพฒั นาการขึ้น เป็ นต้น
การวัดทางการศึกษา มีหลักการเบื้องต้น ดังนี้
1. นิยามสิ่ งที่ตอ้ งการวัดให้ชดั เจน ดังที่กล่าวไว้ในลักษณะการวัดว่า การวัดทางการศึกษา
เป็ นการวัดทางอ้อม การที่จะวัดให้มีคุณภาพต้องนิยามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดให้ตรงและชัดเจน
การนิยามนี้ มีความสาคัญมาก ถ้านิ ยามไม่ตรงหรื อไม่ถูกต้อง เครื่ องมือวัดที่สร้างตามนิ ยามก็ไม่มี
คุณภาพ ผลการวัดก็ผดิ พลาด คือ วัดได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด
2. ใช้เครื่ องมือวัดที่มีคุณภาพ หัวใจสาคัญของการวัด คือ สามารถวัดคุณลักษณะได้ตรง
ตามกับที่ตอ้ งการวัดและวัดได้แม่นยา โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีคุณภาพ คุณภาพของเครื่ องมือมีหลาย
ประการ ที่สาคัญคือ มีความตรง (validity) คือวัดได้ตรงกับคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการวัด และมีความ
เที่ยง (reliability) คือวัดได้คงที่ คือวัดได้กี่ครั้งก็ให้ผลการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
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3. กาหนดเงื่ อนไขของการวัดให้ชดั เจน คือกาหนดให้แน่ นอนว่าจะทาการวัดอะไร วัด
อย่างไร กาหนดตัวเลขและสัญลักษณ์อย่างไร
ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา
1. ระบุจุดประสงค์และขอบเขตของการวัด ว่าวัดอะไร วัดใคร
2. นิยามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดให้เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้
3. กาหนดวิธีการวัดและเครื่ องมือวัด
4. จัดหาหรื อสร้างเครื่ องมือวัด กรณี สร้างเครื่ องมือใหม่ดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 สร้ างข้อคาถาม เงื่ อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้ า ที่ จะกระตุ น้ ให้ผูถ้ ู กวัดแสดง
พฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อทาการวัด โดยข้อคาถามเงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้าดังกล่าว
ต้องตรงและครอบคลุมคุณลักษณะที่นิยามไว้
4.2 พิจารณาข้อคาถาม เงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้า โดยอาจให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน
เนื้อหาและทางด้านวัดผลช่วยพิจารณา
4.3 ทดลองใช้เครื่ องมือ กับกลุ่มที่เทียบเคียงกับกลุ่มที่ตอ้ งการวัด
4.4 หาคุณภาพของเครื่ องมือ มีคุณภาพรายข้อและคุณภาพ เครื่ องมือทั้งฉบับ
4.5 จัดทาคู่มือวัดและการแปลความหมาย
4.6 จัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
5. ดาเนินการวัดตามวิธีการที่กาหนด
6. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด
7. แปลความหมายผลการวัดและนาผลการวัดไปใช้
จากทรรศคติ ข องนั ก วิ ช าการสรุ ปได้ ว่ า การวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึ ง
กระบวนการวัดปริ มาณของผลการศึกษาเล่าเรี ยน คุณลักษณะ และความสามารถของบุ คคลอันเกิ ด
จากการเรี ยนการสอนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจึงเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคล
ว่าเรี ยนแล้วรู้เท่าใด
การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal)
การประเมินและการประเมินผล มีความหมายทานองเดียวกับ การวัดและการวัดผล ดังนี้
การประเมิน เป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ นาตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ที่ได้จากการ
วัดมาตีค่าอย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น โรงเรี ยนกาหนดคะแนน
ที่น่าพอใจของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้ที่ร้อยละ 60 นักเรี ยนที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรื ออาจจะกาหนดเกณฑ์ไว้หลายระดับ เช่น ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 40 อยู่
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ในเกณฑ์ควรปรับปรุ ง ร้อยละ 40-59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้ อยละ 60-79 อยูใ่ นเกณฑ์ดี และร้อยละ
80 ขึ้นไป อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก เป็ นต้น ลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่าเป็ นการประเมิน
การประเมินผล มีความหมายเช่ นเดี ยวกับการประเมิน แต่เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องจาก
การวัดผลสาหรับภาษาอังกฤษมีหลายคา ที่ใช้มากมี 2 คา คือ evaluation และ assessment 2 คานี้
มีความหมายต่างกัน คือ evaluation เป็ นการประเมินตัดสิ น มีการกาหนดเกณฑ์ชดั เจน (absolute
criteria) เช่ น ได้คะแนนร้ อยละ 80 ขึ้ นไป ตัดสิ นว่าอยู่ในระดับ ดี ได้ค ะแนนร้ อยละ 60 – 79
ตัด สิ น ว่า อยู่ ใ นระดับ พอใช้ ได้ค ะแนนไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 60 ตัด สิ น ว่า อยู่ ใ นระดับ ควรปรั บ ปรุ ง
evaluation จะใช้กบั การประเมิ นการดาเนิ นงานทัว่ ๆ ไป เช่ น การประเมินโครงการ (Project
Evaluation) การประเมินหลักสู ตร (Curriculum Evaluation) assessment เป็ นการประเมิ น เชิ ง
เปรี ยบเทียบ ใช้เกณฑ์เชิ งสัมพันธ์ (relative criteria) เช่น เทียบกับผลการประเมินครั้งก่อน เทียบ
กับเพื่อนหรื อกลุ่มใกล้เคี ยงกัน assessment มักใช้ในการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ เช่ น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การประเมินตนเอง (Self Assessment)
ลักษณะการประเมินทางการศึกษา
การประเมินทางการศึกษามีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งควรทา
การประเมิ นอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อนาผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. เป็ นการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะหรื อพัฒ นาการการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนว่ า บรรลุ ต าม
จุดประสงค์หรื อไม่
3. เป็ นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผูเ้ รี ยน โดยการรวบรวมข้อมูลและประมวลจาก
ตัวเลขจากการวัดหลายวิธีและหลายแหล่ง
4. เป็ นกระบวนการเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลหลายกลุ่ ม ทั้ง ครู นัก เรี ย น ผูป้ กครองนัก เรี ย น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรี ยน
หลักการประเมินทางการศึกษา
หลักการประเมินทางการศึกษาโดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1. ขอบเขตการประเมินต้องตรงและครอบคลุมหลักสู ตร
2. ใช้ขอ้ มูลจากผลการวัดที่ครอบคลุม จากการวัดหลายแหล่ง หลายวิธี
3. เกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นผลการประเมินมีความชัดเจน เป็ นไปได้ มีความยุติธรรม ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษา
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การประเมินทางการศึกษามีข้ นั ตอนที่สาคัญ ดังนี้
1. ก าหนดจุ ดประสงค์ก ารประเมิ น โดยให้สอดคล้องและครอบคลุ มจุ ดประสงค์ข อง
หลักสู ตร
2. กาหนดเกณฑ์เพื่อตีค่าข้อมูลที่ได้จาการวัด
3. รวบรวมข้อมูลจากการวัดหลายๆ แหล่ง
4. ประมวลและผสมผสานข้อมูลต่างๆ ของทุกรายการที่วดั ได้
5. วินิจฉัยชี้บ่งและตัดสิ นโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ประเภทของการประเมินทางการศึกษา
การประเมินแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้
1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน
การแบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ดงั นี้
1.1 การประเมินก่อนเรี ยน หรื อก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อการประเมินพื้นฐาน
(Basic Evaluation) เป็ นการประเมินก่อนเริ่ มต้นการเรี ยนการสอนของแต่ละบทเรี ยนหรื อแต่ละ
หน่วย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1.1 การประเมินเพื่อจัดตาแหน่ ง (Placement Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อ
พิ จ ารณาดู ว่า ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในสาระที่ จ ะเรี ย นอยูใ้ นระดับ ใดของกลุ่ ม
ประโยชน์ของการประเมิ นประเภทนี้ คื อ ครู ใช้ผลการประเมินเพื่อกาหนดรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ความสามารถในสาระที่จะเรี ยน
น้อยคื ออยู่ในตาแหน่ งท้ายๆ ควรได้รับการเพิ่มพูนเนื้ อหาสาระนั้นมากกว่ากลุ่มที่ อยู่ใน
ลาดับต้นๆ คือ กลุ่มที่มีความรู ้ความสามารถในสาระที่จะเรี ยนมากกว่า หรื อกลุ่มที่มีความรู ้
พื้นฐานในสาระที่จะเรี ยนดีกว่า และแต่ละกลุ่มควรใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
1.1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็ นการประเมินก่อนการ
เรี ย นการสอนอี ก เช่ น กัน แต่ เป็ นการประเมิ นเพื่ อ พิ จ ารณาแยกแยะว่า ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถในสาระที่จะเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด มีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรี ยนในเรื่ องที่จะ
สอนหรื อไม่ จุดใดสมบูรณ์แล้ว จุดใดยังบกพร่ องอยู่ จาเป็ นต้องได้รับการสอนเสริ มให้มี
พื้ นฐานที่ เพี ย งพอเสี ย ก่ อ นจึ ง จะเริ่ ม ต้นสอนเนื้ อหาในหน่ วยการเรี ย นต่ อไป และจาก
พื้นฐานที่ผเู ้ รี ยนมีอยูค่ วรใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนอย่างไร
ทั้ง การประเมิ น เพื่ อ จัด ต าแหน่ ง และการประเมิ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย มี จุ ด ประสงค์
เหมือนกันคือเพื่อทราบพื้นฐานความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนที่จะจัดการเรี ยนรู ้หรื อการเรี ยน
การสอนในสาระการเรี ยนรู ้ น้ นั ๆ แต่การประเมิ น 2 ประเภทดังกล่ าวมีความแตกต่างกัน คือ การ

78

ประเมิ นเพื่อจัดตาแหน่ ง เป็ นการประเมิ นเพื่อพิจารณาในภาพรวม ใช้เครื่ องมื อไม่ละเอี ยดหรื อ
จานวนข้อค าถามไม่ ม าก แต่ ก ารประเมิ นเพื่ อวินิจฉัยเป็ นการประเมิ นเพื่ อพัฒนาอย่า งละเอี ย ด
แยกแยะเนื้ อหาเป็ นตอนๆ เพื่อพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ พ้ืนฐานของเนื้ อหาแต่ละตอนมากน้อย
เพียงใด จุดใดบกพร่ องบ้าง ดังนั้นจานวนข้อคาถามมีมากกว่า
1.2 การประเมินเพื่อพัฒนา หรื อการประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพื่อใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การประเมินประเภทนี้ ใช้
ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนหรื อไม่ หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ อน
ก็ จ ะหาวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต ามเกณฑ์ ที่ ต้ งั ไว้ ผลการประเมิ น ยัง เป็ นการ
ตรวจสอบครู ผูส้ อนเองว่าเป็ นอย่างไร แผนการเรี ยนรู ้ รายครั้ งที่ เตรี ยมมาดี หรื อไม่ ควรปรับปรุ ง
อย่างไร กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างไร มีจุดใดบกพร่ องที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
การประเมินประเภทนี้ นอกจากจะใช้ผลการประเมิ นเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนแล้ว ผลการประเมินยังใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรของสถานศึกษาด้วย กล่าวคือ หากพบว่า
เนื้อหาสาระใดที่ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ไม่เป็ นไปตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง โดยที่ผสู ้ อนได้พยายาม
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่กบั ผูเ้ รี ยนหลายกลุ่มแล้วยังได้ผลเป็ นอย่างเดิม แสดงว่า
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังนั้นสู งเกินไปหรื อไม่เหมาะกับผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนระดับนี้ หรื อเนื้ อหาอาจจะ
ยากหรื อซับซ้อนเกิ นไปที่จะบรรจุในหลักสู ตรระดับนี้ ควรบรรจุในชั้นเรี ยนที่สูงขึ้น จะเห็นว่าผล
จากการประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาด้วย
1.3 การประเมินเพื่อตัดสิ นหรื อการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็ น
การประเมินเพื่อตัดสิ นผลการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินหลังจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนไปแล้ว อาจเป็ น
การประเมินหลังจบหน่ วยการเรี ยนรู ้ หน่ วยใดหน่ วยหนึ่ ง หรื อหลายหน่ วย รวมทั้งการประเมิ น
ปลายภาคเรี ยนหรื อปลายปี ผลจากการประเมินประเภทนี้ ใช้ในการตัดสิ นผลการจัดการเรี ยนการ
สอน หรื อตัดสิ นใจว่าผูเ้ รี ยนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
2. แบ่งตามการอ้างอิง
การแบ่งประเภทของการประเมินตามการอ้างอิงหรื อตามระบบของการวัด แบ่งออกเป็ น
2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อนา
ผลจากการเรี ยนรู ้มาเปรี ยบเทียบกับความสามารถของตนเอง เป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ ง
ตนเอง (Self Assessment) เช่น ประเมินโดยการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบก่อนเรี ยนกับ
ทดสอบหลัง เรี ย นของตนเอง การประเมิ นแบบนี้ ควรจะใช้แ บบทดสอบคู่ ข นานหรื อ
แบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence Test) เพื่อเปรี ยบเทียบกันได้
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2.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อ
พิจารณาว่าผูไ้ ด้รับการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกลุ่ ม ที่ ถู กวัดด้วยแบบทดสอบฉบับเดี ยวกัน การประเมิ นประเภทนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ความรู ้
ความสามารถของกลุ่ มเป็ นสาคัญ นิ ย มใช้ใ นการจัดตาแหน่ ง ผูถ้ ู ก ประเมิ น หรื อใช้เพื่ อ
คัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาต่อ
2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็ นการนาผล
การสอบที่ ได้ไปเที ย บกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ความสาคัญอยู่ที่ เกณฑ์ โดยไม่จาเป็ นต้อง
คานึ งถึ งความสามารถของกลุ่ม ซึ่ งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ผลการ
เรี ยนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรี ยนรู้
3. แบ่งตามผูป้ ระเมิน
การแบ่งประเภทของการประเมินตามกลุ่มผูป้ ระเมิน (Evaluator) แบ่งออกเป็ น
3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรื อการประเมินภายใน (Internal
Evaluation) เป็ นการประเมินลักษณะเดี ยวกับการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาหรื อปรับปรุ งตนเอง การประเมินประเภทนี้ สามารถประเมินได้ทุกกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนประเมินตนเองเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนรู้ของตนเอง ครู ประเมินเพื่อปรับปรุ งการสอน
ของตนเอง นอกจากประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนแล้ว สามารถประเมิน
