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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 2) ศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3) เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 4) เปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของครู ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ครู ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 3,014 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และ 
มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 346 คน และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .93 
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ขององค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 

2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านกระตือรือร้น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการอุทิศตน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการซึมซับ 

3. การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. การเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. สุขภาพองค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .65 โดยที่สุขภาพองค์การด้านการมุ่งเน้นวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการอยู่ร่วมกันของครู และมีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ       
ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
 
ค ำส ำคัญ : สุขภาพองค์การ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1) to study the organizational health of 

educational institutions under Secondary Educational Service Area Office 3, 2) to study 
the work dedication of teachers working under Secondary Educational Service Area 
Office 3, 3) compare the organizational health of schools classified by  school size,     
4) to compare the teachers' work commitment classified by  school size, and 5) to 
study the relationship between the institution's health and the teachers' level of 
dedication. The population used consisted of 3,014 teachers from educational 
institutions under the Office of Educational Service Area 3. The size of the sample was 
determined using Krejcie and Morgan's table and was 346. The participants were 
selected using stratified random sampling. The instrument used for data collection was 
a 5-level rating scale questionnaire which had a consistency index of .93 and a 
reliability of .84. The statistics used in this research were percentage, average, standard 
deviation, one-way analysis of variance and Pearson's product moment correlation 
coefficient. 

The research revealed that: 
1. The overall organizational health of the educational institutions was at the 

highest level. The aspect strength of organization, had the highest average followed 
by leadership of  school administrators. The aspect with the lowest mean was resource 
support. 



ง 
 

2. The overall level of teacher dedication was at the highest level with 
enthusiasm having the highest mean followed by is dedication. The lowest mean was 
for absorption. 

3. The general comparison of the organizational health of the educational 
institutions classified by school size of revealed that there was a significant difference 
at the .05 level. 

4. The general comparison of the teachers' work commitment classified by 
school size revealed that there were statistically significant differences at the .05 level.  

5. There was a positive relationship between the organizational health of the 
school and the teachers' level of work commitment at the statistical significance level 
of .05. The correlation coefficient was equal to .65. The organizational health aspect 
of academic focus had the strongest positive relationship with work commitment, 
followed by the aspect coexistence of teachers. The weakest relationship was for 
leadership of executives. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

สถานศึกษาถือเป็นองค์การอีกระบบหนึ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือร่วมกัน
ท างานโดยมีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุกฝ่าย โดยมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ
ให้บรรลุตรงเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ธงชัย สันติวงษ์ , 2543, น. 5) สอดคล้องกับ Pfifner and 
Sherwood (1960 อ้างถึงใน ฐิตารีย์ ตรีเหรา, 2556, น. 3) ที่กล่าวว่า ระบบการท างานร่วมกันที่
ซับซ้อนของบุคคลจ านวนมากต้องมีระบบในการท างานที่ดีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
องค์การทางการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องมีเครื่องจักรเล็ก ๆ ขับเคลื่อน ซึ่ ง
เปรียบได้กับบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ต้อง
พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ Miles (1969 อ้างถึงใน กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, 
2553, น. 4) ได้กล่าวว่า สุขภาพองค์การ เป็นเรื่องความต้องการที่จะพิจารณาขอบเขตของกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กระท าร่วมกันในองค์การ โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ในการปรับปรุงองค์การให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าท างานและน่าเรียนรู้ สามารถด ารงอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การสถานศึกษาในปัจจุบันมีความตื่นตัวในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้องค์การอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายโดยการพัฒนาองค์การ
และบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นักพัฒนาองค์การได้พัฒนาแนวคิดใหม่จากนักทฤษฎีองค์กร
ยุคแรกเริ่มและปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน แนวคิดใหม่ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาองค์การใน 3 
รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization หรือ HPO) 2) องค์การแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) และ 3) องค์การ
สุขภาพดี (Healthy Organization) โดยที่สุขภาพขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ เพราะองค์การที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์จะท าให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคมท าให้เกิดการยอมรับและการเชื่อถือเกิดขึ้น ช่วยท าให้
องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ (จิรประภา อัครบวร, 2549, น. 100) องค์การที่มีสุขภาพดี 
(Hoy and Miskel, 1991 อ้างถึงใน อริสรา อิ่มแจ้ง, 2559, น. 2) เนื่องจากองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์
นั้นเป็นองค์การที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยผู้บังคับบัญชา 
รวมไปถึงสมาชิกคนทุกในองค์การจะต้องมีวุฒิภาวะสูง มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน ลักษณะของสุขภาพที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้น คือการที่สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและรับผิดชอบต่อปัญหา มีการวางแผนร่วมกันและท างานเป็นคณะ ยอมรับความคิดเห็นของ
ทุกฝ่าย ร่วมมือร่วมใจกันท างานและแก้ไขวิกฤตการณ์โดยเร็ว มีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยเปิดเผยและมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกันตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเป็นประจ า มีความซื่อสัตย์ มีเสรีภาพในการ
ท างาน มีภาวะผู้น าที่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ มีความเชื่อมั่นกันในองค์การ เรียนรู้ในความผิด
พลาด แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไร้ประสิทธิภาพ มีโครงสร้างองค์การที่ส านึกในระเบียบ ข้อบังคับ 
และนโยบายที่ดีเพ่ือให้สมาชิกยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากกว่าความส านึกใน
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ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบท และสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข
สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในอนาคตให้หมดไป (Foryer and Well, 1971 อ้างถึงใน ชมกสิณ          
ดรุณอาภรณ์, 2546, น. 35-36) ดังนั้นการบริหารงานบุคลากรจึงมุ่งไปที่การจัดสภาพแวดล้อมภายใต้
เงื่อนไขท่ีบุคลากรจะท างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรมีความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน 

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับองค์การ 
เนื่องจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะภายในของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีความเชื่อว่าหาก
องค์การตระหนัก และให้ความส าคัญต่อคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง
บทบาทตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อยู่กับองค์การได้ยั่งยืน และสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานให้กับ
องค์การอย่างเต็มความสามารถ แต่หากบุคลากรทางการศึกษาขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน จะ
ส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมไปถึงผู้เรียนด้อยคุณภาพตามไปด้วย (สันติชัย อินทรอ่อน , 2550,       
น. 11) นอกจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงานยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงประสิทธิขององค์การ เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ความไว้วางใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะผู้น าที่สร้างความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ และยังมีความสัมพันธ์กับสุขภาพองค์การ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ในเรื่องของการขาดงาน การมาท างานสาย การลาและการออกจากงาน จากการศึกษาของ ธนพร 
แย้มสุดา (2550, น. 8) พบว่า บุคลากรที่ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานสูง จะสามารถด ารงอยู่กับ
องค์การด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่กับงานและองค์การ ซึ่งจะเห็นว่าความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้บุคลากรสามารถด ารงอยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน 

ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตสังคม พัฒนาผู้เรียนให้มี
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้นักเรียนทุกกลุ่ม และทุกระดับ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ และพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยพัฒนาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา และผ่านการประเมินตามการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 2560) จากนโยบายดังกล่าวจึงท าให้
บุคลากรต้องต้องรับภาระงานที่หนักทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานพิเศษและงานอ่ืน ๆ อีกทั้ง
บุคลากรยังมีจ านวนน้อยกว่างาน ท าให้บางครั้งบุคลากรขาดความรับผิดชอบและความทุ่มเทในงานที่
ได้รับมอบหมาย จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าสุขภาพองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อาจอยู่ในภาวะที่ไม่สมบูรณ์ 

จากปัญหาการจัดการองค์การและการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษาจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
สถานศึกษานั้นมีความสมบูรณ์ของสุขภาพองค์การ เพราะสถานศึกษาที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะมีผลผลิต



3 
 

ที่ดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สถานศึกษาจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม สมาชิกในสถานศึกษา
มีความสุข มีความพึงพอใจในการท างาน มีความผูกพันต่อหน่วยงาน เกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย และยังท าให้ครูเกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, 
2553, น.3) ดังนั้นสุขภาพองค์การ และ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้การบริหาร
องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและ
เสริมสร้างสุขภาพองค์การและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3  

1.2.2 เพ่ือศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

1.2.5 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  โดยใช้
ทฤษฎีสุขภาพองค์การตามแนวคิดของ Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร , 
2555, น.14-21) และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูได้ศึกษาจากแนวคิดของ Schaufeli et al. 
(2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น.21) โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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                  ตัวแปรต้น          ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.4.1 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา แตกต่างกัน 

1.4.2 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน 

1.4.3 สุขภาพองค์การมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา
มัธยมศึกษา  

 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับ

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู  โดยศึกษาสุขภาพองค์การตามแนวคิดของ Hoy and Sabo 
(1997 อ้างถึงใน กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร, 2555, น. 14-21) ประกอบด้วย  

1) ความเข้มแข็งขององค์การ  
2) ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  

1. ขนาดของสถานศึกษา 
    1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 1.2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
 1.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 1.4 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
1. ความเข้มแข็งขององค์การ  
2. ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  
3. อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร 
4. การสนับสนุนทรัพยากร  
5. การอยู่ร่วมกันของครู 
6. การมุ่งเน้นวิชาการ 

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
1. ความกระตือรือร้น 
2. การอุทิศตน 
3. การซึมซับ 
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3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร  
4) การสนับสนุนทรัพยากร  
5) การอยู่ร่วมกันของครู  
6) การมุ่งเน้นวิชาการ  
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูได้ศึกษาจากแนวคิดของ Schaufeli et al. (2002 อ้าง

ถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 21) ประกอบด้วย  
1)  ความกระตือรือร้น 
2)  การอุทิศตน  
3)  การซึมซับ  
1.5.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.5.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 3,014 คน 
   1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครู ของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ 
Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 42-43) ได้จ านวน 346 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

1.5.3 ขอบเขตของตัวแปร 
   1.5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา 
   1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
      1) สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ประกอบด้วย  ความเข้มแข็งของ

องค์การ ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากร การอยู่
ร่วมกันของครู และ การมุ่งเน้นวิชาการ  

     2) ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น 
การอุทิศตน และการซึมซับ 

 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1 สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและความรับผิดชอบของ
บุคคลที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
และสภาวการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
โรงเรียนนั้นคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประกอบด้วยความเข้มแข็งขององค์การ ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร การ
สนับสนุนทรัพยากร การอยู่ร่วมกันของครู และการมุง่เน้นวิชาการ 

   1.6.1.1 ความเข้มแข็งขององค์การ หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มี
การก าหนดเป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนมีนโยบาย แผนพัฒนา
ต่าง ๆ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน มีบริหารจัดการได้อย่างอิสระ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและสนับสนุนและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

   1.6.1.2 ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อบุคลากร คือ มีการดูแลให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนอย่างจริงใจ ให้อิสระในการท างานแก่ครู แสวงหาแนวทางในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ยอมรับ
ความคิดเห็นของครู มีความเข้าใจในปัญหาของครู มีความเป็นมิตรกับครู แสวงหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้
ครู และให้ความส าคัญต่องาน บริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น มีการควบคุมมาตรฐานการท างานและ
มีระเบียบของการท างานที่ชัดเจน 

   1.6.1.3 อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือ ทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจจาก
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้วยวิธีการโน้ม
น้าวใจ สร้างแรงจูงใจ จนท าให้งานที่ได้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 

   1.6.1.4 การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การในการ
บริหารจัดการกับทรัพยากรในด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ ตามความต้องการของบุคลากร ท าให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับองค์การ บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 
พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร และมีการควบคุม ก ากับ และ
ติดตามการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    1.6.1.5 การอยู่ร่วมกันของครู หมายถึง การที่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน มีความ
สามัคคีผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นมีความรู้สึกที่ดีต่องาน นักเรียน เพ่ือนร่วมงาน มีการยอมรับนับถือ 
ไว้วางใจ สนับสนุน และร่วมมือกันปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจ ใน
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเกิดแรงจูงใจที่จะท างานร่วมกัน และเอ้ืออาทรต่อกัน มีความกระตือรือร้น
ในการทางานอย่างเต็มความสามารถไม่ย่อท้อต่อปัญหาสามารถควบคุมและมองเห็นคุณค่าของตนเอง 

    1.6.1.6 การมุ่งเน้นวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการด าเนินงานของ
บุคลากรในโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดบรรยากาศของห้องเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน การนิเทศ
ภายใน และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง   

1.6.2 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของครูที่
แสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเต็มก าลังความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์และความสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติ และถือว่างานคือสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตและมีส่วนท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  
ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น การอุทิศตน และการซึมซับ 
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   1.6.2.1 ความกระตือรือร้น เป็นคุณลักษณะของการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
ในขณะปฏิบัติงาน โดยแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการท างาน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรค
ในการท างานก็ตาม 

   1.6.2. การอุทิศตนเป็นสภาวะความมุ่งมั่นอย่างสูงที่แสดงออกถึงความเกี่ยวข้องกับ
งาน โดยรู้สึกถึงความหมาย ของงาน มีความเอาใจใส่ มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) มีความภาคภูมิใจ 
และมีความรู้สึกท้าทาย ในการปฏิบัติงาน 

  1.6.2.3 การซึมซับ เป็นลักษณะของการท างานอย่างมีความสุข มีใจจดจ่อและ
หมกมุ่นอยู่กับงานของตนเอง ตลอดจนมีตวามยึดติดอยู่งานจนไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกันได้ 

1.6.3 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ  
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2554, น. 62) 

 1.6.3.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า 301 คน 
 1.6.3.2 สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่นักเรียนตั้งแต่ 301 – 1,000 

คน 
 1.6.3.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,001 – 2,000 

คนขึ้นไป 
 1.6.3.4 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 2,001 

คนขึ้นไป 
1.6.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หมายถึง สถานศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวัดนนทบุรี จ านวน 18 สถานศึกษา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 29 สถานศึกษา 
 

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.7.1 เป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน

การส่งเสริมสุขภาพองค์การและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สามารถน าผลวิจัยสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพองค์การให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร และผลงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพองค์การ 
  2.1.1 ความหมายของสุขภาพองค์การ 
  2.1.2 ความส าคัญของสุขภาพองค์การ 

2.1.3 เกณฑ์การบ่งชี้ความมีสุขภาพดีขององค์การ 
2.1.4 มิติวัดสุขภาพองค์การ 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
  2.2.1 ความหมายของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
  2.2.2 ความส าคัญของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

2.2.3 ลักษณะของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ  

2.1.1  ความหมายของสุขภาพองค์การ 
ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่บุคคล

เผชิญอยู่เกินกว่าความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียวจะรับได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องรวมกลุ่มเป็น
องค์การ สังคมมนุษย์เป็นสังคมขององค์การ มีการประกอบกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ทั้งสิ้น นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของสุขภาพภาพองค์การไว้ ดังนี้ 

Miles (1969 อ้างถึงใน อานนท์ ต่อมกระโทก, 2559, น. 2) กล่าวว่าสุขภาพองค์การ 
หมายถึง การศึกษาองค์การเพ่ือให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน โดยให้ความส าคัญ
เร่งด่วนไปที่การพิจารณาขอบเขตอย่างกว้าง ๆ ของกิจกรรมที่กระท าร่วมกันในองค์การ ด้วยการ
อาศัยการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือวางแผนแนวทางปรับปรุงองค์การให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่า
ท างาน และน่าเรียนรู้ หรืออย่างน้อยท่ีสุดมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

Hoy and Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร งะบุรงค์, 2558, น. 21) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่าสุขภาพองค์การไว้ว่า เป็นภาวการณ์ปฏิบัติงานขององค์การตามภารกิจ และการได้ตอบสนอง
การกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การท าให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ 
และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่า มกลาง
สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือ
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เปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยที่สุขภาพ
องค์การยังเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การได้ด้วย โดยที่องค์การใด
มีสุขภาพดีก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล 

Hersey and Blanchard (1993 อ้างถึงใน วรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ, 2557, น. 30) กล่าวว่า 
สุขภาพองค์การ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ขององค์การที่สามารถคงอยู่ในสังคมได้ด้วยดี ซึ่งมีความ
ชัดเจนมีความเข้าใจในหน้าที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถกระจายความคิด ความเข้าใจ หากเปรียบ
องค์การเป็นสิ่งที่มีชีวิต องค์การจะมีการเจริญเติบโต การเสื่อม และการตายได้ในที่สุด ซึ่งคล้ายกับ
ชีวิตมนุษย์ การที่มนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ได้จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่
ชัดเจน เข้าใจ น ามาซึ่งการเปรียบเทียบที่จะสะท้อนให้เกิดการหล่อเลี้ยงในการด าเนินชีวิต ในปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อาหาร อากาศ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา ซี่งปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวป้อน (Inputs) ที่เข้าไป
ในร่างกาย เพ่ือท าให้เกิดกระบวนการ (Process) ในการท างานของอวัยวะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น 
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ตลอดจนระบบขับถ่าย หากอวัยวะดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ระบบต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างสอดคล้องกันดี ก่อให้เกิด
ผลผลิต (Out puts) ที่ด ี

Hoy and Miskel (2001 อ้างถึงใน อริสรา อ่ิมแจ้ง , 2559, น. 24) กล่าวว่า สุขภาพ
องค์การ คือ กระบวนการของโครงสร้างที่บุคคลที่เข้ามาอยู่ร่วมกันสามารถที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
เพ่ือวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลและขององค์การซึ่งจะตอบสนองซึ่งกันและกัน เป็นภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ขององค์การ ที่สามารถคงอยู่ในสังคมและด าเนินงานไปได้ด้วยดี ถ้าจะเปรียบให้เห็นชัดเจนก็
คล้ายกับชีวิตมนุษย์ที่ด ารงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยปัจจัย 4 ซึ่ง ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค มาหล่อเลี้ยงปัจจัยดังกล่าว เป็นเสมือนตัวป้อน (Inputs) ที่เข้าไปในร่างกาย เพ่ือท าให้
เกิดภาวะกระบวนการ (Process) ในการท างานของอวัยวะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลผลิต 
(Outputs) ที่ดี คือ ร่างกายจะแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพจิตดี รวมถึงการด ารงชีวิตโดยปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ส่วนองค์การนั้นก็มีระบบภายในหลายระบบ ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตน 
หากองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถท างานได้ดี ระบบสามารถประสานสัมพันธ์กันได้ องค์การก็
สามารถด าเนินงานสนองตอบต่อเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้ส าเร็จ 

Hoy, Tarter and Kottkamp (1990 อ้างถึงใน โชติพงษ์ ถาวรโชติ, 2559, น. 19) ได้ให้
ความหมายของสุขภาพองค์การว่า หมายถึง สภาพวะการปฏิบัติงานในองค์การตามภารกิจและการได้
ตอบสนองการกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคม มีการปรับตัวท าให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการบูร
ณาการและระเบียบแบบแผนในองค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมและภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงให้องค์การมีพัฒนาการก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและยั่งยืน 

Dive (2004 อ้างถึงใน ดวงเนตร ธรรมกุล, 2555, น.  2) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ 
(organizational health) หมายถึง สภาพหรือภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การที่สามารถด าเนิน
กิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจ และความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่มา
คุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิผล 
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กอบัว ทัศนภักดิ์ (2550, น. 26) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง ผลประกอบการและ
การประสบส าเร็จตามที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยองค์การต้องมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการก าหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานของคนใน
องค์การ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างเป้าหมายของบุคคล และเป้าหมายของทีม โดยบุคลากรใน
องค์การต้องสามารถมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 

จินตนา ศุภกรธรสาร (2550, น. 15) ได้ให้ความหมายสุขภาพองค์การว่า หมายถึง สภาวะ
ของการปฏิบัติงานตามภารกิจ องค์การสามารถคงอยู่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ได้ มีกระบวนการบริหารภายในที่ราบรื่น ไม่มีความตึงเครียด ผู้บริหารเข้าใจเจตคติ 
ความรู้สึก ความคิดของสมาชิกในองค์การ มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความม่ันคงในองค์การ มีความสามารถที่
จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

