บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษากับ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
และประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยใช้แนวคิดสุ ขภาพองค์การของ เฟลแมน และ ฮอย (Feldman &
Hoy, 2000) ประกอบด้วย 7 มิติ คือ มิติบูรณภาพของสถาบัน (institution integrity) อิทธิ พลของ
ผูบ้ ริ หาร (principal influence) ภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ (principal consideration) ภาวะผูน้ าด้าน
กิจสัมพันธ์ (principal initiation structure) การสนับสนุนทรัพยากร (resource support) การมุ่งเน้น
วิชาการ (academic emphasis) และขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน (morale) ด้านประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ย นพิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น โดยใช้ผ ลการทดสอบการศึ ก ษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET)
ประชากร
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัด
สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานในจัง หวัดนนทบุ รี ซึ่ ง มาก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่ และ
มอร์ แกน ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ก ลุ่ มตัวอย่า งผูใ้ ห้ข ้อมู ลจานวน 317 คน จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทั้งหมด 1,819 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
1. สุ ขภาพองค์การโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
2. ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติในการศึกษา “ศึกษาความสัมพันธ์ของสุ ขภาพองค์การของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษากับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี” ปรากฏผลดังนี้
ตอนที่ 1 สุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติพบว่า มิติที่
3 ด้านภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ และมิติที่ 2 ด้านภาวะผูน้ าด้านกิจสัมพันธ์ ซึ่ งมีค่าสุ ขภาพองค์การ
มากที่สุดอยูใ่ นระดับสู งและมีค่าคะแนนสุ ขภาพองค์การเฉลี่ยเท่ากับ 570.24 และ 547.87 ตามลาดับ
ส่ วนมิ ติที่ 7 ด้านการมุ่ งเน้นวิชาการ และมิ ติที่ 1 ด้า นความเข้ม แข็งขององค์การ ซึ่ ง มี ค่าสุ ขภาพ
องค์กรน้อยที่ สุดอยู่ในระดับกลาง มี ค่าคะแนนสุ ขภาพองค์การเฉลี่ ยเท่ากับ 485.50 และ 478.23
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความสัม พันธ์ ข องระดับ สุ ขภาพองค์ก ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีกบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยคานวนค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ พี ย รสั น (Pearson’s Correlation Coefficient) ในภาพรวมมี ค่ า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.44 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั เชิ งบวก อยูใ่ นระดับไม่สูงนักและเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่ามิติที่ 4 ด้านอิทธิ พลของผูบ้ ริ หาร และ มิติที่ 7 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นระดับ 0.51 และ 0.53 ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 สุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับกลาง ซึ่ งหมายถึงมีสุขภาพองค์ที่ดี
อยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนอาจะอยู่ในสภาวะการปรั บตัว หรื ออยู่ในระยะของการ
พัฒนาองค์กร เช่น อาจเป็ นไปได้หรื อไม่ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง กาลังจะมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ โรงเรี ยนมัธยมที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน ดังนั้น หากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใด พบว่ามีภาวะ
สุ ขภาพองค์การเท่ากับหรื อต่ากว่าค่าเฉลี่ย ผูบ้ ริ หารอาจจะต้องมีการตรวจสอบหรื อทากาวินิจฉัยการ
ดาเนิ นงานในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน สอดคล้องกับ คิมเบอร์ ลี่ (Kimberly, 1980) ที่กล่าว
ว่า องค์ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จ อาจจะต้อ งเผชิ ญ กับ ภาวะความเจ็ บ ป่ วยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ก ร
ตลอดเวลา
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มิติที่ 3 ด้านภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ และมิติที่ 2 ด้านภาวะผูน้ าด้านกิ จสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสู ง เนื่องจาก ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเองต่อทุกคนและสามารถเข้าถึงได้ ผูบ้ ริ หารพร้อมที่จะ
เปลี่ ยนแปลงระบบบริ หารจัดการในโรงเรี ยนให้ดีข้ ึ น ผูบ้ ริ หารมุ่งเน้นให้บุคลากรปฎิ บตั ิตามกฏ
ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารพยายามชี้ นาให้บุคลากรมีทศั นคติที่ดีต่อโรงเรี ยน