เพื่อพัฒนาปรับปรุ งได้ทุกเรื่ อง ผู้บริ หารสถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยอาจจะประเมิ น ด้ว ยตนเอง หรื อ มี ค ณะประเมิ น ของ
สถานศึกษา เรี ยกว่า การประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรื อการศึกษาตนเอง (Self
Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม หรื อแบ่งประเมินเป็ นส่ วนๆ เป็ นด้านๆ ลักษณะการ
ประเมิ นอาจจะมี ค ณะเดี ย วประเมิ นทุ ก ส่ ว น หรื อจะให้แ ต่ ล ะส่ วนประเมิ นตนเองหรื อ
ภายในส่ วนของตนเอง เช่น แต่ละระดับชั้นเรี ยน แต่ละหมวดวิชาหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
แต่ละฝ่ าย อาทิ ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายอาคารสถานที่ เป็ นต้น เพื่อให้แต่ละส่ วนมี
การพัฒนาปรั บปรุ งการดาเนิ นงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมิ นแต่ละ
ส่ วนเพื่อจัดทาเป็ นรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR
หรื อ Self Assessment Report : SAR)
3.2 การประเมิ นโดยผูอ้ ื่ นหรื อการประเมิ นภายนอก (External Evaluation)
สื บเนื่องจากการประเมินตนเองหรื อการประเมินภายในซึ่ งมีความสาคัญมากในการพัฒนา
ปรับปรุ ง แต่การประเมินภายในมีจุดอ่อนคือความน่าเชื่ อถือ โดยบุคคลภายนอกมักคิดว่า
การประเมินภายในนั้น มี ความลาเอียง ผูป้ ระเมิ นตนเองมักจะเข้าข้างตนเอง ดังนั้นจึงมี
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การประเมินโดยผูอ้ ื่นหรื อประเมินโดยผูป้ ระเมินภายนอก เพื่อยืนยันการประเมินภายใน
และอาจจะมีจุดอ่อนหรื อจุดที่ควรได้รับการพัฒนายิง่ ขึ้นในทรรศนะของผูป้ ระเมินในฐานะ
ที่มีประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การประเมินภายนอกก็มีจุดบกพร่ องในเรื่ อง
การรู้รายละเอียดและถูกต้องของสิ งที่จะประเมิน และจุดบกพร่ องอีกประการหนึ่ งคือเจต
คติของผูถ้ ูกประเมิน ถ้ารู ้สึกว่าถูกจับผิดก็จะต่อต้าน ไม่ให้ความร่ วมมือ ไม่ยอมรับผลการ
ประเมิน ทาให้การประเมิ นดาเนิ นไปด้วยความยากลาบาก ดังนั้นการประเมินภายนอก
ควรมาจากความต้องการของผูถ้ ูกประเมิน เช่ น ครู ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครอง หรื อเพื่อน
ครู ป ระเมิ น การสอนของตนเอง สถานศึ ก ษาให้ผู้ป กครองหรื อ นัก ประเมิ น มื อ อาชี พ
(ภายนอก) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากทรรศคติของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องจากการวัด คือ นาตัวเลข
หรื อสัญลักษณ์ ที่ได้จากการวัดมาตีค่าอย่างมีเหตุผลมีความหมายทานองเดี ยวกับ การวัดและการ
วัดผล
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทาให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่จาเป็ นในการพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนเกิดคุณภาพการเรี ยนรู ้ตามผล
การเรี ยนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรี ยนรู้
จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการประเมินเป็ น
เกณฑ์ใ นการแบ่ ง ประเภท จะเห็ นว่า การวัด และประเมิ นผลการเรี ย นนอกจากจะมี ประโยชน์
โดยตรงต่อผูเ้ รี ยนแล้ว ยัง สะท้อนถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการการสอนของครู และเป็ นข้อมูลส าคัญที่
สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย ดังนั้นครู และสถานศึกษาต้อง
มีขอ้ มูลผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ทั้งจากการประเมิ นในระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา และ
ระดับอื่นที่สูงขึ้น ประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้จาแนกเป็ นด้านๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนมีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อการจัดการเรี ยน
การสอนดังนี้
1.1 เพื่อจัดตาแหน่ง (Placement) ผลจากการวัดบอกได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถอยู่
ในระดับ ใดของกลุ่ มหรื อเปรี ยบเที ย บกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับ ใด การวัดและประเมิ นเพื่อจัด
ตาแหน่งนี้ มักใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
1.1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็ นการใช้ผลการวัดเพื่อคัดเลื อกเพื่อเข้าเรี ยน เข้า
ร่ วมกิ จกรรม-โครงการ หรื อเป็ นตัวแทน(เช่ นของชั้นเรี ยนหรื อสถานศึกษา) เพื่อการทา
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กิจกรรม หรื อการให้ทุนผล การวัดและประเมินผลลักษณะนี้ คานึ งถึงการจัดอันดับที่เป็ น
สาคัญ
1.1.2 เพื่ อ แยกประเภท (Classification) เป็ นการใช้ผ ลการวัด และประเมิ น เพื่ อ
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน เช่ น แบ่งเป็ นกลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์
หรื อตัดสิ นได้-ตก เป็ นต้น เป็ นการวัดและประเมิ นที่ ยึดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็ น
สาคัญ
1.2 เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็ นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อค้นหาจุดเด่น-จุดด้อย
ของผูเ้ รี ยนว่ามีปัญหาในเรื่ องใด จุดใด มากน้อยแค่ไหน เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้และการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เครื่ องมือที่ใช้วดั เพื่อการ
วินิจฉับ เรี ย กว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรื อแบบทดสอบวินิจฉัย การเรี ย น
ประโยชน์ของการวัดและประเมินประเภทนี้นาไปใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้
1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ผลการวัดผูเ้ รี ยนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการ
เรี ย นจะท าให้ท ราบว่า ผูเ้ รี ย นมี จุดบกพร่ องจุ ดใด มากน้อยเพี ยงใด ซึ่ ง ครู ผูส้ อนสามารถแก้ไ ข
ปรับปรุ งโดยการสอนซ่ อมเสริ ม (Remedial Teaching) ได้ตรงจุด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่คาดหวังไว้
1.2.2 เพื่ อปรั บ ปรุ ง การจัดการเรี ย นรู้ ผลการวัดด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย การเรี ย น
นอกจากจะช่ ว ยให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้เ รี ยนมี จุ ด บกพร่ อ งเรื่ องใดแล้ว ยัง ช่ ว ยให้ เ ห็ น จุ ด บกพร่ อ งของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อีกด้วย เช่ น ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีจุดบกพร่ องจุ ดเดี ยวกัน ครู ผูส้ อนต้อง
ทบทวนว่าอาจจะเป็ นเพราะวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ไม่เหมาะสมต้องปรัปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุ ง การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้เทียบกับจุดประสงค์หรื อผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ผลจากการ
ประเมินใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยอาจจะปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ ยน
วิธีการสอน (Teaching Method) ปรับเปลี่ยนสื่ อการสอน (Teaching Media) ใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ (Teaching Innovation) เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 เพื่อการเปรี ยบเทียบ (Assessment) เป็ นการใช้ผลการวัดและประเมินเปรี ยบเทียบว่า