ดวงภัทร สุนิมิต (2550, น. 16) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาพขององค์การที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ตอบสนองตามระบบสังคมขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถ
ด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงพัฒนาองค์การ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ปรีดา จ านงจิต (2552, น. 14) ได้เสนอไว้ว่าสุขภาพองค์การ หมายถึง สภาพองค์การที่เกิด
จากสภาวะการปฏิบัติงานตามภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การซึ่งสามารถตอบสนองหน้าที่
ส าคัญของระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการสร้างสรรค์ 
การรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
และสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้
องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ (2553, น. 50) อธิบายว่า สุขภาพองค์การ  หมายถึง ภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ขององค์การที่สามารถคงอยู่ในสังคมได้ด้วยดี หากเปรียบองค์การเป็นสิ่งมีชีวิต องค์การจะมี
การเกิดการเจริญเติบโต การเสื่อม และการตายได้ในที่สุดคล้ายกับชีวิตมนุษย์ การที่มนุษย์จะ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ มาหล่อเลี้ยง เช่น อาหาร อากาศ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวป้อน (Inputs) เข้าไปในร่างกาย เพ่ือท าให้เกิดกระบวนการ (Process)ในการ
ท างานของอวัยวะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร 
ตลอดจนระบบขับถ่าย หากอวัยวะดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ระบบต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างสอดคล้องและประสานสัมพันธ์กันดี ก่อให้เกิดผลผลิต (Outputs) ที่ดี คือ ความ
สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่ออุปมาให้องค์การ
เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วย ระบบโครงสร้าง (Structural 
subsystem) ระบบเทคโนโลยี (Technology subsystem) ระบบงาน (Task subsystem) และ
ระบบคน (People subsystem) ซึ่งแต่ละระบบจะมีองค์ประกอบภายในหน้าที่เป็นกลไกของการ
ท างานเช่นเดียวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย หากองค์ประกอบแต่ละส่วนท างานได้ดีจะท าให้ระบบ
สามารถประสานสัมพันธ์กันได้ องค์กรจะสามารถสนองตอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ส า เร็จ แต่
หากองค์ประกอบใดไม่สามารถท างานหรือเสื่อมสมรรถนะไป เป็นผลให้ระบบขาดความคล่องตัวใน
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การประสานท างานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้องค์การจะพบปัญหาในการปฏิบัติงานมีสภาพการณ์ของความ
ไม่สมบูรณ์เกิดข้ึน ไม่สามารถคงอยู่ได้และในที่สุดจะเสื่อมสลายไปเช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์ 

สราวุฒิ ปุริสา (2553, น. 14) ให้ความหมาย สุขภาพองค์การ หมายถึง การที่องค์การ
สามารถด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารภายในที่
ราบรื่น มีความพร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่มาคุกคาม 
ภายในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามภารกิจและความ
รับผิดชอบขององค์การที่ตอบสนองการท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคม 4 ประการ คือ การ
ปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้
องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 

ดวงเนตร ธรรมกุล (2555, น. 23) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง ผลประกอบการและ
การประสพผลส าเร็จตามที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยองค์การต้องมีวิสัยทัศน์ (vision) และ
เป้าหมาย (goal) ที่ชัดเจนมีการก าหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการท างานของคนในองค์การซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมาย
ของทีม 

กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร (2555, น. 11) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง การที่องค์การ
สามารถด ารงกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการเจริญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่คุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นฤพันธ์ ยินดี (2556, น. 10) ให้ความหมาย สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาวะขององค์การ
ที่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และด ารงอยู่ได้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม และ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม มีกรรมวิธีที่จะเสริมสร้างท านุบ ารุงรักษา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือให้สมาชิกในองค์การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
ตลอดจนปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ดังนั้น สรุปได้ว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะคงอยู่
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้โรงเรียนนั้นคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

2.1.2  ความส าคัญของสุขภาพองค์การ 
Bennis (1971 อ้างถึงใน นาถอนงค์ เตียเจริญ, 2559, น. 18) กล่าวถึง สุขภาพองค์การ

เป็นสภาวะการปฏิบัติงานในองค์การตามภารกิจ และการได้ตอบสนองการกระท าที่ส าคัญของระบบ
สังคมด้านการปรับตัว การท าให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการและการรักษาระเบียบแบบแผนของ
องค์การท าให้องค์การพร้อมที่จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง  ๆ ในระบบสังคมได้
อย่างเหมาะสมและมีโอกาสที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาความก้าวหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
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Quick and Debra (2006, P. 80) ได้เสนอแนวคิดว่า ความส าคัญของสุขภาพองค์การมี
สุขภาพดีหรือไม่ดี จะสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ โดยที่องค์การที่มีสุขภาพดี ต้องมี
ความสามารถในการปรับตัว มีการยืดหยุ่น มีความสามารถในการผลิตและถ้าองค์การสุขภาพไม่ดี จะ
มีภาวะเสี่ยงต่อประสิทธิผลในระยะยาวและการอยู่รอดขององค์การ 

จิรประภา อัครบวร (2549, น. 100) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะขององค์การสุขภาพดีว่าเป็น
องค์การที่มีความสามารถในการประกอบการและเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) 
ซึ่งเมื่อมีปัญหามารุมเร้าไม่ว่าเป็นปัญหาภายใน หรือจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การองค์การจะ
ยังสามารถด ารงอยู่ได้ อันเปรียบได้กับการมีสุขภาพดีของมนุษย์ที่หากแม้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน
ร่างกายของมนุษย์ก็ยังจะสามารถรองรับหรือต้านทานโรคนั้นได้ องค์การที่มีสุขภาพดีนั้นมิได้เป็นเพียง
อุดมการณ์เท่านั้น หากแต่ยังพึงได้รับความสนใจในฐานะแนวคิดที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาองค์การ 
(Concept of Organization Development) เพ่ือให้องค์การสามารถเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ได้โดยประการนี้ สุขภาพองค์การจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่เรียกกันว่า “การวินิจฉัยองค์การ” 

ดังนั้น ความส าคัญของค าว่า สุขภาพองค์การ จึงถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือที่จะบอกให้รู้ ว่า 
องค์การนั้น ๆ มีสุขภาพองค์การดีหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นทิศทางที่จะช่วยในการบริหารองค์การให้ดีขึ้น 
และความส าคัญยิ่งกว่านั้นถ้าทุกคนในองค์การเห็นความส าคัญของสุขภาพองค์การก็จะท าให้องค์การ
นั้นสามารถบรรลุถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เกิดผลส าเร็จอย่างมั่นคง และองค์การจะต่อสู้กับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างดี แต่ถ้าหากผลของการศึกษาสุขภาพองค์การนั้น ๆ ออกมาไม่สมบูรณ์ 
ประโยชน์ของการศึกษาก็จะช่วยเป็นแนวทางหรือทิศทางให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าผลไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาองค์การของเราให้ดีขึ้นเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ได้เช่นกัน 

2.1.3  เกณฑ์การบ่งชี้ความมีสุขภาพดีขององค์การ 
องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์กับองค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ (Health and Unhealthy 

Organizations) เป็นเกณฑ์หนึ่งที่บ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การ เป็นการประเมิน กระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ องค์การที่มีสุขภาพดีแสดงว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จ 
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานที่ราบรื่น สมาชิกในองค์การมี
ความสุข มีความพอใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มงานต่าง ๆ ในองค์การมีกิจกรรมร่วมกันและองค์การมี
ผลผลิตในระดับสูง  

Quick and Quick (1984 อ้างถึงใน ณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น.  5) เสนอแนวคิดว่า
องค์การมีสุขภาพดีหรือไม่ดี จะสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งองค์การที่มีสุขภาพดีต้องมี
ความสามารถในการปรับตัว มีการยืดหยุ่น  และมีความสามารถในการผลิต และถ้าองค์การสุขภาพไม่
ดีจะมีภาวะเสี่ยงต่อประสิทธิผลในระยะยาวและการอยู่รอดขององค์การ  

Daft (1986 อ้างถึงใน กมลาศน์ ศรีประสิทธิ์, 2553, น. 35) กล่าวว่า สุขภาพองค์การเป็น
เกณฑ์หนึ่งที่บ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การเป็นการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ 
องค์การที่มีสุขภาพดี แสดงว่าการบริหารและองค์การประสบความส า เร็จ องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมีการท างานที่ราบลื่นและลื่นไหล สมาชิกในองค์การมีความสุขมี
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ความพอใจในการท างานหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การมีกิจกรรมร่วมกันและองค์การกับปัญหาต่าง ๆ 
ที่มาคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Owen (1991 อ้างถึงใน สุรศักดิ์ เจริญผล, 2558, น. 24-25) กล่าวว่าการที่องค์การจะมี
สุขภาพดีนั้น จะต้องปฏิบัติให้บรรลุเกณฑ์ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 1. การมุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal Focus) คือ การที่บุคลากรในองค์การต้องเข้าใจและ
ยอมรับเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายขององค์การจะต้องมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

 2. มีการติดต่อสื่อสารอย่างพอเพียง (Communication Adequacy) คือ องค์การ
ต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองค์การ ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่พร้อมเสมอใน
การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 

 3. การใช้อ านาจที่เป็นธรรม (Optimal Power Equalization) คือ การที่องค์การมี
การกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมในทุกระดับขององค์การ 

 4. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ (Resource Utilization) เป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคลมีการใช้งานที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป มีความตึง
เครียดน้อย บุคลากรท างานหนักแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการท างานที่เกินตั ว มีความพอดีในการ
วางตัวและบทบาทที่องค์การต้องการ มีความรู้สึกว่าองค์การสนับสนุนให้เขามีการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้า 

 5. ความกลมเกลียว (Cohesiveness) คือ การมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

 6. ขวัญ (Morale) เป็นความรู้สึกในจิตใจที่บุคลากรมีความรู้สึกต่อองค์การ มีความ
พึงพอใจ ซึ่งตรงกันข้ามกับรู้สึกไม่มีความสุข มีความตึงเครียดและไม่พอใจ 

 7. การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness) คือ การที่องค์การมีการเจริญพัฒนา
และมีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดเป้าหมายใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองแทนที่จะหยุด
นิ่งอยู่กับที ่

 8. เป็นอิสระ (Autonomy) คือ การเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการตอบสนอง
ความต้องการของสิ่งแวดล้อม 

 9. มีการปรับตัว (Adaptation) คือ ความสามารถในการปรับตัวอย่างเร็ว มีความ
มั่นคงทนต่อความเครียดที่เกิดจากความยุ่งยากท่ีเกิดจากขบวนการปรับตัวได้ดี 

 10. ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving Adequacy) มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและเกิดความ
ตึงเครียดน้อยที่สุด 

Hoy and Feldman (1987 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น. 23) กล่าวว่า การที่
องค์การจะมีสุขภาพดีนั้นองค์การต้องสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน 2 ประการนี้ได้เป็น
อย่างดี 
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 1. ความต้องการเชิงเครื่องมือ (Instrumental Needs of Adaptation and Goal 
Achievement) คือ ความต้องการกุศโลบาย ยุทธวิธี หรือวิธีการในการปรับตัวและการปฏิบัติงานให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

 2 .  ค ว ามต้ อ ง ก า ร เ ชิ ง ก า ร แสด งออก  (Expressive Needs of Social and 
Normative Integration) คือ ความต้องการมีชื่อเสียงและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

Fordyce and weil (1971 อ้างถึงใน ณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น.  15) ได้กล่าวถึง
องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์และองค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ดังต่อไปนี้ 

 1. องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1.1. สมาชิกในองค์การมีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของ

องค์การและสามารถใช้ศักยภาพของตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมทั้ง
มีความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

  1.2 สมาชิกในองค์การร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน ท าให้
แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น โดยมีความเชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน 

  1.3 สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างเป็นกันเอง ไม่มีการกีดกัน
ฐานะทางสังคมหรือหน้าที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมีการท างานเป็นกลุ่ม 

  1.4 สมาชิกแสดงความรับผิดชอบต่อองค์การ 
  1.5 มีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
  1.6 มีการยอมรับนับถือความคิดของผู้บริหารรองลงมา 
  1.7 น าหลักการความร่วมมือมาใช้อย่างเสรี 
  1.8 การพิจารณาปัญหาใดค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความ

ต้องการของบุคคล 
  1.9 เมื่อเกิดปัญหา ทุกคนร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหา 
  1.10 เมื่อเกิดความขัดแย้ง สามารถน าความขัดแย้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงาน 
  1.11 มีการให้ข้อมูลข่าวสารย้อนกลับ 
  1.12 มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
  1.13 สมาชิกท างานอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
  1.14 สมาชิกในองค์การมองโลกในแง่ดี มีเสรีภาพในการท างานอย่างเต็มที่ 
  1.15 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวได้อย่าง

รวดเร็วสอดรับกับสถานการณ์ 
  1.16 สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และแต่ละคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ในทางท่ีถูกต้อง 
  1.17 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงว่าเป็นเงื่อนไขของการ

เจริญเติบโต 
  1.18 สมาชิกในองค์การ ยึดมั่นหลักการเรียนรู้ความผิดพลาด 
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  1.19 ร่วมกันค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพใน
การท างาน 

  1.20 โครงสร้างองค์การ ระเบียบแบบแผน ระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้เป็น
แนวทางปฏิบัติช่วยปกป้องให้องค์การเจริญเติบโตได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของ
สมาชิก 

  1.21 สมาชิกส านึกต่อองค์การส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
องค์การ 

  1.22 องค์การมีลักษณะพลวัต ปรับปรุงเปลี่ยนเพ่ือรองรับสถานการณ์
แวดล้อม 

  1.23 สมาชิกในองค์การร่วมกันเผชิญปัญหาในสภาพการณ์ที่องค์การเกิด
ภาวะวิกฤต 

 2. องค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.1 สมาชิกขาดการอุทิศตนให้กับวัตถุประสงค์ อาจมีบางกลุ่ม เฉพาะ

ผู้บริหารเท่านั้นมีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ 
  2.2 สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา แต่กลับเอามาวิพากษ์ 

วิจารณ์กับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.3 ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกต่างคนต่างแก้ปัญหา ขาดการท างานเป็นทีม 
  2.4 สมาชิกแตกความสามัคคี ขาดการใช้ข้อมูลข่าวสารในการแก้ปัญหา

หรือการตัดสินใจ 
  2.5 สมาชิกขาดความสนใจในการวางแผน ผู้บริหารเป็นผู้ผูกขาดจึงขาด

ความร่วมมือ 
  2.6 ผู้บริหารไม่ยอมรับความรู้ความสามารถ หรือความคิดเห็นของสมาชิก 
  2.7 สมาชิกมีความคิดเห็นแตกแยกกัน ต่างคนต่างอยู่ 
  2.8 สมาชิกรวมทั้งผู้บริหารแข่งขันชิงดีชิงเด่น ท าให้ขาดความร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง 
  2.9 สมาชิกจะเกิดความรู้สึกเอาตัวรอดและถอนตัวจากการแก้ปัญหา 
  2.10 สมาชิกไม่ใช้ความขัดแย้งในการท างานสร้างสรรค์ 
  2.11 สมาชิกขาดความร่วมมือและไม่น าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงาน 
  2.12 สมาชิกหลีกเลี่ยงการให้และรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ 
  2.13 สมาชิกขาดความอบอุ่น ไม่สนใจใยดีต่อกัน ขาดความซื่อสัตย์ 
  2.14 ผู้บริหารใช้อ านาจจนท าให้สมาชิกขาดอิสระและเสรีภาพในการ

ท างาน 
  2.15 การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุ่น ผู้น าเป็นผู้ใช้อ านาจและไม่สนใจการ

เปลี่ยนแปลง 
  2.16 สมาชิกไม่กล้าเสี่ยงเกรงจะเกิดความผิดพลาด 
  2.17 สมาขิกขาดความไว้วางใจต่อกัน 
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  2.18 ความผิดพลาดในการท างานหรือความผิดครั้งเดียวถูกลงโทษให้ออก
จากงาน 

  2.19 ปล่อยงานให้ผิดพลาดโดยไม่สนใจในการน ามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา 
  2.20 โครงสร้างระเบียบข้อบังคับที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ความ

สนใจอยู่ในระดับน้อย 
  2.21 ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ 
  2.22 สมาชิกเห็นว่าตนเองไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบ 
สรุปได้ว่า องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้น เป็นองค์การแบบเปิดสามารถที่จะปรับเปลี่ยน

ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเสมอ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกคนในองค์การจะต้องมีวุฒิภาวะสูง มี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่วน
องค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เปรียบเสมือนคนที่เจ็บป่วย ร่างกายไม่สมบูรณ์ เป็นอุปสรรคในการ
ท างาน เป็นองค์การแบบปิด ขาดสมรรถภาพในปรับตัว สมาชิกและผู้บริหารขาดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
ไม่สนใจที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.1.4 มิติวัดสุขภาพองค์การ 
มิติต่าง ๆ หลายมิติที่เป็นตัวชี้วัด ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากมิติ ดังต่อไปนี้ 
Miles (1973 อ้างถึงใน จิราวัฒน์ ไทยประเสริฐ, 2559, น. 12-13) ได้ก าหนดลักษณะของ

สุขภาพองค์การในมิติต่าง ๆ รวม 10 มิติ ดังนี้ 
 1. เป้าหมาย (Goal focus) ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนใน

องค์การ และนอกจากนั้นเป้าหมายที่มีอยู่ในองค์การจะต้องเข้าถึงได้ โดยอาศัยการใช้ทรัพยากรที่
องค์การมีอยู่และเป็นเป้าหมายที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
สามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานโรงเรียนจ าเป็นต้องมีปรัชญาของ
โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นทิศทางในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์  

 2. มีการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม (Communication adequacy) การสื่อสาร
ภายในเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก เนื่องจากองค์การประกอบด้วยคนจ านวนมากอยู่ร่วมกัน ข่าวสารอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ทั้งระบบข่าวสารในแกนตั้งและในแกนนอน ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ส าหรับองค์การที่มีสุขภาพดีการเดินทางของข่าวสารต้องมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ 
จะต้องมีวิธีการที่ดี และรับรู้ได้อย่างฉับพลัน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารภายใน ข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นความคิด อารมณ์ ทักษะ 
ทัศนคติ  

 3. ความเป็นธรรมในการใช้อ านาจ (Optimal power equalization) ในองค์การที่มี
สุขภาพดีการกระจายอ านาจจ าเป็นต้องมีความยุติธรรม หมายถึง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ควรจะต้องมีอิทธิพล คือ มีการใช้อ านาจในทางที่ดีโดยกระจายอ านาจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมาย ซึ่งได้มาจากต าแหน่งหน้าที่การงาน  

 4. มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource utilization) ในองค์การที่มีสุขภาพดี
จะต้องสามารถใช้วัตถุท่ีเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรใน
องค์การหนึ่ง ๆ จะต้องไม่มีใครท างานหนักเกินไป และยังมีบางคนไม่ได้ท าอะไรเลย การเฉลี่ยปริมาณ
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งานจะต้องให้ได้เท่าเทียมกัน ในองค์การที่มีสุขภาพดีนั้น แม้บุคลากรทั้งหลายจะท างานหนักกันทุกคน 
เขาเหล่านั้นไม่ได้รู้สึกว่าตนต้องท างานหนักกว่าคนอ่ืน ๆ จะท างานด้วยใจ จดจ่อกับการท างาน และ
พยายามสร้างสรรค์งานเพื่อความเจริญขององค์การ  

 5. ความสามัคคี (Cohesiveness) การที่องค์การมีสุขภาพที่ดีนั้น สมาชิกจะต้องมีความ
ยึดเหนี่ยวต่อกันภายในกลุ่มรักใคร่สนิทสนมและปรองดองกันอย่างดี คนที่มีสุขภาพที่ดี คือ รู้ว่าตัวเอง
คือใคร ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ส าหรับตน นอกจากนี้คนที่มีสุขภาพดีจะเป็นที่
ชอบตนเอง ไม่ท าลายตนเอง องค์การที่มีสุขภาพเช่นกัน จ าเป็นที่ต้องเข้าในตัวของมันเอง สมาชิกมี
ความรู้สึกอยากอยู่ในองค์การ ต้องการได้รับอิทธิพลจากองค์การ แต่เป็นอิทธิพลในรูปความร่วมมือซึ่ง
กันและกัน ซึ่งจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ 

 6. ขวัญ (Morale) เป็นสภาพของความพึงพอใจที่มีอยู่ในตัวบุคคล แต่มีแค่ความพอใจ
ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ขวัญภายในองค์การจึงรวมถึงผลของอารมณ์ ซึ่งรวมถึงความรู้สึก ความพอใจ
และความปีติยินดี ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความรู้สึกไม่สบาย ไม่พอใจ ขวัญขององค์การจะเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อความสุข ความพึงพอใจของบุคคลภายในองค์การ ดังนั้น ขวัญกับการปฏิบัติงานจึงเป็น
ของคู่กัน และมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก เพราะขวัญท าให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 

 7. นวัตกรรม ( Innovativeness) ในองค์การที่มีสุขภาพดีจะต้องมีแนวโน้มที่จะใช้
กระบวนใหม่ ๆ ในการท างานเคลื่อนสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ผลผลิตใหม่ ๆ ออกมา และขยายตัวให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ลักษณะของระบบเช่นนี้ จะสามารถสร้างความเจริญงอกงามพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มากกว่าที่จะอยู่คงที่ และงุ่มง่ามกับงานที่เป็นแค่กิจวัตรประจ าวันและมาตรฐานก าหนด ดังนั้นการที่
จะท านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การ ท าให้บุคลากรในองค์การมีความ
สะดวกสบายท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า 