จะเห็นได้วา่ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยทัว่ ไป นั้นมีการบริ หารพัฒนาที่เน้นทั้งคนและงาน ทาให้มีค่า
คะแนนด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสู ง สอดคล้องกับไลเด็นและคลิ งแอล (Lyden and Klingele)
บทบาทผูน้ ามีความสาคัญต่อการมีองค์การสุ ขภาพดี โดยภาพรวมการรับรู ้ของผูน้ าในองค์การ คือ
ผูบ้ ริ หารระดับ กลาง หรื อ สู ง ซึ่ ง มี บ ทบาทในการรั ก ษาผลประโยชน์ ขององค์ก าร โดยใช้แนว
ทางการทางานที่เป็ นมิตรกับเพื่อนร่ วมงาน ลูกน้อง และผูบ้ งั คับบัญชา
มิติที่ 7 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ และมิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ อยูใ่ นระดับกลาง
เนื่ องจากมิติที่ 7 เป็ นด้านที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา บุคลากร จึงให้ความคาดหวังสู งไม่ว่า
จะเป็ นมาตรฐาน หรื อผลการเรี ยน จึงทาให้มีค่าคะแนนน้อย ส่ วนมิ ติที่ 1 เป็ นด้านที่เกี่ ยวข้องกับ
ความสั ม พันธ์ กบั ชุ ม ชนซึ่ งการดาเนิ นการในปั จจุ บนั ยังไม่ ได้มุ่ ง เน้นเกี่ ย วกับ ชุ มชนมากนัก ใน
ปั จจุบนั ชุมชนมีการเรี ยกร้องมากขึ้นบุคลากรจึงรู ้สึกกดดัน ทาให้มีค่าคะแนนน้อย
ตอนที่2 ความสัม พันธ์ของระดับสุ ขภาพองค์ก ารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษาสั งกัดสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีกบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยภาพรวม
พบว่ามีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.44 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั เชิ งบวก เนื่ องจาก สุ ขภาพองค์การ คือ
ภาวะแห่ ง ความสมบู รณ์ ข ององค์ก ารที่ สามารถคงอยู่ในสั ง คมได้ หากองค์ป ระกอบแต่ ล ะส่ วน
ทางานได้ดีจะทาให้ระบบสามารถประสานสัมพันธ์กนั ได้ องค์การสามารถตอบต่อเป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ได้สาเร็ จ แต่หากองค์ประกอบใดไม่สามารถทางานหรื อเสื่ อมสมรรถภาพไป เป็ นผล
ให้ระบบขาดความคล่องตัวในการประสานการทางานร่ วมกัน ด้วยเหตุน้ ี เององค์การจะพบปั ญหา
ในการปฎิบตั ิงาน มีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น ทาให้องค์การ ไม่สามารถคงอยูไ่ ด้และ
ในที่สุดองค์การนั้นเสื่ อมและตายไป ซึ่ งอาจทาให้เข้าใจว่าเป็ นภาวะแห่ งความสมบูรณ์ขององค์การ
ที่ ส ามารถด ารงอยู่ ใ นสั ง คมได้ เ ป็ นอย่ า งดี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จึ ง ท าให้ สุ ขภาพขององค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สอดคล้องกับ พอดเกอร์ สกี (Podgurski, 1990) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนกับการรวมกลุ่มของครู และสุ ขภาพของโรงเรี ยน พบว่า มิติ
ต่างๆ ของสุ ขภาพโรงเรี ยนสัมพันธ์กบั มิติประสิ ทธิผลขององค์การ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามิติที่ 4 ด้านอิทธิ พลของผูบ้ ริ หาร และ มิติที่ 7 ด้านการมุ่งเน้น
วิชาการ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับ
0.51 และ 0.53 ตามลาดับ ทั้ง นี้ เนื่ องจากอิ ท ธิ พ ลของผูบ้ ริ หารมี ค วามเกี่ ย วข้องโดยตรงการกับ
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การศึกษาเช่น การจัดสรรทรัพยากรตามที่บุคลากรต้องการ และสามารถโน้มน้าวให้ผบู ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เห็ นคล้อยตามและพัฒนาองค์การให้ปฏิ บตั ิงานด้านต่างๆโดยเฉพาะงาน
ด้า นวิช าการได้ดียิ่ง ขึ้ น ส่ วนมิ ติที่ 7 ด้า นมุ่ ง เน้นวิช าการ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ยนซึ่ งในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั ได้ใช้ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-net) เป็ นประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนจึง
ทาให้มิติที่ 7 มี ความเกี่ ยวข้องโดยตรง เช่ น นักเรี ยนพัฒนาตนเองได้ โรงเรี ยนกาหนดมาตรฐาน
นักเรี ยนใช้ความพยายามในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โรงเรี ยนมีการจัดกิ จกรรมยกย่องชมเชยกับ
นักเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ ฯลฯ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนา
1.ระดับองค์การ(โรงเรี ยนมัธยมศึกษา)
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นนทบุรีสามารถนาผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและยกระดับสุ ขภาวะองค์การ ใน
แต่ละมิติของแต่ละโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาควบคู่กนั ไป
2.ระดับนโยบาย
ผูบ้ ริ หาร สามารถนาผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบาย และให้การ
สนับสนุน ในการพัฒนา ปรับปรุ ง หรื อมุ่งเน้นเพื่อให้สุขภาพองค์การอยูใ่ นระดับดี เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดภาวะสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
2.ควรศึกษาสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ และ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์สุขภาพองค์การระดับประเทศ