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการจากเดิมเพียงใด และอยูใ่ นระดับที่พึงพอใจหรื อไม่
1.5 เพื่ อ การตัด สิ น การประเมิ น เพื่ อ การตัด สิ น ผลการเรี ย นของผูเ้ รี ย นเป็ นการประเมิ น รวม
(Summative Evaluation) คือใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนว่าผ่านไม่ผา่ น หรื อให้ระดับคะแนน
2 ด้านการแนะแนว
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ผลจากการวัดและประเมินผูเ้ รี ยน ช่ วยให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีปัญหาและข้อบกพร่ องในเรื่ องใด มาก
น้อยเพี ยงใด ซึ่ ง สามารถแนะนาและช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้แก้ปั ญหา มี การปรั บตัวได้ถูกต้องตรง
ประเด็น นอกจากนี้ ผลการวัดและประเมิ นยังบ่งบอกความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสามารถนาไปใช้แนะแนวการศึ กษาต่อและแนะแนวการเลื อกอาชี พ ให้แก่
ผูเ้ รี ยนได้
3. ด้านการบริ หาร
ข้อมูลจากการวัดและประเมินผูเ้ รี ยน ช่ วยให้ผบู ้ ริ หารเห็ นข้อบกพร่ องต่างๆ ของการจัดการเรี ยนรู ้
เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู และบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามักใช้ขอ้ มูลได้จากการวัดและประเมินใช้ในการตัดสิ นใจหลายอย่าง เช่น การ
พัฒ นาบุ ค ลากร การจัด ครู เ ข้า สอน การจัด โครงการ การเปลี่ ย นแปลงโปรแกรมการเรี ย น
นอกจากนี้การวัดและประเมินผลยังให้ขอ้ มูลที่สาคัญในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SSR)
เพื่อรายงานผลการจัดการศึ กษาสู่ ผูป้ กครอง สาธารณชน หน่ วยงานต้นสังกัด และนาไปสู่ การ
รองรับการประเมินภายนอก จะเห็ นว่าการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของระบบ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ด้านการวิจยั
การวัดและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวิจยั หลายประการดังนี้
4.1 ข้อมูลจาการวัดและประเมินผลนาไปสู่ ปัญหาการวิจยั เช่น ผลจากการวัดและประเมิน
พบว่าผูเ้ รี ยนมีจุดบกพร่ องหรื อมีจุดที่ควรพัฒนาการแก้ไขจุดบกพร่ องหรื อการพัฒนาดังกล่าวโดย
การปรับเปลี่ ยนเทคนิ ควิธีสอนหรื อทดลองใช้นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจยั การวิจยั ดังกล่าว
เรี ยกว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยน (Classroom Research) นอกจากนี้ผลจากการวัดและประเมินยังนาไปสู่
การวิจยั ในด้านอื่น ระดับอื่น เช่น การวิจยั ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
4.2 การวัดและประเมินเป็ นเครื่ องมือของการวิจยั การวิจยั ใช้การวัดในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาผลการวิจยั ขั้นตอนนี้ เริ่ มจากการหาหรื อสร้างเครื่ องมือวัด การทดลองใช้เครื่ องมือ การ
หาคุณภาพเครื่ องมือ จนถึงการใช้เครื่ องมือที่มีคุณภาพแล้วรวบรวมข้อมูลการวัดตัวแปรที่ศึกษา
หรื ออาจต้องตีค่าข้อมูล จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลมีบทบาทสาคัญมากในการวิจยั เพราะการ
วัดไม่ดี ใช้เครื่ องมือไม่มีคุณภาพ ผลของการวิจยั ก็ขาดความน่าเชื่อถือ
อัจฉรา สุ ขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ระดับ
ความสาเร็ จที่ได้รับจากการเรี ยนซึ่ งได้ประเมินผลจากหลายวิธีดงั ต่อไปนี้ กระบวนการที่ได้จาก
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แบบทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยทัว่ ไปกระบวนการที่ได้จาก เกรด
เฉลี่ยของโรงเรี ยน ซึ่ งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซบั ซ้อนและช่วงเวลาที่ยาวนาน
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ นิ ย มใช้ก ัน ทั่ว ไป มัก อยู่ใ นรู ป ของเกรดที่ ไ ด้จ ากโรงเรี ย น
เนื่องจากให้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่า เพราะการประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน ครู จะต้องพิจารณา
องค์ประกอบอื่ น ๆ หลายด้านจึ งย่อมดี กว่าการแสดงขนาดของความล้มเหลว หรื อความสาเร็ จ
ทางการเรี ยนจากการทดสอบนักเรี ยนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทัว่ ๆ ไป เพียงครั้งเดียว
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ยสะสมของนักเรี ยน และแบ่งระดับของ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่า หมายถึง ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
คะแนนเฉลี่ยสะสมปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 – 2.50
คะแนนเฉลี่ยสะสมสู ง หมายถึง ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
จากทรรศนของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง กระบวนการ
วัดผลการศึกษาเล่าเรี ยนว่า ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้มากน้อยเพียงใดหลังจากเรี ยนในเรื่ องนั้น ๆ
เครื่ องมือวัดทางการศึกษา มีหลายชนิ ด เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบ
วัดเจตคติ แบบวัดภาคปฏิ บ ตั ิ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ แบบ
ประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม ฯลฯ รายละเอียดดังนี้
1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Achievement test)
เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ทางด้านความรู้ (Cognitive Domain) ได้แก่ ความจา ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
2.แบบวัดเจตคติ (Attitude test)
การวัดเจตคติเป็ นการวัดความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งอาจเป็ นการประเมินค่าสถานการณ์
คุณลักษณะของสิ่ งที่ประเมินว่าอยูใ่ นระดับใด หรื อสนใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เจตคติสามารถวัด
โดยตนเอง ผูอ้ ื่น และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่สร้างขึ้น สถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น วิธีการ
วัดเจตคติ ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การใช้แบบวัด การใช้เทคนิคการฉายออก
และการพิจารณาจากบันทึก
3. แบบวัดภาคปฏิบตั ิ (Performance test)
การวัดภาคปฏิบตั ิ เป็ นการวัดความสามารถในการทางานของบุคคลภายใต้สถานการณ์
และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยจะวัดทั้งวิธีการ (process) และผลงาน
(product) ที่ผทู้ ดสอบแสดงการกระทาออกมา
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ในการวัดภาคปฏิบตั ิ ครู ผสู ้ อนต้องกาหนดงาน (tasks) ให้ผเู้ รี ยนกระทา หรื อปฏิบตั ิและ
กาหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 งานที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนทา
งานที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนทางาน แบ่งได้เป็ น 5 ลักษณะ คือ การปฏิบตั ิโดยข้อเขียน
(paper and pencil performance) การระบุชื่อและกระบวนการปฏิบตั ิ (identification test)
การสร้างสถานการณ์จาลอง (simulated performance) การกาหนดงานให้ปฏิบตั ิ (work
sample) และการปฏิบตั ิงานจากสถานการณ์จริ ง (Authentic performance)
3.2 เกณฑ์การประเมิน (Rubric)
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมินมี 2 แบบ คือ
(1) การกาหนดเกณฑ์โดยภาพรวม (Holistic Score) เป็ นการให้ระดับ
คะแนนเดียวสาหรับงานนั้น เช่น การประเมินการเขียน จะได้ระดับคะแนนออกมาเป็ นระดับ