 8. ความอิสระ (Autonomy) องค์การที่มีความเป็นอิสระสูงในการปฏิบัติงานเป็น
ลักษณะองค์การที่สมบูรณ์ การที่คนจะมีสุขภาพดี โดยปกติพฤติกรรมของเขาจะแสดงออกมาจาก
ภายในตัวเองไปสู่ภายนอก ซึ่งจะเป็นคนที่มีอิสระในตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือกันคนที่
อ านาจสูงกว่าหรือไปยุ่งกับความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร องค์การที่สุขภาพดีก็เช่นเดียวกัน 
องค์การนั้นต้องรู้สึกมีอิสระจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับบุคคล หมายความว่า องค์การจะ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาต้องมีเสรีภาพในการแสดงไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้
เกิดความคล่องตัว ดังนั้นในทุกสายงานผู้บริหารควรให้ความเป็นอิสระในการท างานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ลดการใช้กฎ ระเบียบ การควบคุม การก ากับติดตามที่มากเกินไป เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการท างานที่เต็มความรู้ความสามารถ และเต็มใจ จะท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 9. การปรับตัว (Adaptation) การเปลี่ยนวิธีการหรือหลักเกณฑ์ ให้มีความสามารถใน
การปรับตัว เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้พัฒนาได้ มีลักษณะของการมีอิสรเสรีที่จะ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับองค์การหรือบุคคลต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีความต้องการของ
สิ่งแวดล้อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในการปรับตัวเข้าหากัน องค์การจะต้องมีความมั่นคงและ
อดทนตามสภาพแวดล้อมเพ่ือให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้า 
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 10. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (Problem-solving adequacy) ในการ
ปฏิบัติงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเกิดปัญหาเมื่อใด ซึ่งต้องเตรียมพร้อมที่จะพบกับความกดดัน ความ
ยุ่งยากและความไม่ส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซึ่งไม่ได้หมายความว่า องค์การหรือบุคคลที่มี
สุขภาพดีนั้นจะปราศจากซ่ึงปัญหาและความยุ่งยาก แต่อยู่ที่ว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาโดยใช้
พลังน้อยที่สุดและยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้โดยที่กระบวนการแก้ปัญหานั้นไม่ท าให้องค์การอ่อนแอลงไป 
แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรือเข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์การที่มีสุขภาพดีจะต้องมี โครงสร้างและ
ขบวนการที่พัฒนาแล้วอย่างดี เพ่ือรับทราบปัญหาที่มีอยู่เพ่ือแสวงหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนเพ่ือใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดี 

Tarter, Hoy and Kottkamp (1990 อ้างถึงใน โชติพงษ์ ถาวรโชติ, 2559, น. 19) กล่าวว่า 
ลักษณะของสุขภาพองค์การประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. ภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การที่มุ่งเน้นทั้งการ
สร้างมิตรสัมพันธ์และกิจสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ สามารถก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุ
จุดประสงค์ 

2. การสนับสนุนทรัพยากร คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การที่
มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้พอเพียงแก่ความต้องการ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกของ
องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ขวัญในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึกที่แสดงออกถึงการยอมรับ ศรัทธาและมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บริหารและผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ศรัทธาต่ออาชีพ ความพึงพอใจในงานและการได้รับ
การยอมรับ 

4. การติดต่อการสื่อสาร คือ การมีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเจต
คติ อารมณ์และการกระท าอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในหมู่สมาชิก สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

5. ความสามัคคี คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ การยอมรับ
นับถือไว้วางใจ การสนับสนุน และการร่วมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมมือกันในการปฏิบัติ งานหรือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

Hoy and Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร งะบุรงค์, 2558, น. 23) กล่าวว่า การศึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพองค์การเป็นการวิเคราะห์สภาวะการท างานตามธรรมชาติขององค์การ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนขององค์การ หรือเป็นการศึกษาบรรยากาศองค์การในอีกมุมหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็น 7 มิติ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ความเข้มแข็งขององค์การ หมายถึง ในระดับความสามารถของโรงเรียนนั้น ย่อม
ที่จะได้รับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนไว้ได้ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บริการชุมชนในด้านวิชาการ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและผลงานของโรงเรียน อีกทั้งผู้บริหารปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญ
ปัญหาและความยุ่งยากของสังคม เพ่ือให้เกิดรากฐานของการปฏิบัติที่ชัดเจน 



19 

 2. อิทธิพลของผู้อ านวยการ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถ
โน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกัน ในข้อเสนอและข้อพิจารณา ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้
เกิดอิทธิพลผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานอย่างที่ผู้บริหารต้องการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนของขอบข่ายงาน 

 3. ภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์ หมายถึง การมีพฤติกรรมทางด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งสร้างความเป็นมิตร มีน้ าใจ ใจกว้าง เป็นที่พ่ึงของทุกคนได้ เป็นคนเปิดเผย และ
สนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยแสดงตนเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดีและมีความสามารถในการจัด
สวัสดิการแก่ครูในโรงเรียน ได้รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนครู ให้
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานท าให้ผลของงานประสบ
ความส าเร็จมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน น าพาให้องค์การไปสู่ผลส าเร็จ 

 4. ภาวะผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ่งเน้นทั้งงานและ
ความส าเร็จของงาน โดยสร้างความเข้าใจในเรื่องเป้าหมาย ภารกิจ กฎระเบียบต่าง  ๆ วิธีปฏิบัติมี
ทัศนคติและความคาดหวังที่ชัดเจนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการท างานและมี
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้ได้ทั้งงานและทั้งคนที่มีประสิทธิภาพ เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน เกิดมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 

 5. การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการจัดการ
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและนักเรียน เมื่อองค์การก าหนดเป้าหมายขึ้น
แล้ว ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจว่าจะท าอย่างไร หรือจะมีวิธีการใด คือ เน้นที่จะท าให้องค์การไปสู่
เป้าหมายให้ได้ องค์การจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งหลายร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย เงิน วัสดุ คน 
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่าง ๆ ซึ่งนับว่าปัจจัยในด้านต่าง ๆ ขององค์การนั้นมีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนของงานในชนิดต่าง ๆ เทคนิคที่จะจัดสรรทรัพยากรขององค์การมี 4 วิธี ดังนี้ 1) การท า
งบประมาณ คือ การวางแผนที่เป็นตัวเลข ส าหรับจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องเป็นระบบแบบแผน 2) การก าหนดกิจกรรม คือ การก าหนดหรือมอบหมายกิจกรรมให้
หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติ อาจมีรายละเอียดของงานบุคลากรที่รับผิดชอบ ปฏิบัติและเงื่อนไขเวลาใน
การปฏิบัติจนเสร็จงาน เครื่องมือที่นิยมใช้ในการก าหนดกิจกรรม คือ Gantt chart ซึ่งแกนตั้งเป็น
กิจกรรมที่ปฏิบัติ แกนนอนเป็นเวลา 3) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven analysis) คือ เครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การที่จะช่วยให้ผู้บริหารก าหนดจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น
เทคนิคที่จะก าหนดจุดที่รายได้รวม 4) แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้นตรง คือ ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ในขณะที่เป้าหมายหรือผลที่ต้องการต้องดีที่สุด 

 6. ขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีความรู้สึกนึกคิดในจิตใจที่บุคลากรมี
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ มีความพึงพอใจ และมีความภาคภูมิใจในองค์การ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เชื่อมั่นในการบริหารองค์การ สร้างความม่ันคงให้กับสานงานที่ท า รวมทั้งสร้างความเป็นมิตรระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน มีความรู้สึกที่ดีต่อคนอ่ืน ๆ และรู้สึกว่าได้รับความส าเร็จในการท างาน 
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 7. การมุ่งเน้นด้านวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษามีความมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยความพยายามของทางโรงเรียนที่จะท าให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัด
สภาพทางการเรียนการสอนที่ดี 

Hoy and Feldman (1987 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น. 23) กล่าวว่า สุขภาพ
องค์การตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ องค์การใดมีสุขภาพดีก็จะท า
ให้การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล องค์การใดมีสุขภาพไม่ดีก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นไม่มี
ประสิทธิผล สุขภาพองค์การ สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรใน 7 มิติ ดังนี้ 

 1. ความเข้มแข็งขององค์การ (Institutional Integrity) หมายถึง ความสามารถของ
สถานศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้บริหารมี
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญปัญหาและความยุ่งยากของสังคมได้ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องการให้บริหารชุมชนในด้านวิชาการการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา การศึกษาเรื่องความเข้มแข็งขององค์การระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ได้มีการให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาโดยก าหนดมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจทางการศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสในการการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ในการร่วมกันบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษา
ในมีความเข้มแข็ง ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน ความเข้มแข็งของ
องค์การจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องการให้บริการชุมชนในด้าน
วิชาการ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สนับสนุนกิจกรรม
ของสถานศึกษา รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา 

 2. อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา (Principal Influence) หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของพลังอ านาจและ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการกระท าของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบต่อ
ความคิดหรือทัศนคติของอีกคนหนึ่ง โดยมีความหมาย คือ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่
สามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันในข้อเสนอและข้อพิจารณา ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้บริหาร และผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสม 
ได้แก่ การประสาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมงาน และการมอบหมายงาน เพ่ือให้เกิดอิทธิพล
ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างที่ผู้บริหารต้องการ โดยมีเทคนิคในการบริหารงานที่ดี มีการ
วางแผนที่ดี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายเข้าใจงานร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ประกอบไปด้วย 

  2.1 การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการที่ส าคัญขั้น
แรกขององค์การ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย องค์การที่
สมบูรณ์แบบจะมีส่วนสัมพันธ์อย่างสูงกับแบบของการติดต่อสื่อสาร ถ้าผู้บริหารมีความสามารถที่จะ
ควบคุมดูแลการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปเพ่ือการร่วมมือในองค์การ การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งข่าวและผู้รับข่าวสาร โดยใช้การพูด การเขียน ท่าทาง
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การสัมผัส และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย เพ่ือให้ผู้รับข่าวสารทราบความหมายข่าวสารที่
ผู้ส่งข่าวส่งไป หลักในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพควรค านึงถึง จัดระบบระเบียบของการ
สื่อสารในองค์การและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน สายการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ควรมีลักษณะตรง
และสั้น เรื่องส าคัญควรใช้การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษรใช้การติดต่อแบบสองทาง มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งผู้ส่งและผู้รับ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ด้วยการพูดและการ
เขียน รู้จักใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสาร และควรมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารจึง
เป็นเครื่องมือส าคัญและมีบทบาทมากในการบริหารองค์การ ยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เป็นปัจจัยที่
ท าให้สามารถชนะคู่แข่งขัน คือ การรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนผู้อ่ืนเพราะจะสร้างความได้เปรียบ เนื่องจาก
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นความรู้ และส่งผลให้เป็นองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญา
ในที่สุด 

  2.2 การประสานงาน หมายถึง การสร้างความร่วมมือของบุคลกรใน
หน่วยงานร่วมกันปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน เพ่ือขจัดความ
ขัดแย้งและความเหลื่อมล้า ของงาน เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในภาคราชการได้ให้ความหมายของการประสานงาน ดังนี้ การจัดระเบียบวิธีการ
ท างาน เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันไม่ท าให้งาน
ซ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ การประสานงานมี
องค์ประกอบหลัก คือ ความร่วมมือซึ่งจะต้องมีความเข้าใจหรือมีการตกลงร่วมกันมีการระดมความคิด 
วิธีการ เทคนิค การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน  

  2.3 การควบคุม (Control) เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์สาหรับมาตรฐานเพ่ือ
นาไปสู่เป้าหมายและผลส าเร็จขององค์การ เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การควบคุมเป็นหน้าที่ทางการจัดการหน้าที่สุดท้าย เพ่ือใช้ในการติดตาม
วัดผลประเมินผลและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการดา เนินงานเป็นไปตามแบบแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมเป็นหน้าที่ของผู้จัดการศึกษาทุกระดับ โดยที่ผู้บริหาร
มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานงานที่เหมาะสม เพ่ือน าไปประเมินผลและเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริง 
แล้วท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ การควบคุมเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกองค์การที่จะต้องติดตาม
และควบคุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 

  2.4 การมอบหมายงาน เป็นการที่บุคคลหนึ่งมอบความรับผิดชอบในการ
ท างานให้กับบุคคลอ่ืนโดยยังคงมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ได้มอบให้ เป็นการก าหนดความ
รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจหน้าที่ และสร้างภาระผูกพันให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหลักในการ
มอบหมายงาน ได้แก่ ลักษณะของกิจกรรมที่จะมอบหมาย คือ ถ้าเป็นงานประจาหรือที่มีระเบียบ
ขั้นตอนที่แน่นอน บุคลากรจะปฏิบัติได้ไม่ยากและถ้างานนั้นไม่ส าคัญ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาท าได้เองโดยตรงจะเป็นวิธีที่สะดวก แต่ถ้าเป็นงานส าคัญและยากเกินกว่า
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าได้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่เรื่องที่ต้องระวังและท าเท่าที่
จ าเป็นความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา หากผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถสูง การมอบหมายจะ
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ท าได้มาก แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น เวลาและความเสมอภาค ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
หากผลงานที่คาดหมายจะได้รับมีสูง อ านาจหน้าที่ที่มอบหมายควรจะสูงตามไปด้วย และความจ าเป็น
ของการประสานงาน กรณีที่งานมีความเกี่ยวเนื่องและมีผลกระทบต่อกันโดยตรง ความจ า เป็นที่
จะต้องมีการประสานงานจะมีมาก 

 3. ภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์ (Consideration) คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การ
ที่มีความเป็นมิตร เป็นที่พ่ึง เปิดเผย และสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา มีพฤติกรรมการท างานบนพื้นฐาน
ของความเชื่อถือซึ่งกันและกันให้ความส าคัญต่อความเห็นและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้ตาม 
ค านึงถึงขวัญและก าลังใจและมีการปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเท่าเทียมกัน เป็นลักษณะของการสร้าง
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร เป็นการท างานที่ได้รับความไว้วางใจและมีความเคารพต่อกัน โดยที่
ผู้บริหารจะพยายามจัดกลุ่มของผู้ร่วมงานให้มีความเหมาะสมซึ่งเป็นลักษณะผู้บริหารที่เน้นผู้ร่วมงาน
เป็นหลัก โดยผู้บริหารมีพฤติกรรมความเป็นผู้นา ที่ให้ความส าคัญต่อคนงานโดยมีการมุ่งเน้นลักษณะ
ที่เห็นคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ความส าคัญในความส าเร็จหรือปัญหาทุกสุขต่าง ๆ การ
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนยินดีที่จะเปิดโอกาสให้มีการท างานที่มีอิสระในการท างานตาม
เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีโดยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้ร่วมในการตัดสินใจในปัญหาที่อาจส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 4. ภาวะผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating structure) คือ พฤติกรรมของผู้บริหาร
องค์การที่ให้ความส าคัญต่อภาระงานและสัมฤทธิ์ผลของงาน และมีระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกต่อผู้ตามอย่างชัดเจนที่มุ่งเน้นความส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
องค์การ เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่เน้นมุ่งงานส าเร็จโดยผู้ตามซึ่งปฏิบัติงานมีโอกาสเรียกร้องและเสนอ
เงื่อนไขต่าง ๆ ได้น้อยมาก ผู้น าแบบกิจสัมพันธ์จะมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นทั้งงานและความส าเร็จของงาน 
โดยสร้างความเข้าใจในเรื่องเป้าหมาย ภารกิจ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติมีทัศนคติและความ
คาดหวังที่ชัดเจนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการท า งานและมีระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นคนที่เอาการเอางานยึดถืองานเป็นหลักการใหญ่ สนใจมุ่งงานมาก ขยัน มั่นใจ 
กล้าท า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบก าหนดงานให้ผู้ อ่ืน พฤติกรรมของผู้น าที่เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างงานและองค์การ การก าหนดคุณลักษณะของงานที่ต้องการก าหนดบทบาทของผู้น า และผู้
ตาม การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การก าหนดวิธีการสื่อสาร ซึ่งมักจะเป็นการสื่อสารทาง
เดียวจากผู้น า ข้างบนลงสู่ล่าง การก าหนดกระบวนการวิธีท างาน และการจัดตารางการท างาน  
เป็นต้น 

 5. การสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ซึ่งอาจ
ท าได้ด้วยการเพ่ิม หรือการลดการท าให้เท่าเดิมเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรได้ประโยชน์มากที่สุด 
เทคนิคที่จะจัดสรรทรัพยากรขององค์การมี 4 วิธี ดังนี้ 

  5.1 การท างบประมาณ คือ แผนที่เป็นตัวเลขส าหรับจัดสรรทรัพยากร
ให้กับกิจกรรมต่างๆผู้บริหารมักจัดทางบประมาณเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย 
ส าหรับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีราคาสูง การใช้งบประมาณทางการเงินได้รับความนิยมในทุกองค์การไม่
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ว่าจะเป็นราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น องค์การจึงสามารถจัดสรร
งบประมาณให้กับฝ่ายแผนกและหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การที่จะเป็นการ
ด าเนินการสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

  5.2 การก าหนดกิจกรรม คือ การก าหนดหรือมอบหมายกิจกรรมให้
หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติอาจมีรายละเอียดของงานบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติ และเงื่อนไขเวลาใน
การปฏิบัติจนเสร็จงานเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดกิจกรรม 

5.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน คือ เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของ
องค์การที่จะช่วยให้ผู้บริหารก าหนดจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นเทคนิคที่จะก าหนดจุดที่
รายได้รวมเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร 

5.4 แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้นตรง คือ ทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่าง
จ ากัดในขณะที่เป้าหมายหรือผลที่ต้องการต้องดีที่สุด 

 การสนับสนุนทรัพยากรจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร ที่จะต้องจัดการใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร เงินและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การ  

 6. ขวัญในการปฏิบัติงาน (Morale) หมายถึง สภาวะทางจิตใจของทรัพยากรบุคคล
ในองค์การที่มีความพร้อม ความเชื่อมั่น ความกล้าหาญ ความเต็มใจ ที่จะร่วมท างานกับทีมงานหรือ
สมาชิกของทีมงาน ที่จะร่วมกันท างานและน าองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดก าลังใจ เจตคติ และความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะเป็นผลให้มีความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานถ้าผลของขวัญและก าลังใจดี จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงความ
กระตือรือร้น และความตั้งใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จกล่าวว่า หน่วยงานที่มีขวัญและก าลังใจ
ดี สามารถตรวจสอบสภาพขวัญและก าลังใจของคนในหน่วยงานได้จากการพิจารณา นโยบายและ
เป้าหมายของหน่วยงาน ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชา การสื่อสารจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ระดับความพอใจใน
งาน วินัยของผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างาน โอกาสในการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรม สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท างาน ค่าจ้างและเงินเดือน ความสะอาดและสุขลักษณะของสถานที่
ท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มย่อย ความภักดีต่อหน่วยงาน  
สิ่งอ านวยความสะดวกทั่ว ๆ ไป ขวัญเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นชัดแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคัญมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ ภายในกลุ่มหรือในหน่วยงานเดียวกัน ขวัญยัง
เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่งมีผลท าให้บุคคลท างานอย่างเต็มใจและกระตือรือร้น ขวัญเป็นทัศนคติ ความ
ตั้งใจ และเป็นการกระตุ้นที่มีอยู่ในสมาชิกของกลุ่มในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ขวัญยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแห่งการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์การ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานทุกระดับด้วย ดังนั้น ขวัญจึงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้หรือมี
ลักษณะพลวัตอยู่เสมอ นอกจากนี้การที่บุคลากรในองค์การมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน จะสร้าง
ความจงรักภักดีต่อองค์การ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ และมีความภาคภูมิใจในฐานะที่ตนเอง
เป็นสมาชิกขององค์การ การที่ขวัญเป็นองค์ประกอบหนึ่งของบรรยากาศองค์การในองค์การ ที่จะ
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน จึงจ าเป็นที่องค์การจะต้องตรวจสอบว่า ขวัญของบุคลากรใน
องค์การเป็นอย่างไร ซึ่งตรวจสอบและประเมินขวัญของบุคลากร จะพิจารณาจากพฤติกรรมในการ
ท างานของบุคคล ถ้าบุคลากรมีขวัญและก าลังใจดี จะมีพฤติกรรมในการท างานในหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
อดทนและเต็มในการท างานอย่างเต็มความสามารถ และมักจะมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนางาน
ของตนเองอยู่เสมอ พิจารณาจากอัตราการลาออกหรือการขอย้าย การที่องค์การมีบุคคลขอย้ายเป็น
จ านวนมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์การนั้นขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน และพิจารณาจาก
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้โดยวิธีการวิจัย ซึ่งจะสามารถท าให้ทราบถึงระดับของขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 

 7. การมุ่งเน้นด้านวิชาการ (Academic Emphasis) หมายถึง ความพยายามของ
ทางสถานศึกษาที่จะท าให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ดีเป็นระบบและเคร่งครัด ซึ่งงาน
วิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา
จะพิจารณาได้จากผลงานทางด้านวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างและมีความ
เกี่ยวข้องกับงานด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลตลอดจน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียน ผู้บริหารต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สร้างเสริมบรรยากาศใน
การเรียน มีการบ ารุงรักษาอาคารและดูแลในเรื่อง แสง เสียง อุณหภูมิ การก่อสร้างอาคารเรียนและ
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนก่อสร้าง และการใช้อาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดผู้บริหารต้องมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนและให้ความร่วมมือ โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  