คะแนนเดียว แต่จะมีบรรยายคุณภาพของการเขียนทั้งฉบับเป็ นระดับคุณภาพ
(2) การกาหนดเกณฑ์โดยแยกเป็ นด้าน ๆ (Analytic Score) เป็ นการแบ่ง
คะแนนเป็ นส่ วน ๆ จากความสามารถที่จะต้องปฏิบตั ิงาน หรื อผลผลิตนั้น แจกแจงรายละเอียด
ออกเป็ นด้าน ๆ และแต่ละด้านมีคุณภาพอย่างไร เช่น การประเมินการเขียน แบ่งเกณฑ์การ
ประเมินเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านสานวนภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การเขียนถูกหลักไวยากรณ์ เป็ น
ต้น
3.3 แนวการกาหนดเกณฑ์ (rubric)
ระดับ 1 : ขั้นปรับปรุ ง - ผลงานมีขอ้ บกพร่ อง หรื องานไม่สาเร็ จ
ระดับ 2 : ขั้นพอใช้ - ผลงานยังเป็ นไปตามแบบ ไม่สมบูรณ์ มีจุดบก
บ่องอยูบ่ า้ ง
ระดับ 3 : ขั้นปานกลาง (ผ่าน) - ผลงานมีมาตรฐานค่อนข้างสมบูรณ์
ระดับ 4 : ขั้นดี - ผลงานอยูใ่ นระดับมาตรฐาน มีความสมบูรณ์
ระดับ 5 : ขั้นดีเยีย่ ม - ผลงานอยูใ่ นระดับมาตรฐานดีเยีย่ ม มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็ นแบบอย่างที่ดี
4. แบบสารวจรายการ (Checklist)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในสิ่ งที่กาลังดาเนินการ หรื อเสร็ จสิ้ นไปแล้ว ว่าได้กระทาหรื อไม่ใช้
ประเมินความถี่ในการกระทา ส่ วนใหญ่จะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ หรื อการสังเกต
5. แบบสังเกต (Observation)
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การสังเกตเป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผวู ้ ิจยั เป็ น “ผูส้ ังเกต” พฤติกรรม หรื อการ
กระทาต่าง ๆ เพื่อศึกษาความเป็ นไปและการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่ ง
จะได้ขอ้ มูลที่ตรงสภาพความเป็ นจริ งสู ง (high authentic)
6. แบบสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาความจริ ง คือ ผู้
สัมภาษณ์ได้เผชิญพูดคุยกัน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะได้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ งเพียงใดขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู ้
7. แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้กนั มากในการวิจยั เป็ นชุ ดคาถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับตัวบุคคลในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เช่น แบบสอบถามความคิดเห็น
ความรู้สึก หรื อข้อมูลความจริ ง โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามทาเครื่ องหมายในข้อเลือกตอบที่ระบุ
ไว้ หรื อเติม หรื อเขียนคาตอบ โดยทัว่ ไปแล้วแบบสอบถามจะให้ผตู ้ อบบอกข้อมูลส่ วนตัวของ
ผูต้ อบ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ จากนั้นจะถามเกี่ยวกับเป็ นสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษา

ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 78-82) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนว่า หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที่นกั เรี ยนได้รับการเรี ย นรู้
ผ่านมาแล้ว ซึ่ งแบ่ง ได้เป็ น 2 ประเภท คื อ แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้ า งกับ แบบทดสอบมาตรฐาน
แต่เนื่องจากครู ตอ้ งทาหน้าที่วดั ผลนักเรี ยน คือเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ตนได้สอน ซึ่ งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับแบบทดสอบที่ครู สร้างและมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้
1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรื อความเรี ยง ลักษณะทัว่ ไปเป็ นข้อสอบที่มีเฉพาะคาถาม
แล้วให้นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็นแต่ละคน
2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะทัว่ ไป ถือได้วา่ ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด คือ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตวั เลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น
ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริ ง-ไม่จริ ง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็ นต้น
3. ข้อสอบแบบเติ ม ค า ลัก ษณะทัว่ ไปเป็ นข้อสอบที่ ป ระกอบด้วยประโยคหรื อ
ข้อความที่ ยงั ไม่สมบูรณ์ ให้ผตู ้ อบเติ มคา หรื อประโยค หรื อข้อความลงในช่ องว่างที่ เว้นไว้น้ นั
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
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4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ลักษณะทัว่ ไป ข้อสอบประเภทนี้ คล้ายกับข้อสอบแบบ
เติมคา แต่แตกต่างกันที่ขอ้ สอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็ นประโยคคาถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคา
เป็ นประโยคที่ ย งั ไม่ส มบูร ณ์ ) แล้ว ให้ผูต้ อบเป็ นคนเขีย นตอบ คาตอบที่ ต อ้ งการจะสั้ น และ
กะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็ นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง
5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทัว่ ไป เป็ นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคาหรื อ
ข้อความแยกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้วให้ผตู ้ อบเลือกจับคู่วา่ แต่ละข้อความในชุ ดหนึ่ ง (ตัวยืน) จะคู่
กับคา หรื อข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ผอู ้ อก
ข้อสอบกาหนดไว้
6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทัว่ ไป ข้อสอบแบบเลื อกตอบนี้ จะประกอบด้วย
2 ตอน ตอนนาหรื อคาถามกับตอนเลือก ในตอนเลื อกนี้ จะประกอบด้วยตัวเลื อกที่เป็ นคาตอบถูก
และตัวเลือกที่เป็ นตัวลวง ปกติจะมีคาถามที่
กาหนดให้นักเรี ยนพิจารณาแล้วหาตัวเลื อกที่ถูกต้องมากที่ สุดเพียงตัวเลื อกเดี ยวจาก
ตัว เลื อ กอื่ น ๆ และคาถามแบบเลื อ กตอบที่ ดี นิ ย มใช้ต วั เลื อ กที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ดู เ ผิน ๆ จะเห็ น ว่า
ทุ ก ตัวเลือกถูกหมด แต่ความจริ งมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 96) ได้กล่าวถึ งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นใน
ทานองเดียวกันว่า หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ความรู ้ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนไปแล้ว ซึ่ งมักจะเป็ น
ข้อคาถามให้นกั เรี ยนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2546) ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เป็ นการวัดความสาเร็ จทางการเรี ยน หรื อวัดประสบการณ์ทางการเรี ยนที่ผเู้ รี ยนได้รับจากการเรี ยนการ
สอน โดยวัดตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรื อวัดผลสาเร็ จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่างๆ
จากทรรศนะของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
แบบทดสอบที่วดั ความรู ้ ความสามารถทางการเรี ยนด้านเนื้ อหา ด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของวิชา
ต่าง ๆ
หลักเกณฑ์ ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากนักการศึกษา
หลายๆ ท่าน ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์ไว้สอดคล้องกัน และได้ลาดับเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. เนื้ อ หาหรื อ ทัก ษะที ่ค รอบคลุม ในแบบทดสอบนั้น จะต้อ งเป็ นพฤติก รรมที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ใช้แบบทดสอบวัดนั้นถ้านาไปเปรี ยบเทียบกันจะต้องให้
ทุกคนมีโอกาสเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน
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3. วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ควรจะวัด
ตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างของการสอน และจะต้องมัน่ ใจว่าได้วดั สิ่ งที่ตอ้ งการจะวัดได้จริ ง
4. การวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เป็ นการวัด ความเจริ ญ งอกงามของนัก เรี ย น
การเปลี่ ยนแปลงและความก้าวหน้าไปสู่ วตั ถุ ประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น ครู ควรจะทราบว่าก่ อนเรี ยน
นัก เรี ย นมีค วามรู ้ ค วามสามารถอย่า งไร เมื่อ เรี ย นเสร็ จ แล้ว มีค วามรู ้ แตกต่า งจากเดิ ม หรื อ ไม่
โดยการทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน
5. การวัดผลเป็ นการวัดผลทางอ้อม เป็ นการยากที่ จะใช้ข้อสอบแบบเขี ยนตอบวัด
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได้ สิ่ งที่ วดั ได้ คือ การตอบสนองต่อข้อสอบ ดังนั้น การเปลี่ ยน
วัตถุประสงค์ให้เป็ นพฤติกรรมที่จะสอบ จะต้องทาอย่างรอบคอบและถูกต้อง
6. การวัดการเรี ยนรู้ เป็ นการยากที่จะวัดทุกสิ่ งทุกอย่างที่สอนได้ภายในเวลาจากัด สิ่ งที่วดั
ได้เป็ นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นต้องมัน่ ใจว่าสิ่ งที่วดั นั้นเป็ นตัวแทนแท้จริ งได้
7. การวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องช่ วยพัฒนาการสอนของครู และเป็ น
เครื่ องช่วยในการเรี ยนของเด็ก
8. ในการศึ ก ษาที่ ส มบูรณ์ น้ ัน สิ่ ง สาคัญไม่ไ ด้อยู่ที่ ก ารทดสอบแต่เพีย งอย่า งเดี ย ว
การทบทวนการสอนของครู ก็เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
9. การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ควรจะเน้นในการวัดความสามารถในการใช้ความรู้ให้
เป็ นประโยชน์ หรื อการนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
10. ควรใช้คาถามให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาและวัตถุประสงค์ที่วดั
11. ให้ขอ้ สอบมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายพอเหมาะ
มีเวลาพอสาหรับนักเรี ยนในการทาข้อสอบ
จากทรรศนะของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ ในการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ วิธีการสร้าง
แบบทดสอบที่เป็ นคาถาม เพื่อวัดเนื้ อหาและพฤติ ก รรมที่ ส อนไปแล้วต้องตั้ง คาถามที่ ส ามารถ
วัดพฤติกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ล้วน สายยศ และอัง คณา สายยศ (2543) ได้ใ ห้ความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นไว้ว่า เป็ นแบบทดสอบที่ว ดั ความรู ้ ข องนัก เรี ย นหลัง จากที่ไ ด้เ รี ย นไป
แล้ว ซึ่ ง มัก จะเป็ นข้อคาถามให้นัก เรี ย นตอบด้วยกระดาษและดิ น สอกับ ให้นัก เรี ย นปฏิ บ ตั ิ จริ ง
ซึ่ งแบ่งแบบทดสอบประเภทนี้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุ ดของข้อคาถามที่ครู เป็ นผูส้ ร้างขึ้น เป็ นข้อคาถาม
ที่เกี่ ยวกับความรู ้ ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนในห้องเรี ยน เป็ นการทดสอบว่านักเรี ยนมีความรู ้ มากแค่ไหน
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บกพร่ องในส่ วนใดจะได้สอนซ่ อมเสริ ม หรื อเป็ นการวัดเพื่อดูความพร้ อมที่จะเรี ยนในเนื้ อหาใหม่
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของครู
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา หรื อจากครู ที่สอนวิชานั้น แต่ผา่ นการทดลองหาคุณภาพหลายครั้ง จนมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้หลักและเปรี ยบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรี ยน
การสอนในเรื่ องใดๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาเนิ นการสอบบอดถึงวิธีการ และยังมี
มาตรฐานในด้า นการแปลคะแนนด้วยทั้ง แบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐานจะมี
วิธี ก ารในการสร้ า งข้อคาถามที่ เหมื อนกัน เป็ นคาถามที่ วดั เนื้ อหาและพฤติ ก รรมในด้า นต่า งๆ
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
2.1 วัดด้านการนาไปใช้
2.2 วัดด้านการวิเคราะห์
2.3 วัดด้านการสังเคราะห์
2.4 วัดด้านการประเมินค่า
ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ กระทาได้ 2 ลักษณะคือ
1. การทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็ นการทดสอบที่เกิดจากแนวความเชื่ อในเรื่ องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่ งมีความสามารถในการกระทา การเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ ไม่เท่ากัน
บางคนมีความสามารถในการกระทา บางคนมีความสามารถด้อย คนส่ วนใหญ่จะมีความสามารถ
ปานกลาง ข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาการที่สามารถวัดนักเรี ยนได้ การทดสอบแบบอิงกลุ่มจะ
ยึดคนส่ วนใหญ่เป็ นหลักในการเปรี ยบเทียบ ด้วยวิธีพิจารณาคะแนนด้วยผลการทดสอบของบุคคล
เทียบกับคนอื่นๆ ในกลุ่ม คะแนนจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลที่สอบด้วย
ข้อสอบฉบับเดียวกัน การแปลความหมายของคะแนนในการสอบนี้ จะทาให้ครู ทราบว่านักเรี ยนแต่
ละคนอยู่ ใ นต าแหน่ ง ใดของกลุ่ ม นั่น ก็ คื อ คนที่ มี ค วามสามารถสู ง จะได้ค ะแนนสู ง คนที่ มี
ความสามารถด้อยกว่าก็จะได้คะแนนลดหลัน่ ลงมาจนถึ งคะแนนต่ าสุ ด คุ ณลักษณะ ข้อจากัดของ
ข้อสอบอบบอิงกลุ่มมีดงั นี้ (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2545)
คุ ณลักษณะสาคัญของการพัฒนาแบบทดสอบอิ งกลุ่ม แบบทดสอบอิ งกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็ นแบบสอบมาตรฐานหรื อแบบสอบที่ ครู สร้ า งขึ้ นก็ตาม ต่างก็มกั จะวัดคุ ณลักษณะของบุ คคล
(Attribute) ที่แตกต่างกันในกลุ่มเป็ นสาคัญ ดังนั้น การพัฒนาแบบทดสอบ ประเภทนี้ จึงไม่เพียงแต่
จะต้องมีคุณสมบัติในการวัดคุ ณลักษณะเฉพาะได้เท่านั้น ยังจาเป็ นจะต้องมี คุณสมบัติในด้านของ
อานาจจาแนกที่สูงพอ เพื่อจะช่วยบ่งชี้ ถึงคุณลักษณะเฉพาะ ที่แตกต่างกัน ระหว่างบุคคลในกลุ่มได้
อีกด้วย
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ข้อจากัดของข้อสอบแบบอิงกลุ่ม
1. ขาดประสิ ทธิ ภาพในการวิจยั จุดอ่อน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน และด้านการ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนของครู
2. การประเมินระดับความรู ้ ของผูเ้ รี ยนจากขอบข่ายเนื้ อหาที่จากัด ไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบ พฤติ ก รรมซึ่ งครอบคลุ ม จุ ด ประสงค์ข องการเรี ย นการสอนอัน จะ
นาไปสู่ ผลิตผลของการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง
3. การประเมิ น หลัก สู ต รก็ เ ป็ นเพี ย งการตรวจสอบจากผลสั ม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย น ที่
เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงจุดประสงค์ของหลักสู ตรว่า ได้
บรรลุผลตามที่ตอ้ งการหรื อไม่เพียงใด
4. การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของโปรแกรมการศึกษา ได้จากัดเฉพาะผูเ้ รี ยน ใน
กลุ่ ม สถานศึ ก ษาที่ ใ ช้แบบทดสอบนี้ เท่ า นั้น ไม่ ส ามารถอ้า งอิ ง ถึ ง สถานภาพที่