Podgurski (1990 อ้างถึงใน อานนท์ ต่อมกระโทก, 2559, น.  36) ได้ท าการวิจัยเพ่ือ
พัฒนามิติวัดสุขภาพองค์การให้เหมาะสมกับโรงเรียน สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรใน 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. บูรณภาพของสถาบัน หมายถึง ความเข้มแข็งของโรงเรียนในการด าเนินนโยบาย
การบริหารและการท างานในโรงเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อม มีความมันคงในการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจะถูกป้องกันจากแรงกดดันของชุมชนผู้บริหาร
โรงเรียนไม่มีข้อบกพร่อง เป็นที่ครหาของสังคม ผู้บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหา
ภายนอก 

2. ภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารแสดงออกซึ่ ง
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนต่อข้าราชการครูในโรงเรียน เช่น มีความเอ้ือเฟ้ือ ใจกว้าง ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน และให้ความเสมอภาคแก่ครูทุกคน และตั้งจุดประสงค์ส าหรับการประเมินงานไว้สูง 
แต่จะบอกให้ครูทราบในสิ่งทีผู่้บริหารตั้งจุดประสงค์ 

3. อิทธิพลการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง ความสามารถในการจัดหาหรือจัดการ
ทรัพยากร สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น สามารถหาอุปกรณ์การเตรียมการสอนให้เพียงพอกับ
ความต้องการและครูในโรงเรียนได้รับวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอและเสมอภาค 

4. ความผูกพันของครู หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ครูมีต่อ
เพ่ือนครูด้วยกัน และความผูกพันที่ดีที่ครูมีต่อโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจส าคัญอย่างหนึ่ง
ในการท าหน้าที่ให้เหมาะสม และสามารถท างานส าเร็จได้ด้วยความกระตือรือร้น 
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  5. การมุ่งเน้นวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
บริหารหลักสูตรที่เป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ การนิเทศภายใน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร, 2555, น. 14-21) ได้กล่าวถึง
สุขภาพองค์การไว้ว่า โรงเรียนที่มีสุขภาพดีจะต้องประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนซึ่งมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว ทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
ตั้งเป้าหมายไว้แล้วท าส าเร็จ บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความเป็นระเบียบ นักเรียนมีผลการ
เรียนดีได้รับการชมเชยยกย่อง ผู้บริหารมีสุขภาพที่ดี มีความเป็นมิตร ให้การสนับสนุนและเปิดกว้าง
รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดการทรัพยากรทุก ๆ ด้านให้ครูผู้สอนตามที่ต้องการ 
สร้างความสัมพันธ์เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โรงเรียนที่มีภาพรวมดังกล่าวถือเป็น
โรงเรียนที่มีสุขภาพองค์การดี ซึ่งมีท้ังหมด 6 ด้านดังนี้ 

 1. บูรณภาพของโรงเรียน (Institutional Integrity) หรือความมั่นคงเข้มแข็งของ
โรงเรียน หมายถึง ความสามารถขององค์การในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในการที่จะควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การจะถูกปกป้องจากแรงกดดันของชุมชน และองค์การไม่มี
ข้อบกพร่องเป็นที่ครหาของสังคม ผู้บริหารองค์การมีประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหาความยุ่งยากจาก
ภายนอกได้ ความเข้มแข็งของโรงเรียนจึงเป็นมิติหนึ่งจะสามารถบอกถึงสุขภาพองค์การได้ 

 2 . ความเป็นผู้ น าของผู้ บริหารโรงเรียน (Collegial Leadership) หมายถึ ง 
พฤติกรรมผู้น าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ท างานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ ให้ความเคารพกันอย่าง
สนิทสนม เป็นกันเอง ชักจูงกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งของผู้บริหาร 
หรือหัวหน้างาน เพราะผู้บริหารต้องอ านวยการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 3. อ านาจบารมีของผู้บริหารโรงเรียน (Principal Influence) หมายถึง การที่
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติภารกิจส าคัญ 2 ประการคือ ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal Achievement) 
และท าให้องค์การอยู่ได้ดังนั้น องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 5 ประการ 
ดังนี้ 

  3.1 ความสามารถ มีความหมายรวมถึงสติปัญญา ความกระตือรือร้น
ความสามารถในการพดู ความคดิริเริ่มการตัดสินใจ 

3.2 ความส าเร็จ ได้แก่ ทางการศึกษา ความรู้ และการกีฬา 
3.3 ความรับผิดชอบ ได้แก่ การเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน ความเพียรพยายาม

ความเชื่อมั่นในตนเอง ความปรารถนาที่จะท าดีที่สุด 
3.4 สถานะ รวมถึงสถานะทางสังคม และการเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน 
3.5 สถานการณ์ ได้แก่ ทักษะความต้องการ และความสนใจของผู้ตาม 
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 4. การสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง การที่ผู้บริหารให้ความ
สนับสนุนด้านทรัพยากร บุคคล การท างานของบุคลากรจะเป็นไปตามความสามารถและความถนัด
ของแต่ละคน เห็นคุณค่า การท างานในองค์การของตน รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรการใช้วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความ สะดวกต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกสบายมีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยให้สามารถท างานได้อย่างระบบระเบียบไม่ติดขัด ตลอดจนเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่ต้องคอยสอดส่องดูแลให้การสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา และผู้บริหารต้องให้ความรู้ในการใช้ บ า รุงรักษาทรัพยากรที่มีให้ใช้
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 5. การอยู่ร่วมกันของครู (Teacher Affiliation) หมายถึง ความผูกพันอย่างแน่น
แฟนของครูในโรงเรียนที่มีต่อกัน หรือความรู้สึกที่ดีต่องานสอนต่อนักเรียน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
สถานศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความผูกพันรักใคร่กลมเกลียวกันให้ความช่วยเหลือกัน ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มความสามารถ สถานศึกษานั้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นการสร้างขวัญในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งหมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร
องค์การ มีความมั่นคงในงานที่ท า มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมิตรระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อคนอ่ืน และรู้สึกว่าได้รับความส าเร็จในการท างาน 

 6. การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic Emphasis) หมายถึง การที่สถานศึกษาเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตั้งเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนไว้สูง การจัดสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ให้มีระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด ครูมีความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียน นักเรียน
ขยันและยอมรับนับถือความเก่งในด้านการเรียนของเพ่ือน ซึ่งงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็น
งานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรการสอน การจัดอุปกรณ์และการ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลประเมินผล  
การนิเทศ การศึกษาตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู ดังนั้น หัวใจหลักของ
โรงเรียน คือการมุ่งเน้นวิชาการ เป็นภารกิจของโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดของ Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน กรรณิการ์ 
เฟ่ืองประยูร, 2555, น. 14-21) มาใช้วัดสุขภาพขององค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เนื่องจากเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
โดยมีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ประกอบด้วย 1) ความเข้มแข็งขององค์การ 2) ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน 3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) การอยู่ร่วมกันของครู 
และ 6) การมุ่งเน้นวิชาการ ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพขององค์การของสถานศึกษา  ซึ่ง
รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 

 2.1.4.1 ความเข้มแข็งขององค์การ 
 Hoy & Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร งะบุรงค์, 2558, น. 21) กล่าวว่า ความ

เข้มแข็งขององค์การ หมายถึง ระดับความสามารถของโรงเรียนที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนไว้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บริการชุมชนใน
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ด้านวิชาการ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียน รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานของโรงเรียน อีกทั้งผู้บริหารปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญปัญหาและความยุ่งยากของสังคม เพ่ือให้เกิดรากฐานของการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

 Hoy and Feldman (1987 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น. 23) กล่าวว่า 
ความเข้มแข็งขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในการที่จะ
ควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์การจะถูกปกป้องจากแรงกดดันของชุมชน 
และองค์การไม่มีข้อบกพร่องเป็นที่ครหาของสังคม ผู้บริหารองค์การเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการเผชิญ
กับปัญหาความยุ่งยากจากภายนอกได้ ซึ่งการที่โรงเรียนจะมีความเข้มแข็งได้นั้น โรงเรียนต้องสามารถ
ด าเนินการได้ภายใต้อิทธิพลต่าง ๆ ของชุมชน โรงเรียนต้องสามารถจัดแผนงานและโครงการ 
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน โรงเรียนต้องรายงานผล
การด าเนินงานให้ชุมชนทราบการด าเนินงานของโรงเรียน ครูได้รับการปกป้องจากผู้ปกครองและ
ชุมชนที่ไม่มีเหตุผล โรงเรียนไม่อ่อนไหวต่อแรงกดดันจากภายนอก  

 Hoy and Miskel (1991 อ้างถึงใน อริสรา อ่ิมแจ้ง, 2559, น. 24) กล่าวว่า ความ
เข้มแข็งขององค์การ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกว่าองค์การนั้นมีประสิทธิภาพ การปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมก็ดี การลดความเสี่ยงและความพยายามสร้างเกราะก าบัง ผลกระทบจากภายนอก ล้วนแต่
แสดงถึงความเข้มแข็งของโรงเรียน 

 Hoy and sabo (1997 อ้างถึงใน สวนันท์ ชัยวร, 2559, น. 19) กล่าวว่า ความ
เข้มแข็งขององค์การ คือ ความพยายามขององค์การที่จะด าเนินการกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบในวิถีทางที่
จะรับความช่วยเหลือค้ าจุนจากภายนอก เช่น ชุมชนในท้องถิ่นหรือผู้ปกครอง  

 ดวงสมร บาตรโพธิ์ (2549, น. 18-19) กล่าวไว้ว่า โรงเรียนในฐานะองค์การทาง
การศึกษาซึ่งท าหน้าที่ให้บริการ (service) แก่สังคม เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม โดยเป็นแหล่งให้การเรียนรู้และประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
แก่สมาชิกของชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันในฐานะที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ประสบการณ์ที่เป็นรากฐานทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม เจตคติที่ดีแก่สมาชิกของชุมชนและมีความสอดคล้องกับวิถีการด า เนินชีวิตของ
คนในชุมชน โดยสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในระบบโรงเยนเข้ากับการเรียนรู้ที่ดารงอยู่ในชุมชน ซึ่ง
จะมีผลท าให้การเรียนรู้ทั้งจากโรงเรียนและในชุมชนไม่มีความแปลกแยกจากกันและกัน แต่สามารถ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้นั้นหมายถึงปฏิสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่
โรงเรียนต้องพยายามดึงทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนมากที่สุด เพื่อให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

 แก้วขวัญ เอียดศิริพันธ์ (2552, น. 6) กล่าวว่า ความเข้มแข็งขององค์การ คือ 
ความสามารถขององค์การในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในการที่จะควบคุมความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการที่ปฏิบัติงานองค์การจะถูกปกป้องจากแรงกดดันของชุมชนและผู้ปกครองของ
องค์การ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นที่ครหาของสังคมผู้บริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหายุ่ง 
ยากจากภายนอก 
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 คณพงศ์ ดาเลิศ (2555, น. 20) กล่าวว่า  ความเข้มแข็งขององค์การ หมายถึง 
ความสามารถของโรงเรียนในการปรับตัวเข้ากับชุมชนและได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 
โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระและมีความม่ันคงไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของชุมชน ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ครูได้รับการปกป้องจากการคุมคามของผู้มีอิทธิพลในชุมชน โรงเรียนไม่มี
ข้อครหาจากชุมชนและโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาและความยุ่งยากจากภายนอกได้  

 สรุปว่า ความเข้มแข็งขององค์การ หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มี
การก าหนดเป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนมีนโยบาย แผนพัฒนา
ต่าง ๆ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน มีบริหารจัดการได้อย่างอิสระ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและสนับสนุนและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

 2.1.4.2 ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
 Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร, 2555, น. 14-21) กล่าว

ว่า ความเป็นผู้น าของบริหาร คือ พฤติกรรมผู้น าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ท างานร่วมกันด้วย
ความไว้วางใจในความเคารพกันอย่างสนิทสนมและเป็นกันเอง ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ตาม ชักจูงกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งของผู้บริหาร หรือหัวหน้า
งาน เพราะผู้บริหารจะต้องอ านวยการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้น าจึงเป็น
เสมือนหลักชัยในการด าเนินงาน โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานที่เป็นผู้น าของผู้บริหารก็
เป็นอีกมิตหินึ่งที่น ามาวัดสุขภาพองคก์าร 

 Griffith (1959 อ้างถึงใน วนิดา แก้วรักษ์, 2544, น. 40-41) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
พฤติกรรมภาวะผู้น า พบว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมดังนี้  1) ผู้น าในฐานะผู้ผลักดัน 
(improver) คือ การให้โอกาสและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนางานที่รับผิดชอบจนสามารถ
ทางานได้ดีขึ้น ผู้น าที่มีลักษณะเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเอง 2) ผู้น าในฐานะผู้
ตระหนักรู้ (recognizer) ผู้น าต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหาของผู้อ่ืนหยั่งรู้ศักยภาพของแต่ละ
คน ตลอดจนส่งเสริมการมีความคิดริเริ่ม 3) ผู้น าในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ (helper) คือมีความ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในองค์การ ทั้งด้านอาชีพการงานและส่วนตัวด้วย 4) ผู้น าใน
ฐานะนักพูดที่มีประสิทธิภาพ (effective speaker) การพูดในที่ชุมชนนี้เสมือนการวาดภาพให้ผู้อ่ืน
เห็นภาพหรือสิ่งที่มีต่อองค์การได้ด้วย 5) ผู้น าในฐานะผู้ประสานงาน (co-ordinator) หมายถึงการ
ประสานงานภายในตัวเองและภายนอก การประสานงานภายในตัวเอง คือการรู้จักตัวเอง รู้ถึงทัศนคติ 
จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองที่อาจท าให้คนอ่ืนเกิดความพอใจหรือโกรธเคืองรวมทั้งการรู้จักปรับ
อารมณ์ของตัวเอง ส่วนการประสานงานภายนอกคือ การรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่
ในองค์การและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการของทุกฝ่าย  

 Hersey and Blanchard (1993 อ้างถึงใน สมศรี แจ่มบุญรัตน์, 2548, น. 19) ได้
ให้ทัศนะรูปแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้อยู่ใต้
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บังคับบัญชาด้วยผู้น าจะเปลี่ยนแบบของคนไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ของความเจริญวัยของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา หมายถึงความปรารถนาความส าเร็จ ความรับผิดชอบประสบการณ์ และความสามารถ
ในการท างานความสัมพันธ์ของผู้บริหารและผู้อยู่ใต้บังคับเคลื่อนที่ผ่าน 4 ขั้นตอนคือ 1) เมื่อผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาเข้ามาสู่องค์การเป็นครั้งแรก ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับงานที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด
2) เพ่ือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเข้ามาสู่องค์การเป็นครั้งแรก ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับงานยังจ าเป็นอยู่
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับคนด้วย 3) เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เริ่มแสวงหาความรับผิดชอบกับงาน
ของเขามากข้ึนผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับงานน้อยลง แต่ยังคงให้ความส าคัญกับคนต่อไป 4) เมื่อ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความมั่นใจมากขึ้นสามารถสั่งการด้วยตนเองมีประสบการณ์มากพอผู้บริหาร
สามารถลดการกระตุ้นและการสนับสนุนลงได้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นตัวของตัวเองและไม่
ต้องการให้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารอีกต่อไป 

 ประเวศ วะสี (2550, น. 74) กล่าวว่า ความเป็นผู้น ามีความส าคัญอย่างมาก ต่อการ
พัฒนาองค์การ และการจัดการ เพราะจะท าให้มีการปฏิบัติที่จะให้เกิดจุดมุ่งหมายขององค์การบรรลุ
เป้าหมาย องค์การไม่ว่าจะเป็นระดับภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับชาติ หรือระดับ
ท้องถิ่น ผู้น าล้วนมีความส าคัญ เพราะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ผู้น าบางคนท าให้องค์การ
ที่เฉื่อยชา เชื่องช้า กลับกลายเป็นองค์การที่มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว บางคนท าให้องค์การที่เคยมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีสิ่งที่ท้าทายให้ท าตลอด กลายเป็นองค์การที่ท างานอยู่ในขอบเขตที่แคบๆ ขาดสิ่ง
เร้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ 

 ธีระ รุญเจริญ (2550, น. 142) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของความเป็นผู้น าที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้ 1) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยให้ผู้ร่วมงานเข้าใจและปฏิบัติภารกิจจน
ประสบความส าเร็จ สามารถท างานร่วมกันได้ผลดี สานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 2) การมี
เหตุผลและอุดมการณ์กว้างไกล 3) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยุติธรรม 4) การมีความอดทน 
น้ าอดน้ าทน อดกลั้น และกล้าเผชิญต่อเหตุการณ์ 5) การมีไหวพริบ ใจกว้าง มีหลักธรรมประจ าใจ 6) 
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ ถูกต้องและทันเวลา 7) การรู้จักใช้ขีดความสามารถขององค์กรและบุคคล 
8) การมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้นา และ 9) การมีบุคลิกภาพดี 

 วรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ (2557, น. 32) กล่าวว่า ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
จะด าเนินการในโรงเรียนให้ได้ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างาน ขั้นตอน 
ระยะเวลา สถานที่และอุปกรณ์ แล้วให้ผู้ตามรับไปปฏิบัติงานเป็นช่วง ๆ ต้องชี้แจงเกลี้ยกล่อมให้
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนด อ านวยความสะดวกในการท างานทุกอย่าง ช่วยเหลือและแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด เปิดโอกาสให้ผู้ตามซักถามปัญหาอย่างเต็มที่ ผู้ตามสามารถสื่อความหมายกับผู้น าหรือกับ
เพ่ือนร่วมงานโดยสะดวก ให้ขวัญก าลังใจกับผู้ตามทุกครั้งที่งานส าเร็จ ในบางครั้งผู้น าอาจขอข้อมูล
หรือความคิดเห็นจากผู้ตามเพ่ือมาก าหนดเป้าหมาย วิธีการ ให้ท าต่อไป 

 สรุปว่า ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร คือ พฤติกรรมหรือลักษณะการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อบุคลากร คือมีการดูแลให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่าง
จริงใจ ให้อิสระในการท างานแก่ครู แสวงหาแนวทางในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ยอมรับความ
คิดเห็นของครู มีความเข้าใจในปัญหาของครู มีความเป็นมิตรกับครู แสวงหาสวัสดิการต่าง  ๆ ให้ครู 
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และให้ความส าคัญต่องาน บริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น มีการควบคุมมาตรฐานการท างานและมี
ระเบียบของการท างานที่ชัดเจน 

 2.1.4.3 อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร 
 Hoy and Feldman (1987 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น. 23) กล่าวว่า 

อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่สามารถโน้มน้าวให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานเห็นพ้องต้องกันในข้อเสนอ ข้อพิจารณาและยอมรับความคิดเห็น มิติในด้านนี้ผู้บริหาร
ต้องสามารถติดต่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารกับระดับผู้
ปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน และสามารถโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับข้อเสนอ ความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ซึ่งได้ตกลงปฏิบัติร่วมกันเพ่ือความเข้าใจที่ดี และให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ลักษณะ
การติดต่อสื่อสารในองค์การสุขภาพดี ผู้บริหารควรจะมีการติดต่อสื่อสาร 2 ลักษณะ คือ 1) การ
ติดต่อสื่อสารแบบเป็นพิธีการ (Formal Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่มีระเบียบ
แบบแผน มีข้อความชัดเจน เช่น ท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 2) การติดต่อสื่อสาร
แบบไม่เป็นพิธีการ (Informal Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่มิได้ด าเนินการไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้ เช่น การปรึกษาหารือการสนทนา พูดคุยในตอนเช้าก่อนการท างาน
ประจ าวัน เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการท างานและเกิดความเข้าใจอันดีกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

 Hoy and Tarter (1997 อ้างถึงใน อรัญญา สารีโพธิ์ , 2553, น. 16) กล่าวว่า 
อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร คือ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการมีอิทธิพลต่อการกระท า
ของครูที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลมีความโน้มน้าวผู้บริหารระดับที่สูงกว่า 
ได้รับความเห็นในใจเพิ่มขึ้น และก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่ถูกขัดขวางจากล าดับขั้นของสายบังคับบัญชา 

 Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน อ้างถึงใน กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร, 2555, น. 14-
21) กล่าวว่า อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร คือ การที่ผู้บริหารจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างกว้างขวางได้และมีพลังอ านาจอยู่ได้โดยตลอด จ าเป็นต้องใช้พลังอ านาจอย่างยุติธรรม สม่ าเสมอ 
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เมื่อผู้ใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้ก็จ าเป็นต้องมีการลงโทษเพ่ือให้
เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืนจะได้ไม่กล้าปฏิบัติเช่นนั้นอีก ในทางตรงกันข้ามก็ต้องมีการให้รางวัลหรือการ
ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ หรือเลื่อนต าแหน่งเมื่อมีผลงานดีเด่น จะได้มีการแข่งขันการปฏิบัติ
ตน 