แท้จริ งของโปรแกรมการศึกษานั้น ว่ามีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
2.การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการทดสอบที่ยึดความเชื่ อถือเรื่ องการเรี ยนเพื่อรอบรู้ ซึ่ ง
มุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนทั้งหมดหรื อผูเ้ รี ยนเกือบทั้งหมดให้ประสบความสาเร็ จทางการเรี ยน มีการกาหนด
เกณฑ์ไว้เป็ นมาตรฐาน แบบทดสอบสร้ างขึ้ นจากเนื้ อหาวิชา เพื่อประเมินความรู ้ และทักษะที่ได้
เรี ยนมา และนาผลการสอบวัดของนักเรี ยนแต่ละคนไปเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ ต้ งั ไว้ เกณฑ์จะ
กาหนดตามจุดมุ่งหมาย ของการสอนในแต่ละบท หรื อแต่ละหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจเป็ นจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมก็ได้ ซึ่ งการสร้างแบบทดสอบ แบบอิงเกณฑ์ มีดงั นี้ (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2545)
การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์
1. ตัดสิ นว่าการเรี ยนรู ้ แบบใดที่ควรจะบรรจุไว้ในการเรี ยน เพื่อวัดความสามารถ
ขั้นรอบร็
2. จากัดขอบข่ายของเนื้อหาและทักษะที่ตอ้ งการทดสอบ
3. กาหนดผลิตผลของการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน
4. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบตั ิ
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้ว่า ประเภทของผลสัมฤทธิ์ แบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะคือ การทดสอบแบบอิงกลุ่ม จะเป็ นแบบทดสอบที่นิยมใช้วดั คุณลักษณะ โดยนาคะแนนที่
วัดได้จากนักเรี ยน แต่ละชั้นไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นในกลุ่ม สาหรับการทดสอบแบบอิงเกณฑ์
เป็ นแบบทดสอบที่นาคะแนนที่ได้จากการวัดไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อตรวจสอบการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ที่กาหนดไว้
สทศ. กับการเป็ นองค์ กรมหาชน

90

พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข โดยการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักมีเอกภาพ
ด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ มีการกระจายอานาจที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีการ
ทดสอบที่ได้มาตรฐานไปสู่ ระดับชาติ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่รัฐต้องตรวจสอบประเมินผลว่าการจัดการศึกษาที่เป็ นการให้บริ การสาธารณะแก่
ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้ทวั่ ถึงนั้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดและมีคุณภาพเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด จึงได้จดั ตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ขึ้น
สถาบัน ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ( องค์ ก ารมหาชน) เรี ย กโดยย่ อ ว่ า "สทศ" ใช้ชื่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า "National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)
" เรี ยกโดยย่อว่า "NIETS" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ.2548 ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้ นเป็ นองค์การมหาชน
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุ ด มีความเป็ น
อิสระไม่ข้ ึนอยู่กบั สายการบริ หารของหน่ วยงานที่มีหน้าที่ ความรั บผิดชอบการจัดการศึ กษาจึ งมี
ความเป็ นกลาง เป็ นสถาบันที่มีการกาหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้ าหมาย โครงสร้ าง
การบริ หาร และการดาเนิ นกิจการ ความสัมพันธ์กบั รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิ น
การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสถาบันเพื่อบริ หารจัดการและดาเนิ นการเกี่ยวกับการศึกษา วิจยั และให้บริ การ ทางด้านการ
ประเมิ นผลทางการศึ ก ษาและทดสอบทางการศึ ก ษาอย่า งต่ อเนื่ อง รวมทั้ง เป็ นศู นย์ก ลางความ
ร่ วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
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อานาจหน้ าที่
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๔๘
มาตรา ๗ ให้สถาบันมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อบริ หารจัดการและดาเนิ นการเกี่ ยวกับการศึกษา
วิจยั พัฒนา และให้บริ การทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอานาจหน้าที่หลักดังนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
(๒) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริ การสอบวัดความรู ้ความสามารถ และ
การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนาผลไปใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการเทียบระดับ
และการเทียบโอนผลการเรี ยนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรื อการศึกษาต่างระบบ
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั และเผยแพร่ นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพร่ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
(๕) เป็ นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริ การผล
การทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
(๖) พัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่ องมือวัด ของหน่วยงาน
การประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
(๗) เป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั
พื้นฐาน เป็ นการทดสอบเพื่อวัดความรู ้ และความคิ ดของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 51 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ
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เรี ยนรู ้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
วัตถุประสงค์ O-NET
1. เพื่อทดสอบความรู ้และความคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
4. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนระดับชาติ
5. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรี ยนที่สอบ O-NET
ในปี การศึกษา 2555 สทศ. จัดสอบ O-NET ให้กบั นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ทั้งหมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า 9 หน่วยงาน
ต้นสังกัด

หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สานัก
บริ หารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
จังหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล,
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรี ยนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (โรงเรี ยนเทศบาล
โรงเรี ยน อบต. โรงเรี ยน อบจ.),สานักการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร,สานักการศึกษา เมืองพัทยา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา (โรงเรี ยนกีฬา)

สานักนายกรัฐมนตรี

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (โรงเรี ยน ตารวจตระเวนชายแดน),
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม)

ที่มา คู่มือการจัดสอบ O-Net ปี พ.ศ.2555
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ลักษณะและรู ปแบบแบบทดสอบ
ในปี การศึกษา 2555 สทศ. จัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ เรี ยนรู้ 67 มาตรฐานการเรี ยนรู้
รู ปแบบข้อสอบ ในปี การศึกษา 2555 ข้อสอบมี 2 รู ปแบบ คือ 1. ปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก โดยเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว 2. ปรนัยแบบเติมคาตอบ หรื ออื่น ๆ เช่น
การคิดคานวณแล้วระบายค่าตัวเลขที่เป็ นคาตอบ ซึ่ งข้อสอบรู ปแบบ นี้จะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20
ของแบบทดสอบทั้งหมดในวิชานั้น
แนวคิดเกีย่ วกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ความสาคัญของการจัดการศึกษาในระดับมัธยม
พยุงศักดิ์ สนเทศ (2531) การศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความจาเป็ นและสาคัญอย่างมากที่
จะเป็ นตัวกาหนด และกระบวนการหล่อหลอมบุคลิ กภาพ ลักษณะนิ สัย และระดับสติปัญญาของ
บุคคลที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่อ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในสังคม และบุคคลใน
วัยนี้ มีมากที่สุดในจานวนประชากรทั้งประเทศแน่นอน เป้ าหมายของการศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศจะได้รับความกระทบกระเทื อนไปด้วย ผูท้ ี่ เป็ นครู อาจารย์ ผูส้ อนอบรม
นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาจึงต้องใช้กลวิธีการสอน การอบรม เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเด็กวัยนี้ให้มีพฤติกรรมไปในทางที่สังคมพึงปรารถนา
ภิญโญ สาธร (2526) ได้กล่าวถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาว่า สามารถจะกล่อมเกลา
ปลูกฝังและพัฒนาในด้านต่างๆ ของเยาวชนให้เป็ นไปตามความต้องการและจุดหมายของสังคมได้
อย่างดีที่สุด และอีกประการหนึ่ ง โรงเรี ยนมัธยมศึกษายังเป็ นสถานศึกษาที่มีเด็กวัยรุ่ นเข้าเรี ยนมาก
ที่สุด คือ อายุระหว่าง 12-17 ปี ซึ่ งรัฐต้องเตรี ยมคนเหล่านี้ ให้เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบต่อบ้านเมืองใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้ว่า การศึ กษาระดับมัธยมมีความสาคัญเป็ น
อย่า งมากเพราะมี ตวั ก าหนด และกระบวนการหล่ อหลอมบุ ค ลิ ก ภาพ ลัก ษณะนิ สั ย และระดับ
สติปัญญาของบุคคลที่มีอายุอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นสามารถจะกล่อมเกลา ปลูกฝัง และพัฒนาในด้านต่างๆ
ของเยาวชนให้เป็ นไปตามความต้องการและจุดหมายของสังคมได้อย่างดีที่สุด
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บทบาทและหน้ าทีข่ องโรงเรียน
แมคเคลียรี่ และเฮนซ์เลย์ (Mccleary and Hencley, 1965) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับภารกิจของ
โรงเรี ยนและได้ขอ้ สรุ ปภารกิจหลักๆ ไว้ 6 ประการ คือ
1.พัฒนาเชาว์และสติปัญญา อุปนิสัย และบุคลิกภาพของนักเรี ยน
2.ให้ความรู ้ที่สาคัญและความคิดต่างๆ อันเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศของ
ตนเองและประเทศอื่นๆ
3.ทานุ บารุ งและรักษา ยึดมัน่ และจงรักภีกดี ต่อระบบการปกครอง และสังคมแบบประชาธิ ปไตย
ของประเทศ
4.ให้ความรู้ และความชานาญในการประกอบอาชี พ ตามความเหมาะสมของบุ คคลและ
สังคม
5.ส่ งเสริ มสุ ขภาพของนักเรี ยนทั้งร่ างกายและจิตใจ
6.ปรับปรุ งความคิดในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ท้ งั แก่ตนเองและสังคม
ขอบเขตของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขอบข่ายการบริ หารสถานศึกษาแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ
1.การบริ หารวิชาการ
1)การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2)การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3)การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน
4)การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5)การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6)การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7)การนิเทศการศึกษา
8)การแนะแนวการศึกษา
9)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกา
10)การส่ งเสริ มความร็ ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11)การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12)การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2.การบริ หารงบประมาณ
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1)การจัดทาและเสนอของบประมาณ
2)การจัดสรรงบประมาณ
3)การตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการใช้เงิ นและผลการ
ดาเนินงาน
4)การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5)การบริ หารการเงิน
6)การบริ หารบัญชี
7)การบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
3.การบริ หารงานบุคคล
1)การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
2)กรสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3)การส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ
4)วินยั และการรักษาวินยั
5)การออกจากราชการ
4.การบริ หารทัว่ ไป
1)การดาเนินงานธุ รการ
2)งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)งานพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4)การประสานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
5)การจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร
6)งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7)การส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริ หาร
ทัว่ ไป
8)การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9)การจัดสามะโนผูเ้ รี ยน
10)การรับนักเรี ยน
11)การส่ งเสริ มและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
12)การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13)งานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน
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14)การประชาสัมพันธ์งานการศึกา
15)การส่ งเสริ มสนับสนุ นและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุ มชน
องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จดั การศึกษา
16)งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น
17)การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
18)งานบริ การสาธารณะ
กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ด้วยมีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการศึกษา
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาหลายฉบับด้วยกัน ดังเช่น
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
และแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
3.พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข
เพิม่ เติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
5.กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หารจัดการและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖
7.ประกาศส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน เรื่ อง การกระจายอานาจการ
บริ หารและการจัดการศึกษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
8.ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
9.ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ องการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และเรื่ องการแบ่ ง ส่ วนราชการภายในส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