 จินตนา ศุภกรธนสาร (2550, น. 23) กล่าวว่า อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร คือ 
ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นที่เชื่อถือของผู้บริหารระดับ
เหนือขึ้นไปและสามารถใช้อ านาจการบังคับบัญชาหน่วยงานได้ความหมายและความส าคัญ ผู้บริหาร
จะต้องปฏิบัติภารกิจ 2 ประการ คือ ท าให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal Achievement) และท า
ให้องค์การด าเนินอยู่ได้ (Group Maintenance) ดังนั้น องค์การมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร แยก
ออกเป็น 5 ประการ คือ 1) ความสามารถ มีความหมายรวมถึงสติปัญญาความกระตือรือร้น 
ความสามารถในการพูด ความคิดริเริ่มการตัดสินใจ 2) ความส าเร็จ ได้แก่ ทางการศึกษา ความรู้กีฬา 
3) ความรับผิดชอบ ได้แก่ การเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน ความเพียรพยายาม ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
ปรารถนาที่จะท าดีที่สุด 4) สถานะ รวมถึงสถานะ ทางสังคมและการเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน 
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5) สถานการณ์ ได้แก่ ทักษะ ความต้องการ และความสนใจของผู้ตาม จุดประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุ
ถึงผู้บริหารจะต้องอ านวยการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ 

 อ านาจและอิทธิพลมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ถ้าบุคคลมีศักยภาพต่ าในการ
ใช้อิทธิพลทางสังคมกับผู้อ่ืน โดยให้คนเหล่านั้นท าตาม ก็หมายความว่า บุคคลดังกล่าวไม่ค่อยมีอ านาจ
เท่าใดนัก แต่ถ้าเขามีศักยภาพสูงพอที่จะท าให้ผู้อ่ืนท าตามก็แสดงว่า เขามีอ านาจมากแหล่งที่มาของ
อ านาจมีหลายแหล่ง อาทิ ความสามารถในการให้รางวัลหรือลงโทษความเชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่เป็น
ทางการ และเสน่ห์ส่วนบุคคล สามารถจ าแนกได้ 5 ประเภทดังนี้  1) อ านาจการให้รางวัล (Reward 
Power) อ านาจชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีศักยภาพในการควบคุมการกระท าของตนเอง โดยอาศัย
อิทธิพลทางการเงินหรือต าแหน่งที่จะสามารถตัดสินใจให้รางวัลแก่บุคลากร การให้รางวัลอาจไม่ใช่สิ่ง
ที่เป็นวัตถุหรือเงินเสมอไป รางวัลอาจเป็นโอกาสการลาพักผ่อน 2) อ านาจในการบังคับ (Coercive 
Power) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีศักยภาพในการควบคุมด้วยก าลังหรือการลงโทษ เพ่ือให้ผู้ท าตามที่ ตน
ต้องการ เช่น การควบคุมการกระท าของตนในองค์การ ได้แก่ การตัดเงินเดือน การให้หยุดงาน การ
มอบหมายที่ผู้ปฏิบัติไมช่อบให้เขาท า 3) อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) หมายถึง อ านาจ
ที่บุคคลได้รับจากต าแหน่งที่เป็นทางการของเขา จะมีการก าหนดไว้แล้วว่าเขามีอ านาจในเรื่องใด 
ระดับใด เช่น อาจารย์ประจ าวิชามีอ านาจในการตัดสินผลการเรียนรายวิชานั้น ไม่ใช่อาจารย์คนอ่ืน
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าอาจารย์ใหญ่ อธิบดีกรมวิชาการมี
อ านาจบริหารงานวิชาการในกระทรวง เป็นต้น 4) อ านาจในการเป็นที่อ้างอิง หรือ ชื่นชอบของผู้อ่ืน 
(Referent Power) หมายถึง อ านาจที่บุคคลได้รับเพราะเป็นที่อ้างอิงหรือชื่นชอบของผู้อ่ืน เช่น 
ผู้บริหารระดับอาวุโสที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า เก่งและยุติธรรม อาจได้รับความ
เชื่อถือ ศรัทธาจากผู้บริหารรุ่นหลัง 5) อ านาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) หมายถึง อ านาจที่
บุคคลได้รับจากการที่เขามีศักยภาพทางทักษะ และความรู้ความสามารถในการกระท าสิ่งที่ผู้ อ่ืน
อาจจะท าไม่ได้การใช้ฐานอ านาจของผู้บริหารแต่ละบุคคลมักจะไม่ใช้เพียงชนิดเดียว ในแต่ละคน 
สถานการณ์แต่จะมีเพียงบางครั้งที่ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ฐานอ านาจบางอย่างก็มี
ความสัมพันธ์กับฐานอ านาจอ่ืน ๆ เช่น ถ้าใช้ฐานพลังอ านาจบังคับมาก ๆ จะท าให้คนอ่ืนไม่ชอบมาก
กว่าเดิม ดังนั้นการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จะสามารถท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ 
ผู้บริหารจึงเป็นเสมือนผู้น า ที่มีอ านาจอิทธิพลในการด า เนินงานโดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อ
ผลงานส่วนรวม 

 สราวุฒิ ปุริสา (2553 , น. 38) ให้ความหมายว่า อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร 
หมายถึงการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน รวมถึงเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไป สามารถใช้อิทธิพลของผู้บริหารไปบังคับบัญชาองค์การท าให้องค์การบรรลุ จุดมุ่งหมายและ
สามารถด าเนินการอยู่ได้ 

 สรุปว่า อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือ ทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจจาก
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้วยวิธีการโน้ม
น้าวใจ สร้างแรงจูงใจ จนท าให้งานที่ได้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 

 2.1.4.4 การสนับสนุนทรัพยากร 
 Hoy & Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร งะบุรงค์, 2558, น.  23) กล่าวว่า การ

สนับสนุนทรัพยากร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของบุคลากรและนักเรียน เมื่อองค์การก าหนดเป้าหมายขึ้นแล้ว ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ
ว่าจะท าอย่างไร หรือจะมีวิธีการใด คือ เน้นที่จะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายให้ได้ องค์การจ าเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรทั้งหลายร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย เงิน วัสดุ คน สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่าง  ๆ ซึ่งนับว่า
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ขององค์การนั้นมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนของงานในชนิดต่าง ๆ เทคนิคท่ีจะ
จัดสรรทรัพยากรขององค์การมี 4 วิธี ดังนี้ 1) การท างบประมาณ คือการวางแผนที่เป็นตัวเลข ส าหรับ
จัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเป็นระบบแบบแผน 2) การก าหนด
กิจกรรม คือ การก าหนดหรือมอบหมายกิจกรรมให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติ อาจมีรายละเอียดของ
งานบุคคลที่รับผิดชอบปฏิบัติและเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติจนเสร็จงาน เครื่องมือที่นิยมใช้ในการ
ก าหนดกิจกรรม คือ Gantt chart ซึ่งแกนตั้งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ แกนนอนเป็นเวลา 3) การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven analysis) คือ เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารก าหนดจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นเทคนิคที่จะก าหนดจุดที่รายได้รวม        
4) แนวคิดโปรแกรมเชิงเส้นตรง คือ ทรัพยากรขององค์การที่อยู่อย่างจ ากัด ในขณะที่เป้าหมายหรือ
ผลที่ต้องการต้องดีที่สุด 

 Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน อ้างถึงใน กรรณิการ์ เ ฟ่ืองประยูร , 2555 ,         
น. 14-21) กล่าวว่า การสนับสนุนทรัพยากร คือ องค์ประกอบด้านการจัดการบุคลากร เงิน และวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ผู้บริหารองค์การได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารองค์การในการด าเนินการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจท าได้โดยการลด การเพ่ิม หรือการท าให้เท่า
เดิม เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรได้ประโยชน์มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว คือ 1) มีการลดทรัพยากร
บุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงระบบการจัดการให้ดีขึ้น 2) มีการใช้ทรัพยากรบุคคล เงิน และ
วัสดุอุปกรณ์เท่าเดิม และปรับปรุงระบบการจัดการให้ดีขึ้น เป็นการเพ่ิมคุณภาพ หรือผลที่เกิดขึ้นต่อ
บุคลากรในองค์การให้มากขึ้น คือการลงทุนเท่าเดิมแต่ได้ผลดีขึ้น และ 3) มีการเพ่ิมทรัพยากรบุคล 
เงิน เท่าที่จ าเป็น และจัดการระบบการจัดการให้ดีขึ้นท าให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน
สูงสุด  

 Hoy and Miskel (2001 อ้างถึงใน อริสรา อ่ิมแจ้ง, 2559, น. 24) กล่าวว่า พฤติ
กรรมการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารด้านบุคลากร 
การเงินและอาคารสถานที่เพ่ือช่วยเหลือ ให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารในการด าเนินการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่ างจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวซึ่งอาจท าได้โดย “การลด” “การเพ่ิม” หรือ “การท าให้
เท่าเดิม” เพ่ือให้การจัดการกับทรัพยากรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ในเวลาอันรวดเร็ว กล่าวคือ 1) มี
การ “ลด” ทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงระบบการจัดการให้ดีขึ้น เพ่ือให้ผลการจัด
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การศึกษาอยู่ในระดับเดิมหรือดีขึน้ 2) มีการใช้ทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ์ “เท่าเดิม” และ
ปรับปรุงระบบการจัดการให้ดีขึ้น เป็นการ “เพ่ิมคุณภาพ” หรือผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนให้มากขึ้น นั่น
คือการลงทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลดีขึ้น และ 3) มีการ “เพ่ิม” “ทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 
เท่าท่ีจ าเป็น และจัดระบบการจัดการให้ดีขึ้น ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาสูงสุด 

 อนุรี แก้วแววน้อย (2548, น. 80) ได้อธิบายว่าทรัพยากรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ใน
การบริหารงาน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารงานราชการ แต่ต่อมาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทาง
สังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทาให้ขอบเขตของทรัพยากรการบริหารกว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้มีปัจจัยทางทรัพยากรการบริหารเพ่ิมขึ้นจาก 4  M’s เป็น 
7 M’s ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) ขวัญและก าลังใจ (moral) การตลาด 
(market) เครื่องจักร (machine) และวิธีการบริหาร (method) นอกจากนี้ยังมีอีกแนวคิดที่เห็น
ความส าคัญของทรัพยากรการบริหารที่แตกต่างไปแนวคิดนี้ เห็นว่าทรัพยากรการบริหารควร
ประกอบด้วย 7 ประการ คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และท่ีแตกต่างออกไป 
คือ อ านาจหน้าที่ (authority) เวลา (time) ก าลังใจในการท างาน (will) และความสะดวกต่าง ๆ 
(facilities) แต่ทั้งนี้แนวคิดนี้ได้เห็นความจ าเป็นของอ านาจหน้าที่และการใช้เวลา กล่าวคืออ านาจ
หน้าที่ที่จะท าให้การบริหารสัมฤทธิ์ผลด้วยดีและการก าหนดระยะเวลาที่พอเหมาะกับลักษณะงานก็
นับเป็นสิ่งส าคัญ ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงทรัพยากรการบริหารมักมองส่วนประกอบเป็นภาพรวมกว้าง ๆ 
4 ประการ คือ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านวัสดุ ทรัพยากรด้านข่าวสารข้อมูล และทรัพยากรด้าน
เงินทุน และในปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับทรัพยากรในส่วนที่ช่วยให้การบริหารสัมฤทธิ์ผลได้รวดเร็ว
ขึ้นคือ ทรัพยากรที่เรียกว่า ไอที (IT = Information Technology) ซึ่งเป็นการน าเอาเทคโนโลยีมา
วิเคราะห์จัดสรรข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้ใช้คนจ านวนเท่าเดิมแต่ได้งานมากข้ึนและได้
คุณภาพงานดีกว่าเดิม 

 สราวุฒิ ปุริสา (2553, น. 37) ได้อธิบายว่า การสนับสนุนทรัพยากร คือ พฤติกรรม
ปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การที่มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก ขององค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนที่มีสุขภาพ
องค์การสมบรูณ์ หัวใจหลักการใช้ทรัพยากร คือ การได้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคลคือ ท าให้ครู
อาจารย์ แต่ละคนมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่รับภาระงานหนักเกินไป การใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีอยู่
จะต้องคุ้มค่าและมีให้ครูใช้อย่างเพียงพอ การใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีสุขภาพองค์การสมบรูณ์ การ
ท างานของบุคลากรจะเป็นไปตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละคนอีกทั้งปริมาณงานจะต้อง
มีความหนักเบาพอ ๆ กันจึงจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ (2553, น. 88) ได้กล่าวว่าทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนนั้น
ยังหมายถึงมวลทรัพยากรที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
สื่อ นวัตกรรม การเงินของสถานศึกษา อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ สถานที่ฝึกปฏิบัติและ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและใช้งาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน งบประมาณของสถานศึกษาเพียงพอและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานที่
ฝึกปฏิบัติมีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย มีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ สื่อมีจานวนที่เพียงพอต่อ
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จ านวนผู้เรียน มีระบบการจัดหาและการบ ารุงรักษาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของ
รายได้แน่นอนและเพียงพอต่อการด าเนินกิจการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สรุปว่า การสนับสนุนทางทรัพยากร คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การในการ
บริหารจัดการกับทรัพยากรในด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ ตามความต้องการของบุคลากร ท าให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับองค์การ บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 
พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร และมีการควบคุม ก ากับ และ
ติดตามการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.1.4.5 การอยู่ร่วมกันของครู 
 Tarter, Hoy & Kottkamp (1990 อ้างถึงใน โชติพงษ์ ถาวรโชติ , 2559, น. 19) 

เสนอไว้ว่า การอยู่ร่วมกันของบุคลากรเป็นความสามัคคีของครูที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
สมาชิกในองค์การที่มีการยอมรับนับถือ ไว้วางใจ สนับสนุน และร่วมมือกันปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการอยู่ร่วมกันของครู เป็นการบ ารุงรักษาภายในท าให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนและสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยอาศัยความสามัคคีหรือความกลมเกลียว เป็นการแสดง
ความรู้สึกพึงพอใจ ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะอยู่ด้วยกัน มีความเอ้ืออาทร
ต่อกันและกัน 

 Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน วรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ, 2557, น. 18) กล่าวว่า 
การอยู่ร่วมกันของครู หมายถึง ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อกัน หรือ
ความรู้สึกท่ีดีต่องานสอนและต่อนักเรียน สถานศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความผูกพันกลมเกลียวกัน ให้
ความช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างกระตือรือร้นเต็มความสามารถ สถานศึกษานั้น
จะมีประสิทธิผล จะเห็นได้ว่าความสามัคคีสามารถดึงศักยภาพในการท างานของตนออกมาใช้ได้อย่าง
มาก และเต็มที่ที่บุคลากรมีอยู่ บุคคลในกลุ่มรู้สึกพอใจจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงาน แต่
อย่างไรก็ตามความสามารถนั้นเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งของบุคคล การสร้างความสามัคคีจึงไม่สามารถ
กระท าได้ง่าย ซึ่งปัจจัยที่มีต่อความสามัคคีในองค์การมีดังนี้ 1) ความมีลักษณะเหมือน  ๆ กันในกลุ่ม 
คือ ค่านิยม เจตคติ และฐานะ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวหล่อหลอมให้คนร่วมกลุ่มกันและเกิดความสามัคคี     
2) สถานการณ์บางอย่างที่กดดันกลุ่ม หรือถูกแยกตัวออกมาท าให้สมาชิกมีความสามัคคีที่เหนียวแน่น
ขึ้น เกิดความพร้อมเพรียงเพ่ือที่จะโต้สถานการณ์นั้นได 3) ขนาดของกลุ่ม กลุ่มที่มีขนาดเล็กอาจไม่มี
ความสามารถในการสร้างผลงาน อาจไม่เพียงพอกลุ่มจึงไม่ดึงดูดใจสมาชิก ในทางกลับกันกลุ่มที่มี
ขนาดใหญ่เกินไป การติดต่อสื่อสารอาจยุ่งยากสลับซับซ้อน ขาดตอนไม่ทั่วถึง การรวมตัวเกิดขึ้นได้
ยาก สมาชิกไม่มีโอกาสสร้างความพึงพอใจตามความต้องการของตนเองได้ ความสามัคคีจึงไม่อาจ
เกิดขึ้น 4) บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม หากบรรยากาศภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์ถึงกัน
หมดในหมู่สมาชิก ความสามัคคีก็จะเพ่ิมมากขึ้น ท านองเดียวกันหากบรรยากาศภายนอกกลุ่มเป็น
ปรปักษ์กัน กลุ่มจะได้ความสามัคคีลดลงด้วย 5) ผู้น าของกลุ่ม ในส่วนมีความส าคัญต่อกลุ่มมาก ความ
สามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ผู้น ากลุ่มมีอิทธิพลมาก โดยปกติผู้น ากลุ่มจะท าหน้าที่สองประการ ได้แก่ การเป็น
ผู้ริเริ่มสั่งการหรือก ากับกลุ่ม และอีกประการหนึ่งคือท าหน้าที่ประสานความกลมเกลียวระหว่าง
สมาชิก ซึ่งประการหลัง เป็นสิ่งส าคัญมากหากผู้น าท าหน้าที่ได้อย่างดีแล้ว ความสามัคคีกลมเกลียว
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ของกลุ่มย่อมมีมากขึ้น มีความสามัคคีสูงเป็นผลจากการปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกเป็นส าคัญ 6) มี
ความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกกลุ่ม เข้าใจทั้งธรรมชาติเฉพาะตัว และพ้ืนฐานทางจิตใจพร้อมอภัยให้กัน
เสมอ 7) มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดของสมาชิก โดยถือว่าความคิดแต่ละคนมีค่า
ควรแก่การรับฟัง ยอมรับในเหตุผลและความคิดเห็นทีแตกต่างกันออกไป ไม่ยึดมั่นในความคิดของงาน
ฝ่ายเดียว 8) มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุ่มพร้อมให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วย
ความเต็มใจ 9) แต่ละคนมีความไวต่อความรู้สึกรับรู้และสัมผัสความรู้สึกต่าง  ๆ ได้ดี 10) มีความ
เชื่อมั่นศรัทธาในกันและกัน ยอมรับความสามารถ ไม่หวั่นไหวต่อค าติฉินนินทา ใช้เหตุผลในการ
พิจารณาตัดสินใจ 11) ให้เกียรติแก่กันและกัน ถึงแม้ว่าจะสนิทสนมเพียงใด แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อ่ืน
ต้องให้เกียรติไม่หักหน้ากัน หากแต่ละคนปฏิบัติได้ดังกล่าวแล้ว ความสามัคคีกลมเกลียวจะด ารงอยู่ได้
ค่อนข้างถาวร ซึ่งปรากฏผลชัดเจนขณะท างาน 

 Podgurski (1990 อ้างถึงใน อานนท์ ต่อมกระโทก, 2559, น. 36) กล่าวว่า การอยู่
ร่วมกันของครู หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ครูมีต่อเพ่ือนครูด้วยกัน และความ
ผูกพันที่ดีที่ครูมีต่อโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจส าคัญอย่างหนึ่งในการท าหน้าที่ให้เหมาะสม
และสามารถทางานส าเร็จได้ด้วยความกระตือรือร้น 

 สรุปว่า การอยู่ร่วมกันของครู หมายถึง การที่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน มีความ
สามัคคีผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นมีความรู้สึกที่ดีต่องาน นักเรียน เพ่ือนร่วมงาน มีการยอมรับนับถือ 
ไว้วางใจ สนับสนุน และร่วมมือกันปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจ ใน
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเกิดแรงจูงใจที่จะท างานร่วมกัน และเอ้ืออาทรต่อกัน มีความกระตือรือร้น
ในการทางานอย่างเต็มความสามารถไม่ย่อท้อต่อปัญหาสามารถควบคุมและมองเห็นคุณค่าของตนเอง 

 2.1.4.6 การมุ่งเน้นวิชาการ 
 Hoy and Tarter (1997 อ้างถึงใน อรัญญา สารีโพธิ์, 2553, น. 16) กล่าวว่า การ

มุ่งเน้นวิชาการ คือ ขอบเขตที่สถาบันได้รับแรงผลักดันให้แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการ
ตั้งเป้าหมายส าหรับนักเรียนไว้สูงแต่ไม่ถึงได้ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้เป็นระเบียบและจริงจัง ครูเชื่อ
ในความสามารถบรรลุสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนและนักเรียนมีความขยันและเคารพนับถือผู้เก่งด้าน
วิชาการ 
  Hoy and Sabo (1997 อ้างถึงใน วรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ, 2557, น. 18 ) กล่าวว่า 
การมุ่งเน้นวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาของนักเรียนไว้สูง การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด ครูมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียน นักเรียนขยันและยอมรับนับถือความเก่งในด้านการเรียน
ของเพ่ือน ซึ่งงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
สถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ ได้แก่
หลักสูตรการสอน การจัดอุปกรณ์และการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดผลประเมินผล การนิเทศ การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของครู ดังนั้น หัวใจหลักของโรงเรียน คือ การมุ่งเน้นวิชาการ เป็นภารกิจของโรงเรียนที่
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพ่ือให้
เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 



36 

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548, น. 16) กล่าวว่า การบริหารวิชาการถ้ามองในด้าน
กระบวนการบริหาร กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการสอน
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน หากมองการบริหาร
วิชาการในด้านงานของสถานศึกษาจะครอบคลุมการดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัด
แบบเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู 
การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
  สมคิด สร้อยน้ า (2547, น. 41) ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ถึงภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ที่จะส่งผลให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี
และปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ การตระหนักว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด การตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนาความเป็นมนุษย์ การเป็นตัวแบบเชิงวิชาการ การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การจัดเป็นไปตามแผนการสอน และการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการ
มุ่งเน้นวิชาการนั้น ผู้บริหารหรือครูผู้สอนจ าเป็นต้องร่วมมือกันก าหนดเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงเพ่ือให้เกิดความเลิศทางวิชาการ และต้องพยายามหาเทคนิควิธีการต่าง  ๆ มา
สนับสนุนขอบข่ายของงานวิชาการให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนต้องแสดงตนให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการอย่างแท้จริง โดยให้ความสนใจและมีความรู้ในทุก ๆ ด้าน คือ หลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ การมุ่งเน้น
วิชาการเป็นองค์ประกอบ ส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จเป็นองค์ประกอบภารกิจทางด้าน
เทคนิค 
  วิเชียร ดอนวิชา (2550, น. 4) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการ คือ ระดับสภาวะของ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่จะใช้ภาวะผู้น าในการที่จะท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเกี่ยวข้อง
กับการจัดมวลประสบการณ์ ให้เด็ก และปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
  นฤพันธ์ ยินดี (2556, น. 20) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic Emphasis) 
หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบริหารหลักสูตรที่เป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  กมลลาศน์ ศรประสิทธิ์ (2553, น. 20) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการเป็นภารกิจหลัก
ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูง เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องแสดงตนเป็นผู้น า
ทางวิชาการอย่างแท้จริง โดยให้ความสนใจและมีความรู้ทั้งด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล การนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันบุคลากร
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ที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนต้องใช้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเสริมสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการให้นักเรียน โดยนักเรียนได้รับรู้อย่างเต็มท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก และพัฒนา
ให้สูงขึ้นไปได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นวิชาการจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ
และเป็นมิติหนึ่งที่ใช้วัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน 
  สรุปว่า การมุ่งเน้นวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการด าเนินงานของ
บุคลากรในโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดบรรยากาศของห้องเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน การนิเทศ
ภายใน และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

2.2.1  ความหมายของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
Kahn (1992 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 17) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลผูกติดอยู่กับงานต้องการที่จะท างานตามบทบาทที่ตนเองได้รับโดย
บุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานจะมีพลังงานทั้งทางด้านร่างกายความคิดและอารมณ์ กล่าวคือ
บุคคลชอบที่จะท างานไม่ว่างานนั้นจะต้องท าคนเดียวหรือต้องท าร่วมกับผู้อ่ืนก็ตามชอบที่จะใช้
ความคิด และมีการเตรียมพร้อม ตื่นตัวอยู่ เสมอมีความตระหนัก และพยายามท าความเข้าใจ
ความรู้สึกของบุคคลที่ตนเองต้องติดต่อสัมพันธ์ในการท างานโดยให้ผู้อ่ืนได้แสดงออกซ่ึงความคิดความ
เชื่อค่านิยมและความรู้สึก 

Robbins (1993 อ้างถึงใน อานนท์ จ าปา, 2552, น. 15) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องาน โดยคิดว่าตนเองนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
งาน มีความผูกพันทางจิตใจกับงาน และระดับผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ แสดงถึงความ
มีคุณค่า และภาพลักษณ์ของตนเอง 

Newstorm and Davis (1993 อ้างถึงใน ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, 2550, น. 13) ได้นิยามถึง
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของการให้ความสนใจ การเสียสละเวลา และพลังกาย
ให้กับงานการให้ความส าคัญต่องานว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิต เพราะฉะนั้น พนักงานจะตั้งใจท างาน
อย่างเต็มความสามารถ 

Maslach and Leiter (2001 อ้างถึงใน ชัยยุทธ กลีบบัว, 2552, น. 414) ให้ความหมายว่า 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบที่ตรงข้ามกับความเหนื่อยหน่ายในงานบุคคลที่มีความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานจะรู้สึกมีพลังมีส่วนร่วมในงานและมีความสามารถที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จได้ 

Rothbard (2001 อ้างถึงใน วัชรินทร์ หนูสมตน, 2553, น. 24) ให้ความหมายว่า ความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวพันกับงานโดยบุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะมี
ความสนใจ และใส่ใจกับการท างานตามบทบาทที่ได้รับ คือมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับเรื่องงาน และ
มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานโดยมีความหมกมุ่นอยู่กับการท างาน และให้ความส าคัญกับ
งานเสมอ 
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Schaufeli et al (2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 20) ให้ค าจ ากัดความ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานว่า เป็นมิติของความรู้สึกทางบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถึงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยสภาวะดังกล่าวไม่ได้เป็นสภาวะ
ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่มีความต่อเนื่อง (Persistent) และแผ่ซ่าน (Pervasive) ทั้งทาง
อารมณ์ ความรู้สึก และความคิด และไม่ขึ้นตรงกับองค์ประกอบด้านวัตถุวิสัย เหตุการณ์ ตัวบุคคล 
หรือพฤติกรรม แต่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน (Self) ของบุคคลผู้นั้น ทั้ง
ด้านความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม และการท างาน 

สันติชัย อินทรอ่อน (2550, น. 11) ให้ความหมายของความทุ่มเทในการปฏิบัติงานไว้ว่า 
เป็นคุณลักษณะภายในของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีความเชื่อว่าหากองค์การตระหนัก และให้ความส าคัญ
ต่อคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงบทบาทตามความรู้ความสามารถอย่าง
เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อยู่กับ
องค์การได้ยั่งยืน และสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ 

ภรรคพร เล็กขาว (2551, น. 62) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่
บุคคลผูกติดอยู่กับงานต้องการที่จะท างานตามบทบาทที่ตนเองได้รับ โดยบุคคลที่มีความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานจะมีพลังงานทั้งทางด้านร่างกาย ความคิดและอารมณ์ กล่าวคือ บุคคลชอบที่จะท า งานไม่
ว่างานนั้นจะต้องท าคนเดียวหรือต้องท าร่วมกับผู้อ่ืนก็ตาม ชอบที่จะใช้ความคิดและมีการเตรียมพร้อม
และตื่นตัวอยู่เสมอมีความตระหนักและพยายามท าความเข้าใจความรู้สึกของบุคคลที่ตนเองต้องติดต่อ
สัมพันธ์ในการท างาน โดยให้ผู้อ่ืนได้แสดงออกซ่ึงความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึก 

ขนิษฐา ลือนาม (2554, น. 18) ให้ความหมายว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
จิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านบวกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับงาน เป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่าง
ความผูกพันกับความภักดี รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ รักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ตลอดไป รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามีความสุขที่ได้อยู่กับงาน มีพลังพร้อมที่จะอุทิศตัวทุ่มเทพลังกาย พลัง
ใจ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง
อาจแสดงออกได้ทางอารมณ์ และการพูดถึงองค์การในแง่บวก 

ยุทธการ ก้านจักร (2554) ให้ความหมายว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกที่พนักงานมีความใส่ใจในงานของตนเอง โดยมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความ
มั่นคงทางจิตใจและเต็มใจที่จะท างานโดยไม่เหนื่อยล้ า รู้สึกรักและมีความสุขในการท างาน รวมทั้ง
พนักงานสามารถจัดการงานของตนเองได้เป็นอย่างด ี

ภาวัต ตั้งเพชรเดโช (2556) ได้สรุปว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรม
หรือการกระท าของครูที่แสดงออกถึงการท างานด้วยความมุ่งมั่นเต็มก าลังความสามารถ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์และความสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และถือว่างานคือสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตและมีส่วนท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สรุปได้ว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของครูที่
แสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเต็มก าลังความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์และความสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติ และถือว่างานคือสิ่งส าคัญท่ีสุดในชีวิตและมีส่วนท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ 

2.2.2  ความส าคัญของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
ความทุ่มเทในงานมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน แนวคิดและทัศนคติ

ที่มีต่องาน รวมทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน โดย Brown (1996 อ้างถึงใน อานนท์ 
จ าปา, 2552) ได้เสนอความส าคัญของความทุ่มเทในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะงานและพฤติกรรมในการควบคุมดูแลในงาน ( Job Characteristics and 
Supervisory Behavior) บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะเห็นว่างานมีความหมายและท้าทาย ชอบ
ท างานที่ซับซ้อน และใช้ทักษะหลากหลาย และเป็นผู้ที่สามารถเห็นหนทางสู่ความส าเร็จของงาน
บุคคลเหล่านี้จะมีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเอง และมีความสัมพันธ์ดีกับ
หัวหน้างานที่ให้ความคิดเห็นหลังจากการท างาน ซึ่งผลของคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สนับสนุน
ความต้องการความก้าวหน้าที่สูงขึ้น บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับการท างาน
โดยทั่วไปและผูกพันกับอาชีพของเขา เหมือนกับงานที่ใช้ความเฉพาะเจาะจง 

2. ทัศนคติต่องาน (Job Attitudes) บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะมีความพอใจในงานเป็น
ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพอใจในตัวงานที่ท า ท าให้เกิดความพึงพอใจที่มาจากภายในซึ่งมีผลให้ 
บุคคลเหล่านี้พอใจในงานต่อไปถึงแม้ว่าหัวหน้างานจะไม่รับรู้ ไม่พิจารณาผลงาน ไม่มีการสื่อสาร
หรือไม่มีความเป็นประชาธิปไตย บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะมีสายสัมพันธ์กับองค์การอย่างมาก 
และบุคคลเหล่านี้จะมีความคิดในเรื่องการลาออกน้อยกว่าคนอ่ืนทั่วไป 

3. การรับรู้หน้าที่ของตนเอง (Role Perception) บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะไม่สนใจ
ในความขัดแย้งระหว่างบทบาทในงานหรือความคาดหวังจากเพ่ือนร่วมงาน หรือความต้องการให้
ท างานในหน้าที่ที่ ไม่แน่นอน ความขัดแย้งและความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ไม่ได้มีผลให้
ความสามารถของพวกเขาในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีความทุ่มเทในงานลดลง 

4. บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานสูง จะได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย 
จิตใจหรือทางด้านสังคมที่มาจากการท างานน้อย บุคคลเหล่านี้จะมีระดับความเครียดความกังวล 
ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพต่ า และมีความขัดแย้งของครอบครัวและการท างานน้อยถ้าหากคู่สมรส
เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทในงานสูงเหมือนกัน 

Fawcett (2004) กล่าวว่า การเจริญเติบโตขององค์การจ านวนมาก ความจงรักภักดีของ
ลูกค้า แรงจูงใจ และระดับความผูกพันที่ก าลังเสื่อมลงในอนาคตสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ปฏิบัติงานและความสามารถในการท าก าไร เรื่องความทุ่มเทต่อองค์การของบุคลากรนี้มีการพิสูจน์ถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างระดับความทุ่มเทของบุคลากรกับผลด าเนินการด้านการเงิน และสามารถวัด
ศักยภาพขององค์การได้อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อกล่าวถึงความทุ่มเทของบุคลากร ระดับความทุ่มเทของ
บุคลากรที่ความเชื่อความศรัทธาต่อกับนายจ้าง เพ่ือนร่วมงานและงาน การวิจัยชี้ให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึน
ของความรู้สึกมีความสัมพันธ์ต่อการเพ่ิมผลิตผลและระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง การวิจัยไม่ได้ให้
ความส าคัญและไม่เน้นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์การ แต่บนความทุ่มเทของ
บุคลากรนั้นจะท าให้คนที่มีศักยภาพสูงยอมลงทุนความพยายามส่วนบุคคลเพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของความทุ่มเทของบุคลากรมีการพิสูจน์แล้วว่ามีอิทธิพลต่อความสามารถใน
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การท าก าไร ถ้าสามารถย้ายกลุ่มบุคลากรที่มีความทุ่มเทระดับกลางไปสู่ระดับสูงได้ก็จะพบว่า มีความ
เป็นไปได้ทีบุ่คลากรจะต้องการอยู่กับองค์การและลงทุนความพยายามของตนเองเพ่ิมขึ้น 

Ayers (2004 อ้างถึงใน ปริญา ทอสูงเนิน, 2549, น. 23) กล่าวว่า ความทุ่มเทต่อองค์การ
ของพนักงาน (Employee Engagement) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากองค์การชั้นน าทาง
ธุรกิจ นับตั้ งแต่  Gallup องค์การที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ ได้กล่าวถึง ความทุ่มเทต่อองค์การ 
(Engagement) ไว้ในหนังสือ Break All the Rules เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ความส าคัญของความทุ่มเท
ต่อองค์การของพนักงานที่เพ่ิมขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลท าให้ 1) ความสามารถในการผลิตเพ่ิมขึ้น         
2) ความสามารถในการรักษาพนักงาน 3) ความพึงพอใจของลูกค้า และ 4) ความสามารถในการสร้าง
ผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน 

ธนพร แย้มสุดา (2550, น. 27) ได้กลา่ววา่ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมีส่วนส าคัญในการ
แสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ท างานกับองค์การเป็นเวลานาน เป็นตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพขององค์การ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ความไว้วางใจระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและลักษณะผู้น าที่สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในการ
ท างานและการปรับตัวขององค์การรวมทั้งมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การมีส่วนร่วมในงาน การขาดงาน การมาท างานสาย การลาและการออกจากงาน 
ความทุ่มเทมีส่วนส าคัญในส่วนของการเป็นตัวช่วยในการท านายได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน 
พนักงานที่มีความทุ่มเทจะตอบแทนองค์การด้วยการแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การ
ให้ความช่วยเหลือองค์การในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และพบว่าพนักงานที่มีความ
ทุ่มเททางดา้นจิตใจสูง จะด ารงอยู่กับองค์การด้วยเหตุผลว่า อยากอยู่กับงานและองค์การ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าความทุ่มเทเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้พนักงานด ารงอยู่กับองค์การ 

สรุปได้ว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้องค์การมี
ความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จได้ โดยจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการด้วยกัน ถ้าบุคลากรใน
องค์การท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ จะท าให้องค์การสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ในที่สุด 

2.2.3  ลักษณะของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
Kanungo (1982 อ้างถึงใน นริญทร ประจักษ์ธีรนนท์, 2555, น. 21) ได้แบ่งลักษณะความ

ทุ่มเทในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ประเภท 
1. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มีต่องานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน

ว่า งานเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต มีความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่างาน
นั้นจะส าเร็จ  

2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (Work Involvement) หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการ
ท างานซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและกระบวนการทางสังคม 

Lodahl and Kejner (1965 อ้างถึงใน อานนท์ จ าปา, 2552, น. 26) ได้กล่าวว่า ลักษณะ
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีดังนี ้
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1. ความเชื่อในคุณค่าของงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรว่างานที่ตนปฏิบัติอยู่เป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต รวมทั้งเชื่อว่างานจะเป็นภาพลักษณ์ของตนเองที่แสดงให้บุคคลอื่นรับรู้
ด้วย 

2. ความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติอยู่ การให้ความ
สนใจและเอาใจใส่กับงาน มีความทะเยอทะยาน กล้ารับผิดชอบและเผชิญหน้ากับความผิดพลาดใน
การท างาน ไม่หลีกเลี่ยงงาน และมีความพยายามในการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 

3. การทุ่มเทเสียสละให้กับงาน หมายถึง การให้ความส าคัญกับงาน โดยทุ่มเทเสียสละทั้ง
แรงกายและแรงใจให้กับการท างาน รวมไปถึงก ารใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการ
ท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ 

4. เวลาที่ให้กับงาน หมายถึง ความรู้สึกว่างานที่ท านั้นคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป โดยบุคลากร
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างาน กล่ าวคือ บุคล ากรจะเริ่มท างานเร็วกว่าปกติ และบางครั้งจะท างาน
จนเลยเวลาหรือท างานนอกเวลาโดยไม่สนใจว่าจะได้คา่ตอบแทนหรือรางวัลใด ๆ 

5. การมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างาน โดยเฉพาะใน
เรื่องการตัดสินใจ แก้ปัญหา รวมทั้งในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บุคลากรจะน าตนเองเข้า
ไปเกี่ยวข้องอยู่ในงานอยู่เสมอ โดยมักจะเสนอความคิดเห็นหรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Schaufeli et al. (2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 21) กล่าวว่า ความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เป็นมิติของความรู้สึกทางบวก ที่ช่วยเติมเต็มสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน โดยเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่มีความต่อเนื่อง (Persistent) และ
แผ่ซ่าน (Pervasive) ทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective) และการรู้คิด (Cognitive) โดยไม่
พิจารณาแบบแยกส่วน ทั้งทางวัตถุวิสัย เหตุการณ์ ตัวบุคคล หรือพฤติกรรม ประกอบด้วยลักษณะ
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ความกระตือรือร้น (Vigor) เป็นคุณลักษณะของการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในขณะ
ปฏิบัติงาน โดยแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการท างาน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการ
ท างานก็ตาม 

2. การอุทิศตน (Dedication) เป็นสภาวะความมุ่งมั่นอย่างสูงที่แสดงออกถึงความเก่ียวข้อง
กับงาน โดยรู้สึกถึงความหมาย (Significant) ของงาน มีความเอาใจใส่ (Enthusiasm) มีแรงบันดาล
ใจ (Inspiration) มีความภาคภูมิใจ (Pride) และมีความรู้สึกท้าทาย (Challenge) ในการปฏิบัติงาน 

3. การซึมซับ (Absorption) เป็นลักษณะความใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยม และมีความสุขจดจ่อ
กับการปฏิบัติงานของบุคคล โดยรู้สึกว่าเวลาผ่านล่วงไปอย่างรวดเร็ว แม้ในช่วงดังกล่าวจะต้องเผชิญ
กับความยากล าบากในการท างานก็ตาม 

Tower (2003) ได้กล่าวว่า บุคลากรที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีความห่วงใยอนาคตขององค์การอย่างจริงใจ 
2. มีความภูมิใจที่ท างานเพื่อองค์การ 
3. มีความรู้สึกเก่ียวกับความส าเร็จมาจากงานของตัวเอง 
4. พูดถึงองค์การในทางท่ีดี 
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5. บุคลากรรู้สึกว่าองค์การสนับสนุนให้บุคลากรท างานให้ดีที่สุด 
6. เข้าใจว่าแผนกตนเองมีส่วนร่วมกับความส าเร็จขององค์การอย่างไร 
7. เข้าใจถึงบทบาทตนเองว่ามีความสัมพันธ์ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

อย่างไร 
8. มีแรงจูงใจที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ 
9. มีความพยายามที่จะให้ได้ผลงานตามท่ีคาดหวัง 
International Survey Research (2004) ได้แบ่งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 

ลักษณะ ดังนี้ 
1. ด้านการรู้การคิด (Cognitive) คือ บุคลากรรับรู้ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

องค์การ และการสนับสนุนค่านิยมหลัก และสิ่งที่ท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ โดยใช้สติปัญญาในการคิด
และไตร่ตรองถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 

2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective) คือ ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การในทางที่ดี 
โดยที่พวกเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

3. ด้านพฤติกรรม (Behavioral) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การ
พูด การคิด และการแสดงออก ซึ่งการกระท ามีผลมาจากทัศนคติ โดยบุคลากรจะแสดงพฤติกรรมที่บ่ง
บอกได้ว่าตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ และบุคลากรต้องการจะอยู่กับองค์การตลอดไป 

May et al. (2004) ได้อธิบายลักษณะของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่าความ
ทุ่มเทในงานนั้นประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย (Physical component) หมายถึง ก าลังความสามารถในการท างาน การ
ทุ่มเทแรงกายอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 

2. ด้านอารมณ์ (Emotional component) หมายถึง อารมณ์ และความรู้สึกที่มีในการ
ท างาน โดยบุคคลจะแสดงความรู้สึกสนใจกับการท างานเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. ด้านความรู้สึก (Cognitivecomponent) หมายถึง ความคิด และทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่องานที่ท า โดยจะหมกมุ่นอยู่กับการท างานมากเสียจนกระทั่งลืมนึกถึงเรื่องอื่น ๆ 

Bruch and Ghoshal (2004 อ้างถึงใน ชิติกร บุญประคอง, 2550, น. 28) กล่าวว่า การ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน คือ การที่บุคคลมีระดับของความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานที่สูง ปรารถนาให้
งานออกมาดีที่สุด และประสบผลส าเร็จในทุกสิ่งตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหากงานที่ท าไม่ประสบ
ผลส าเร็จ หรือไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวลจนเกิด
ความเครียดในการท างาน ดังนั้น บุคคลที่มีการทุ่มเทในการปฏิบัติงานสูง จะเกิดความเครียดในการ
ท างานสูงตาม ซึ่งลักษณะของการทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
 1. ความมุ่งมั่นส่วนตัวภายใน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นความกระตือรือร้น
ส่วนตัว มีความตั้งใจ และเอาจริงเอาจังที่จะท างานใดงานหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จ 

2. ความรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน เป็นการที่บุคคลท างานโดยมีความรู้สึกถึงเป็นเจ้าของมีความ
มุ่งมั่นปรารถนาที่จะให้งานออกมาดีและประสบผลส าเร็จ พยายามหาแนวทาง และวิธีการในการ
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ท างานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ใช้เวลาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการท างานล่วงหน้า 
ท าหน้าที่ในงานของตนอย่างดี มีความสม่ าเสมอ และมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 

Robinson et al. (2004 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 23) กล่าวถึงลักษณะ
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานนั้นจะมีลักษณะดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจขององค์การและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ 

2. มีความเชื่อม่ันในองค์การ 
3. รับรู้ถึงความพยายามขององค์การในการพยายามพัฒนาความสามารถในการท างานของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
4. เต็มใจที่จะท างานเพ่ือผู้อื่นในองค์การและเป็นสมาชิกที่ดีในการท างานเป็นทีม 
5. มองเห็นภาพใหญ่ขององค์การ และพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานนอกเหนือจาก

ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
Crabtree (2006) ได้จ าแนกคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. พนักงานที่มีความทุ่มเทมีใจให้กับองค์การ (Engaged) คือ พนักงานกลุ่มที่มีความมุ่งมั่น 

ทุ่มเท ทั้งความรู้ความสามารถของตนเองในการท างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือมุ่งหวังสู่
ความส าเร็จและความก้าวหน้าขององค์การ 

2. พนักงานที่ไม่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (Not Engaged) คือ ผู้ปฏิบัติงานที่จะท า 
งานเฉพาะงานประจ าของตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ขาดความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท า 
งานและพร้อมจะลาออกจากองค์การเสมอเมื่อเจอข้อเสนอที่ดีกว่า 

3. พนักงานที่ไม่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน (Actively Disengaged) คือ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มที่ไม่มีความสุขจากงานท างานกับองค์การ และยังแสดงออกถึงความไม่พอใจของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการท า งานต่อความส าเร็จในงานของ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มท่ีมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (Employee Engaged) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกระตือรือร้น 
การอุทิศตน และการซึมซับ  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าของครูต้องรับภาระงานที่หนักทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน และงานอ่ืน ๆ ซึ่งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานครูจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจในขณะปฏิบัติงาน มีความเอาใจใส่ต่องานและมีความสุขกับการการท างานซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดดังกล่าว 
 
2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต าบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัด
นนทบุรี ประกอบด้วย 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางกรวย อ าเภอ
บางใหญ่ อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอบางบัวทอง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษามัธยมศึกษาใน
สังกัดจ านวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 1 แห่ง สถานศึกษาขนาด
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กลาง จ านวน 5 แห่ง สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 
8 แห่งและ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอภาชี อ าเภออุทัย อ าเภอวังน้อย อ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร อ าเภอท่าเรือ 
อ าเภอลาดบัวหลวง อ าเภอบางซ้าย อ าเภอผักไห่ อ าเภอบางบาล อ าเภอนครหลวง อ าเภอเสนา 
อ าเภอบางปะหัน และอ าเภอบ้านแพรก มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด 
จ านวนทั้งสิ้น 29 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 12 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวน 10 แห่ง สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 5 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 2 
แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
การกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยมี
นโยบายในการบริหารงานดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
สู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพระดับสากล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง

มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
2. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเน้นของ สพม.3 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก

การทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตสังคม 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกกลุ่ม และทุกระดับ 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
6. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย

พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา และผ่านการประเมินตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

 1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การ 
   สมสมัย กันสการ (2552) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สุขภาพองค์การที่อยู่
ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการอยู่ร่วมกันของครู ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้าน
อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
  พิมพ์ ศรีภัทรประภา (2554) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนนานาชาตินวัต
ภูมิ ผลการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนนานาชาตินวัตภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี 
เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า ทั้ง 8 มิติ มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับสมบูรณ์ดีทุกมิติ โดยระดับ
สถาบันอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านการก าหนดเป้าหมายโดยรวมมีระดับความ
สมบูรณ์ในระดับดี มิติด้านบูรณภาพของสถาบันโดยรวมมีระดับความสมบูรณ์ ในระดับดี ระดับการ
จัดการอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวมมีความสมบูรณ์อยู่ใน
ระดับดี มิติด้านภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงานโดยรวมมีระดับความสมบูรณ์ในระดับดี มิติด้านผู้น าทาง
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วิชาการโดยรวมมีความ สมบูรณ์ ในระดับดีและระดับเทคนิคอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี ซึ่งประกอบด้วย 
มิติด้านการมุ่งเน้นวิชาการโดยรวมมีความสมบูรณ์ในระดับดี มิติด้านขวัญในการปฏิบัติ งานโดยรวมมี
ความสมบูรณ์ในระดับดีและมิติด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน การสอนโดยรวมมีความ
สมบูรณ์ในระดับดีแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนนานาชาตินวั ตภูมิ ควร
ด าเนินการต่อไปนี้ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักความเข้าใจว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร เน้น
การท างานแบบมีส่วนร่วมในองค์การ ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของ
โรงเรียนในทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์/หน่วยงานพัฒนาการใช้สื่อ พร้อมทั้งเพ่ิมเติมงบประมาณด้านสื่อ
การเรียนการสอน เสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ปรับปรุงในเรื่องของการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้น
ให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน 
  คมข า ศรีผดุง (2554) ศึกษาเรื่อง ระดับและแนวทางพัฒนาสุขภาพองค์กรของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาพองค์กรของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน การพันผูกของครู ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้าน
บูรณภาพของโรงเรียน ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ และด้านอ านาจบารมีของผู้บริหารโรงเรียน ตามล าดับ 
2) เปรียบเทียบสุขภาพองค์กรของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการมุ่งเน้นวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  ชุตินันท์ แตงก่ า (2556) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียนมาบตาพุด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากร โรงเรียนมาบตาพุด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ 
ความชัดเจนของเป้าหมาย และมีขวัญก าลังใจดีจ าแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้ านแตกต่าง
กันอย่างไมมี่นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
  อรทัย บุญเส็ง (2557) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผลการวิจัย
พบว่า สุขภาพองค์การในสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ มิติการ
สื่อสาร มิติภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน มิติการก าหนดเป้าหมาย มิติขวัญในการปฏิบัติงาน มิติการ
เป็นผู้น าทางวิชาการ มิติการมุ่งเน้นวิชาการ และมิติบูรณภาพของสถาบัน ผลการเปรียบเทียบสุขภาพ
องค์การในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สุขภาพองค์การในสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกับสุขภาพองค์การ
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ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสุขภาพองค์การในสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกต่างกับสุขภาพองค์การในสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
  กาญจนี ฟูค าใบ (2558) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ความต้องการด้านบ ารุงรักษา ความต้องการด้านภารกิจ และความต้องการด้านความเจริญและ
การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ 
  อริสรา อ่ิมแจ้ง (2559) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญา
ลัย สังกัด คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาพองค์การของครู โรงเรียนลัมแบรต์
พิชญาลัย สังกัด คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี เมื่อพิจารณาทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ด้านบูรณภาพของโรงเรียน ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการผูกพันของ
ครู ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ และด้านอ านาจบารมีของผู้บริหารโรงเรียน 
2) การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สังกัด คณะรักกางเขนแห่ง
จันทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สังกัด คณะรักกางเขน
แห่งจันทบุรี จ าแนกตามระดับชั้นในการสอนของครู พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการผูกพันของครู ซึ่งครูที่สอนในระดับประถมศึกษา มีความ
ผูกพันของครูสูงกว่าครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  วิสันต์ เกตุคง (2559) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาพองค์การของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากประกอบด้วยการอยู่ร่วมกันของบุคลากร การมุ่งเน้นวิชาการ ความเข้มแข็ง
ของโรงเรียน ขวัญในการปฏิบัติงานการสนับสนุนทรัพยากร และภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน 2) 
สุขภาพองค์การของโรงเรียนเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มโรงเรียน และอายุการก่อตั้งโรงเรียนพบว่าไม่
แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ภาคกลาง ควรด าเนินการดังนี้ 1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจการของ
โรงเรียน 2) อนุญาตให้ครูได้ศึกษาต่อด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง 3) ผู้บริหารควรสนับสนุนทรัพยากรใน
การจัดการโครงการ 4) จัดโครงการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 5) บุคลากรทุกคนควรได้รับ
สวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน และ 6) ควรใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือลด
ความขัดแย้ง 
  อานนท์ ต่อมกระโทก (2559) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอ าเภอ
เมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนและการอยู่ร่วมกันของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ยกเว้น ด้านเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน การสนับสนุนทรัพยากร การมุ่งเน้นวิชาการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
  ดาวเรือง จงจิตร์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ท างานกับความทุ่มเทในการท างานของข้าราชการครูเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการ
ท างานด้านปัจจัยกระตุ้น และด้านปัจจัยค้ าจุน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจ
ในการท างานของข้าราชการครูเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งและสาย
การสอน ด้านปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยค้ าจุนโดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นด้านความส าเร็จในการท างานแลด้านการยอมรับนับถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้าราชการครูเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความทุ่มเทในการ
ท างานโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 4) ความทุ่มเทในการท างานของข้าราชการครูเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสายการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 5) ความพึงพอใจในการท างานกับความ
ทุ่มเทในการท างานของข้าราชการครูเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยกระตุ้นและ
ปัจจัยค้ าจุนพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  คงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล (2549) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานและความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน ของข้าราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร เมื่อจ าแนกตามรายได้ 
และอายุของข้าราชการครู พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ระดับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชร ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกรายการ 4) การเปรียบเทียบความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชร จ าแนกตามรายได้ และอายุของข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีรายได้ต่างกัน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 5) คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครู มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
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  กณิกนันต์ แสงมหาชัย (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความทุ่มเทให้กับงานกับผลของการ
ปฏิบัติงาน: ข้อเสนอกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับการได้รับมอบอ านาจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกกับความทุ่มเทให้กับ
งานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ความยุติธรรมในองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความทุ่มเท
ให้กับงาน และผลการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันความทุ่มเทให้กับงานมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง การวิเคราะห์ตัวแปรแทรกกลางของความทุ่มเทให้กับงานท าให้ทราบได้ว่า 
ความทุ่มเทให้กับงานไม่เป็นตัวแปรแทรกกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผล
การปฏิบัติงาน แต่ความทุ่มเทให้กับงานเป็นตัวแปรแทรกกลางเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง
การได้รับมอบอ านาจของบุคลากรกับผลการปฏิบัติงาน 
  นครียา อาลีดีมัน (2558) ศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความทุ่มเทใน
งานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความทุ่มเทในงาน คือ ความผูกพันต่อองค์การและวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และ 0.21 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความทุ่มเทในงาน คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ วัฒนธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรค์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานเท่ากับ 0.42, 0.40 
/0.50 ตามล าดับ ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การและวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความทุ่มเทในงานได้ร้อยละ 50 

2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การ 

   Janice (2000) ได้ท าการศึกษาสุขภาพองค์การโดยใช้กลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 297 
คน โดยเน้นด้านการบริหารจัดการสุขภาพองค์การ โดยใช้รูปแบบการวัดใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมด้านสังคมและการรับรู้ผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 
สิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการนั้นมีผลอย่างมากต่อสุขภาพขององค์การในวิทยาลัย โดยเฉพาะใน
ด้านความพึงพอใจต่องานและความเป็นอยู่ที่ดีของครูในวิทยาลัย ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านสังคมมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของครูในวิทยาลัย ความพึงพอใจของงานรวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนดีขึ้นส่วนการรับรู้ด้านผลการปฏิบัติงานมีผลที่นัยส าคัญต่อ
ความพึงพอใจของงาน ความเป็นอยู่ที่ดีและส าคัญมากที่สุดคือผลการปฏิบัติงาน 
   Henderson et al. (2005) ศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรัฐเทนเนสซี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางโดยใช้เครื่องมือวัดสุขภาพ (Organization 
Health Inventory Middle Level หรือ OHI-ML) ของฮอยและฮันนัม (Hoy and Hannum) พบว่า
การให้ความร่วมมือของครูในสังกัด การสนับสนุนทรัพยากร และการเน้นด้านวิชาการหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์ชี้วัดสุขภาพขององค์การอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้เป็นเรื่อง
ง่ายที่จะปรับปรุงสุขภาพของโรงเรียนระดับกลางให้มีสุขภาพดีนั้นเกิดจากนักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
เกี่ยวกับตัวเองและครูของพวกเขา ในส่วนของครูก็ต้องมีความรู้สึกดี มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของนักเรียนที่จะพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ มีความเชื่อมั่นเชื่อถือสูงระหว่าง ครูและผู้บริหาร ครูมี
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ความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงาน หน้าที่ของพวกเขามีความเป็น พันธมิตรของพวกเขา ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   Ahmad (2012) ศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จอร์แดนโดย
ใช้ เครื่องมือวัดสุขภาพองค์การ Organizational Health Inventory-Secondary (OHI-S) ตาม
แนวคิดของฮอยและทาร์ เตอร์ (Hoy and Tarter) พบว่า ระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนจ านวน 406 คนที่ท างานในโรงเรียนมัธยมในซาร์ควา รัฐจอร์แดน 
มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมิติเน้นทางวิชาการ (Academic Emphasis) สูงกว่ามิติอ่ืน ๆ ได้แก่ความ
ซื่อสัตย์สถาบัน(Institutional Integrity) โครงสร้างของสถาบัน(Initiating Structure) การพิจารณา
(Consideration) อิทธิพลของผู้บริหาร(Principal Influence) การสนับสนุน ด้ านทรัพยากร
(Resource Support) และขวัญก าลังใจในการท างาน(Morale) อยู่ในระดับปานกลางและยังพบอีกว่า 
โรงเรียนที่มีสุขภาพดี ครูหญิงจะมีการรับรู้ดีกว่าครูชายโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ
ขนาดของโรงเรียนก็เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความสุขภาพดีขององค์การ 
   2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
   O’Driscoll & Randall (1999) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความทุ่มเทในงานกับตัวแปร
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจในรางวัลที่ได้รับและความผูกพันในองค์การ ของ
พนักงานในอุตสาหกรรมนมในประเทศไอรแลนด์ และนิวซีแลนด์จานวน 350 คน ผลจากงานวิจัยนี้
พบว่า ความทุ่มเทในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ รางวัลจาก
แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในงาน รางวัลจากแรงจูงใจภายนอกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในงาน และรางวัลจากแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันทางจิตใจ รางวัลจากแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันทางจิตใจ 
เมื่อน ามาวิเคราะห์ถดถอยแล้วพบว่า การรับรู้ว่าได้รับสนับสนุนจากองค์การ รางวัลจูงใจภายในและ
รางวัลจูงใจภายนอกสามารถท านายระดับความทุ่มเทในงานได้ร้อยละ 32 
   Govender and Parumasur  (2010) ได้ท าการศึกษาระดับและความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความทุ่มเทในการท างาน ของพนักงานสถาบันการเงินหลายแห่ง
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 145 ผลการวิจัยพบว่า เพศ
และอายุงานที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่างกัน แต่มีความทุ่มเทในการทางานไม่
แตกต่างกัน ส่วนแรงจูงใจในการทางานโดยรวม ด้านค่าตอบแทน ด้านความพอใจในงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในงานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
และยังพบว่าพนักงานในระดับหัวหน้างานและระดับผู้จัดการมีส่วนที่ช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ท างานและความทุ่มเทในงานเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
 สรุปว่า  การศึกษางานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ ท าให้ทราบถึงผลการวิจัยในด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับสุขภาพองค์การและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่ง สุขภาพองค์การ
นั้นเป็นสภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและความรับผิดชอบของบุคคลที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของ
โรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้โรงเรียนนั้นคงอยู่ได้ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วยความเข้มแข็งขององค์การ 
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ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน การสนับสนุนทรัพยากร 
การอยู่ร่วมกันของครู และ การมุ่งเน้นวิชาการ ส่วนความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เป็นพฤติกรรมหรือ
การกระท าของครูที่แสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเต็มก าลังความสามารถ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์และความสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และถือว่างานคือสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตและมีส่วนท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น การอุทิศตน และการซึมซับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3,014 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 42-43) ได้จ านวน 346 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Stratified Random sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ได้จ านวน แล้วท าการสุ่มครูตาม
สัดส่วนของประชากร ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามขนาดสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  

 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

สถานศึกษา ครู (คน) สถานศึกษา ครู (คน) 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 10 1,377 5 158 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 9 806 4 92 
สถานศึกษาขนาดกลาง 15 580 7 67 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 13 251 6 29 
รวม 47 3,014 22 346 

    

ที่มา: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (2560) 
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3.2  เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของครู จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน ามาสร้างและพัฒนา
เป็นแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

3.2.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดส่วนจ านวนข้อค าถามในแต่ละด้าน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

   ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี่ ยวกับสถานภาพของครู  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา 

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะเนนดังนี้ 

   5 คะแนน หมายถึง    มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง    มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก 
   3 คะแนน หมายถึง    มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง    มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง    มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะเนน
ดังนี้ 

   5 คะแนน หมายถึง    มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง    มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
   3 คะแนน หมายถึง    มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง    มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง    มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.2.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ

ส านวนภาษาและความถูกต้องของข้อค าถาม โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
    ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

เมื่อได้ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 5 ท่านแล้ว น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์
ค่าความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 – 1.00 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.93 
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3.2.4 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) วิธีการของครอนบาช (Cronbach, 1974,      
P. 161, อ้างถึงใน มันทนา วุ่นหนู, 2551, น. 48) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 
alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.84 

 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

3.3.1  ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสถานศึกษาที่เก่ียวข้องเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.2  ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูลโดยด าเนินการผ่าน
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยท าการส่งแบบสอบถาม
จ านวน 400 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจ านวน 346 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล   

3.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของครู  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) วิ เคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency Distributions) และค่าร้อยละ 
(Percentages)  

3.4.2  การวิเคราะห์สุขภาพองค์การ ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถามตาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 100) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของสถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ
มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นของสถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ
มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นของสถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของสถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของสถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

 
3.4.3  การวิเคราะห์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็น

แบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม     
ศรีสะอาด, 2554, น.100) 
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
 
3.4.4  การเปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพของครู และ การเปรียบเทียบระดับความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) 

3.4.5  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
ครู โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (ไพศาล วรค า, 2552 น. 280) 
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r ดังนี้ 

  ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 
  ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสัมพันธ์กันมาก 
 ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันและมี

ความสัมพันธ์กันมาก 
 ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ± 0.71 ถึง ± 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์± 0.31 ถึง ± 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ± 0.01 ถึง ± 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  + หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวก 
  - หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางลบ 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x̅  แทน  ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 T  แทน  ค่าสถิติแจงแจง t 
 F  แทน  ค่าท่ีใช้พิจารณา F-distribution 
 P  แทน  ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับนัยส าคัญ 
 *  แทน  ระดับมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 X  แทน  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
 X1  แทน  ความเข้มแข็งขององค์การ 
 X2  แทน  ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
 X3  แทน  อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร 
 X4  แทน  การสนับสนุนทรัพยากร 
 X5  แทน  การอยู่ร่วมกันของครู 
 X6  แทน  การมุ่งเน้นวิชาการ 
 Y  แทน  ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
 Y1  แทน  ความกระตือรือร้น 
 Y2  แทน  การอุทิศตน 
 Y3  แทน  การซึมซับ 
 
4.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล     

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอนดังนี้   

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพของครู 
 

สถานภาพ 
ครู 

จ านวน ร้อยละ 
ขนาดของสถานศึกษา 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 29 8.38 
สถานศึกษาขนาดกลาง 67 19.36 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 92 26.59 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 158 45.66 

รวม 346 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 45.66 รองลงมาสถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 26.59 และน้อยที่สุดคือ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 8.38 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

ข้อ สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 4.68 .39 มากที่สุด 
2. ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 4.62 .46 มากที่สุด 
3. ด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 4.50 .50 มาก 
4. ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 4.47 .49 มาก 
5. ด้านการอยู่ร่วมกันของครู 4.57 .42 มากที่สุด 
6. ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ 4.58 .36 มากที่สุด 

รวม 4.57 .35 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅ = 4.57, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
เข้มแข็งขององค์การ (x̅ = 4.68, S.D. = .39) รองลงมาคือ ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
(x̅ = 4.62, S.D. = .457) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสนับสนุนทรัพยากร (x̅ = 4.47, 
S.D. = .49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 

 

ข้อ 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 

n = 346 
x̅ S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน 

4.68 .51 มากที่สุด 

2. ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

4.64 .54 มากที่สุด 

3. ครูได้รับการสนับสนุนและความเอาใจใส่จากชุมชน 4.70 .51 มากที่สุด 
4. คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน

และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4.73 .46 มากที่สุด 

5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4.64 .52 มากที่สุด 

6. ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับการด าเนินงานและการมี
ชื่อเสียงของโรงเรียน 

4.68 .49 มากที่สุด 

รวม 4.68 .39 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านความเข้มแข็งขององค์การ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 4 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.73, S.D. = .46) รองลงมาคือ ข้อ 3 ครูได้รับการ
สนับสนุนและความเอาใจใส่จากชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. = .51) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อ 2 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
และข้อ 5 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. = .54) และ (x̅ = 4.64, S.D. = .52) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน 

 

ข้อ 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 

ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีความเป็นมิตร และเข้าพบง่าย 4.67 .57 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารปฏิบัติกับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 4.64 .58 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารและยอมรับ

ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน 
4.63 .57 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารรู้และเข้าใจถึงปัญหาของครู และพร้อมที่จะ
ช่วยแก้ปัญหา 

4.61 .57 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารพยายามแสวงหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครู 4.58 .58 มากที่สุด 
6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
4.60 .57 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

4.59 .57 มากที่สุด 

รวม 4.62 .46 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = .46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1 ผู้บริหารมีความเป็นมิตร และเข้าพบง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.62, S.D. = .46) รองลงมาคือ ข้อ 2 ผู้บริหารปฏิบัติกับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. = .58) ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 5 ผู้บริหารพยายามแสวงหาสวัสดิการต่าง ๆ 
ให้แก่คร ูอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = .58)  
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร
โรงเรียน 

 

ข้อ 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 

ด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรใน

โรงเรียนและชุมชน 
4.55 .61 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากบุคลากรใน
โรงเรียน 

4.40 .60 มาก 

3. ผู้บริหารได้รับการยอมรับการใช้อ านาจในการบังคับ
บัญชาหน่วยงาน 

4.49 .62 มาก 

4. ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน 4.49 .63 มาก 
5. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี 4.53 .61 มากที่สุด 
6. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถท าให้องค์การบรรลุ

จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ได้ 
4.55 .62 มากที่สุด 

รวม 4.50 .50 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50, S.D. = .50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1 ผู้บริหารกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ข้อ 
6 และผู้บริหารโรงเรียนสามารถท าให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.55, S.D. = .61), (x̅ = 4.55, S.D. = .62) รองลงมาคือ ข้อ 5 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับ
จากชุมชนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = .61) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 ผู้บริหาร
เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D. = .60)  
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 

 

ข้อ 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 

ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. โรงเรียนมีครูเพียงพอ และครบตามจ านวนชั้นที่เปิด

สอนในโรงเรียน 
4.51 .63 มากที่สุด 

2. โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่าง
เพียงพอ 

4.38 .66 มาก 

3. โรงเรียนมีอาคาร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอ 

4.45 .65 มาก 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.46 .63 มาก 
5. โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ท่ีประกอบการเรียนการสอน

อย่างเพียงพอ 
4.50 .61 มาก 

6. ครูได้รับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ 

4.46 .61 มาก 

7. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 

4.52 .58 มากที่สุด 

รวม 4.47 .49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.47, S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ข้อ 7 ครูมีความสามารถในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.52, S.D. = .58) รองลงมาคือ ข้อ 1 โรงเรียนมีครูเพียงพอ และครบตามจ านวนชั้นที่เปิดสอนใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51, S.D. = .63) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 โรงเรียนมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพออยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D. = .66)  
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการอยู่ร่วมกันของครู 

 

ข้อ 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 

ด้านการอยู่ร่วมกันของครู 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ครูมีความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียวกันในการ

ปฏิบัติงาน 
4.58 .55 มากที่สุด 

2. ครูมีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกันและ
กัน 

4.60 .54 มากที่สุด 

3. ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.62 .54 มากที่สุด 
4. ครูมีความกระตือรือร้น และตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.57 .54 มากที่สุด 
5. ครูมีความผูกพัน รักใคร่อย่างแน่นแฟ้นระหว่างครู

และนักเรียน 
4.57 .54 มากที่สุด 

6. ครูมีความภูมิใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่องานสอน 4.55 .54 มากที่สุด 
7. ครูมีความเอ้ืออาทรและให้ก าลังใจแก่เพ่ือนครู 4.48 .55 มาก 

รวม 4.57 .42 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการอยู่ร่วมกันของครู ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.57, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ข้อ 3 ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = 
.54) รองลงมาคือ ข้อ 2 ครูมีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกันและกันอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅ = 4.60, S.D. = .54) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 7 ครูมีความเอ้ืออาทรและให้ก าลังใจแก่เพ่ือนครูอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.48, S.D. = .55)  
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ 

 

ข้อ 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 

ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. บุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้เพ่ือให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
4.60 .53 มากที่สุด 

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.48 .53 มาก 
3. โรงเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของนักเรียน 
4.63 .51 มากที่สุด 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.55 .54 มากที่สุด 
5. ครูใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับเนื้อหา 
4.63 .46 มากที่สุด 

6. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 4.58 .55 มากที่สุด 
7.  โรงเรียนจัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริง 
4.56 .53 มากที่สุด 

รวม 4.58 .36 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.58, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ข้อ 3 โรงเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และ ข้อ 5 ครูใช้
สื่อและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.63, S.D. = .51), (x̅ = 4.63, S.D. = .46) รองลงมาคือ ข้อ 1 บุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D. = .53) 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 2 โรงเรียนจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.48, S.D. = .53)  
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 

 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

ข้อ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านกระตือรือร้น 4.65 .39 มากที่สุด 
2. ด้านการอุทิศตน 4.60 .36 มากที่สุด 
3. ด้านการซึมซับ 4.54 .42 มากที่สุด 

รวม 4.60 .35 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด(x̅ = 4.60, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้าน
กระตือรือร้น (x̅ = 4.65, S.D. = .39) รองลงมาคือ ด้านการอุทิศตน (x̅ = 4.60, S.D. = .36) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการซึมซับ (x̅ = 4.54, S.D. = .42) 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน   

  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านกระตือรือร้น 
 

ข้อ 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านกระตือรือร้น 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ท่านมีความมุ่งม่ันในการท างาน 4.67 .52 มากที่สุด 
2. ท่านน างานที่ยังไม่เสร็จกลับไปท าที่บ้านอยู่บ่อย ๆ 4.68 .53 มากที่สุด 
3. ท่านไม่เคยย่อท้อเมื่อพบอุปสรรคในการท างาน 4.70 .51 มากที่สุด 
4. ท่านทุ่มเทก าลังความคิดเพ่ือให้งานประสบ

ความส าเร็จ 
4.70 .50 มากที่สุด 

5. ท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครู 4.63 .53 มากที่สุด 
6. ท่านคิดค้นวิธีการสอนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศิษย์อยู่

ตลอดเวลา 
4.60 .52 มากที่สุด 

7. ท่านศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
ท างานอยู่เสมอ 

4.55 .54 มากที่สุด 

รวม 4.65 .39 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู  ด้านกระตือรือร้น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.65, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ข้อ 3 ท่านไม่เคยย่อท้อเมื่อพบอุปสรรคในการท างาน และ ข้อ 4 ท่านทุ่มเทก าลัง
ความคิดเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จอยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. = .51), (x̅ = 4.70,    S.D. 
= .50) รองลงมาคือ ข้อ 2 ท่านน างานที่ยังไม่เสร็จกลับไปท าท่ีบ้านอยู่บ่อย ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ 
= 4.68, S.D. = .53) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 5 ท่านศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
ท างานอยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D. = .54)  
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน   

  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการอุทิศตน 
 

ข้อ 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านการอุทิศตน 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน 

ศิษย์เป็นอย่างดี 
4.64 .52 มากที่สุด 

2. ท่านท างานโดยไม่คิดว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
เป็นสิ่งส าคัญ 

4.52 .56 มากที่สุด 

3. ท่านใช้ก าลังกายที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพ่ือให้งานส าเร็จ 4.63 .51 มากที่สุด 
4. ท่านยินดีสละทรัพย์บางส่วนเพ่ือน ามาปรับปรุงงานให้

มีประสิทธิภาพ 
4.60 .54 มากที่สุด 

5. ท่านเห็นว่าอาชีพครูเป็นงานที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิต 4.59 .52 มากที่สุด 
6. ท่านมีความรักและผูกพันในอาชีพครู 4.61 .52 มากที่สุด 
7. ทุกลมหายใจของท่านคืองานและความส าเร็จของ

ศิษย์ 
4.59 .54 มากที่สุด 

8. ท่านมีความพยายามในการท างานเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

4.65 .51 มากที่สุด 

รวม 4.60 .36 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการอุทิศตน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ข้อ 8 ท่านมีความพยายามในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ท่ีสุดอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.65, S.D. = .51) รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการ
อบรมสั่งสอนศิษย์เป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. = .52) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2
ท่านท างานโดยไม่คิดว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52,    
S.D. = .56)  
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน   
  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านการซึมซับ 

 

ข้อ 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านการซึมซับ 
n = 346 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ในบางครั้งท่านตื่นขึ้นตอนกลางคืนและนึกถึงงานที่

จะต้องท าในวันถัดไป 
4.55 .60 มากที่สุด 

2. ท่านอุทิศเวลาในวันหยุดของท่านให้กับงาน 4.47 .57 มาก 
3. ท่านอุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ ในวันท างานปกติ 4.58 .52 มากที่สุด 
4. ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันในการท างานของ

โรงเรียน 
4.52 .56 มากที่สุด 

5. ท่านท างานโดยไม่คิดว่าเงินค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญ 4.56 .54 มากที่สุด 
6. ท่านมีความสุขในการท างานของโรงเรียน 4.58 .51 มากที่สุด 

รวม 4.54 .42 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการซึมซับ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ข้อ 3 ท่านอุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ ในวันท างานปกติ และข้อ 6 ท่านมีความสุขในการ
ท างานของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = .52) , (x̅ = 4.58, S.D. = .51) รองลงมา
คือ ข้อ 5 ท่านท างานโดยไม่คิดว่าเงินค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. 
= .54) ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 ท่านอุทิศเวลาในวันหยุดของท่านให้กับงานอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.47, S.D. = .57)  
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา 
 

สุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

F P n = 29 n = 67 n = 92 n = 158 
x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ความเข้มแข็ง
ขององค์การ  

4.51 .31 4.65 .40 4.60 .45 4.77 .34 6.676* .000 

2. ความเป็นผู้น า
ของผู้บริหาร 

4.47 .50 4.67 .42 4.53 .55 4.68 .40 3.404* .018 

3. อ านาจอิทธิพล
ของผู้บริหาร 

4.30 .63 4.50 .48 4.40 .54 4.59 .43 4.711* .003 

4. การสนับสนุน
ทรัพยากร 

4.25 .53 4.36 .58 4.40 .51 4.59 .39 7.692* .000 

5. การอยู่ร่วมกัน
ของครู 

4.39 .32 4.58 .44 4.45 .48 4.66 .36 7.352* .000 

6. การมุ่งเน้น
วิชาการ 

4.51 .26 4.56 .34 4.46 .45 4.67 .30 7.492* .000 

รวม 4.41 .29 4.55 .36 4.47 .44 4.66 .35 8.549* .000 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีสุขภาพองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.41, S.D. = .31) โดยที่ด้านความเข้มแข็งขององค์การและด้านการมุ่งเน้นวิชาการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (x̅ = 4.51, S.D. = .31) , (x̅ = 4.51, S.D. = .26) รองลงมาคือ ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
(x̅ = 4.47, S.D. = .50) และด้านการสนับสนุนทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̅ = 4.25,    S.D. = .53) 
 สถานศึกษาขนาดกลางมีสุขภาพองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55,     
S.D. = .36) โดยที่ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.67, S.D. = .42) รองลงมา
คือ ด้านความเข้มแข็งขององค์การ (x̅ = 4.65, S.D. = .40) และการสนับสนุนทรัพยากรมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (x̅ = 4.36, S.D. = .58) 
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 สถานศึกษาขนาดใหญ่มีสุขภาพองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.47, S.D. = .44) 
โดยที่ด้านความเข้มแข็งขององค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.60, S.D. = .45) รองลงมาคือ ด้านความ
เป็นผู้น าของผู้บริหาร (x̅ = 4.53, S.D. = .55) และด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร และการ
สนับสนุนทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̅ = 4.40, S.D. = .54), (x̅ = 4.40, S.D. = .51) 
 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีสุขภาพองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.66,     
S.D. = .35) โดยที่ด้านความเข้มแข็งขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.77, S.D. = .34) รองลงมา
คือ ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (x̅ = 4.68, S.D. = .39) และด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร 
และการสนับสนุนทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̅ = 4.59, S.D. = .43), (x̅ = 4.59, S.D. = .39) 
 ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาด
ต่างกันมีสุขภาพองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งรายด้านและภาพรวม  
 
ตารางที่  4.14 การวิเคราะห์ทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา

มัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ด้านความเข้มแข็งของ
องค์การ 

ค่าเฉลี่ย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 
�̅� 4.51 4.65 4.60 4.77 

ขนาดเล็ก 4.51 - -.14 -.09 -.27* 
ขนาดกลาง 4.65  - .05 -.12* 
ขนาดใหญ ่ 4.60   - -.17* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.77    - 
ด้านความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร 

�̅� 4.47 4.67 4.53 4.68 

ขนาดเล็ก 4.47 - -.20* -.05 -.20* 
ขนาดกลาง 4.67  - .15* -.00 
ขนาดใหญ ่ 4.53   - -.15* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.68    - 
ด้านอ านาจอิทธิพลของ
ผู้บริหาร 

�̅� 4.30 4.50 4.40 4.59 

ขนาดเล็ก 4.30 - -.19 -.09 -.29 
ขนาดกลาง 4.50  - .09 -.10 
ขนาดใหญ ่ 4.40   - -.19* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.59    - 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

ด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร 

ค่าเฉลี่ย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 
�̅� 4.25 4.36 4.40 4.59 

ขนาดเล็ก 4.25 - -.11 -.15 -.35* 
ขนาดกลาง 4.36  - -.03 -.24* 
ขนาดใหญ ่ 4.40   - -.20* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.59    - 
ด้านการอยู่ร่วมกันของ
ครู 

�̅� 4.39 4.58 4.45 4.66 

ขนาดเล็ก 4.39 - -.18 -.06 -.27 
ขนาดกลาง 4.58  - .13 -.09 
ขนาดใหญ ่ 4.45   - -.21* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.66    - 
ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ �̅� 4.51 4.56 4.46 4.67 
ขนาดเล็ก 4.51 - -.06 .10 -.16 
ขนาดกลาง 4.56  - .11 -.10* 
ขนาดใหญ ่ 4.46   - -.21* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.67    - 

รวม �̅� 4.41 4.55 4.47 4.66 
ขนาดเล็ก 4.41 - -.14 -.06 -.25* 
ขนาดกลาง 4.55  - .08 -.11* 
ขนาดใหญ ่ 4.47   - -.19* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.66    - 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีสุขภาพองค์การดีกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน

ของครู 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ 

F P n = 29 n = 67 n = 92 n = 158 
x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. กระตือรือร้น  4.42 .34 4.74 .31 4.47 .49 4.44 .30 16.984* .000 
2. การอุทิศตน 4.39 .31 4.70 .28 4.43 .44 4.69 .33 17.294* .000 
3. การซึมซับ 4.34 .36 4.67 .35 4.36 .47 4.58 .38 15.340* .000 

รวม 4.38 .30 4.40 .26 4.42 .42 4.68 .30 21.307* .000 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D. = .30) โดยที่ด้านกระตือรือร้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42, 
S.D. = .34) รองลงมาคือ ด้านการอุทิศตน (x̅ = 4.39, S.D. = .31) และด้านการซึมซับมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (x̅ = 4.34, S.D. = .36) 
 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขนาดกลางภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
(x̅ = 4.40, S.D. = .26) โดยที่ด้านกระตือรือร้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.74, S.D. = .31) รองลงมาคือ 
ด้านการอุทิศตน (x̅ = 4.70, S.D. = .28) และด้านการซึมซับมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̅ = 4.67, S.D. = .35) 
 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
(x̅ = 4.42, S.D. = .42) โดยที่ด้านกระตือรือร้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.47, S.D. = .49) รองลงมาคือ 
ด้านการอุทิศตน (x̅ = 4.70, S.D. = .28) และด้านการซึมซับมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̅ = 4.36, S.D. = 
.47), (x̅ = 4.40, S.D. = .51) 
 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = .30) โดยที่ด้านการอุทิศตน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.69, S.D. = .33) รองลงมา
คือ ด้านการซึมซับ (x̅ = 4.58, S.D. = .38) และด้านกระตือรือร้นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̅ = 4.44, S.D. = 
.30) 
 ผลการเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูพบว่า สถานศึกษาขนาดต่างกันมี
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งรายด้านและ
ภาพรวม 
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ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านกระตือรือร้น 
ค่าเฉลี่ย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 
�̅� 4.42 4.74 4.47 4.44 

ขนาดเล็ก 4.42 - -.32* -.05 -.02* 
ขนาดกลาง 4.74  - .27* .30 
ขนาดใหญ ่ 4.47   - -.03* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.44    - 
ด้านการอุทิศตน �̅� 4.39 4.70 4.43 4.69 
ขนาดเล็ก 4.39 - -.31* -.04 -.30* 
ขนาดกลาง 4.70  - .27* -.01 
ขนาดใหญ ่ 4.43   - -.26* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.69    - 
ด้านการซึมซับ �̅� 4.34 4.67 4.36 4.58 
ขนาดเล็ก 4.34 - -.33* -.02 -.24* 
ขนาดกลาง 4.67  - .31* -.09 
ขนาดใหญ ่ 4.36   - -.22* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.58    - 
รวม �̅� 4.38 4.68 4.42 4.70 
ขนาดเล็ก 4.38 - -.30* -.04 -.32* 
ขนาดกลาง 4.68  - .26* -.02 
ขนาดใหญ ่ 4.42   - -.28* 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.70    - 

  
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ครูที่ท างานในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและขนาดกลาง มี
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าครูที่ท างานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 ครูที่ท างานในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าครูที่ท างานใน
สถานศึกษาขนาดกลาง 
 ครูที่ท างานในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากว่ าครูที่
ท างานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 

(n = 346) 
Y1 Y2 Y3 Y 

ความเข้มแข็งขององค์การ .549* .440* .454* .542* 
ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  .491* .400* .327* .455* 

อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร .449* .518* .385* .504* 
การสนับสนุนทรัพยากร .485* .484* .459* .535* 
การอยู่ร่วมกันของครู .573* .472* .474* .570* 
การมุ่งเน้นวิชาการ .562* .548* .464* .588* 

รวม .632* .586* .522* .651* 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .651 โดยที่สุขภาพองค์การด้านการมุ่งเน้นวิชาการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากที่สุด ( r = .588) รองลงมาคือสุขภาพองค์การด้านการ
อยู่ร่วมกันของครู (r =.570) และที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร          
( r= .455) 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทใน

การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 2) ศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 3) เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
4) เปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครู ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 3,014 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ และ
มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 346 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) เป็น
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นของสุขภาพองค์การ เท่ากับ 0.84 และค่าความ
เชื่อมั่นของความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเข้มแข็งขององค์การ รองลงมาคือด้านความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสนับสนุนทรัพยากร  

5.1.2 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระตือรือร้น รองลงมาคือ ด้านการอุทิศตน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการซึมซับ  

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยที่
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีสุขภาพองค์การดีกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
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5.1.4 ผลการเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยที่สถานศึกษา
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูดีกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

5.1.5 สุขภาพองค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .651 โดยที่สุขภาพองค์การด้านการมุ่งเน้นวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยมีค่าเท่ากับ .588 รองลงมาคือ สุขภาพองค์การด้านการอยู่
ร่วมกันของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยมีค่า
เท่ากับ .570 และสุขภาพองค์การด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยมีค่าเท่ากับ .455 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1  ผลการวิเคราะห์พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มี
ความสามารถในการด ารงไว้ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียน ครูได้รับความคุ้มครองจากสถานศึกษาเมื่อถูกคุกคามจากอิทธิพลและการ
วิพากษ์วิจารณ์ของชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ  Hoy and Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร  
งะบุรงค์, 2558, น. 21) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ เป็นภาวการณ์ปฏิบัติงานขององค์การตามภารกิจ 
และการได้ตอบสนองการกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การท าให้บรรลุ
เป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมที่
จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมี
โอกาสที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน โดยที่สุขภาพองค์การยังเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ
ได้ด้วย โดยที่องค์การใดมีสุขภาพดีก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของสราวุฒิ ปุริสา (2553, น. 14) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ คือ การที่องค์การสามารถ
ด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารภายในที่ราบรื่น มี
ความพร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่มาคุกคาม ภายใน
ระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามภารกิจและความรับผิดชอบของ
องค์การที่ตอบสนองการท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตัว การบรรลุ
เป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่
ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมสามารถปรับปรุงพัฒนาองค์การให้
ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าสุขภาพองค์การ สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านดังนี้ 



76 
 

ด้านความเข็มแข็งขององค์การ พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านความเข้มแข็ง
ขององค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ คณพงศ์ ดาเลิศ (2555, น. 20) กล่าวว่า  ความเข้มแข็งขององค์การ เป็นความสามารถ
ของโรงเรียนในการปรับตัวเข้ากับชุมชนและได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างอิสระและมีความมั่นคงไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของชุมชน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน ครูได้รับการปกป้องจากการคุมคามของผู้มีอิทธิพลในชุมชน โรงเรียนไม่มีข้อครหาจาก
ชุมชนและโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาและความยุ่งยากจากภายนอกได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเรวัตร งะบุรงค์ (2558, น. 82) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา ด้านความเข้มแข็งขององค์การ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงาน สามารถชักจูงบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  
สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2550, น. 74) กล่าวว่า ความเป็นผู้น ามีความส าคัญอย่างมาก 
ต่อการพัฒนาองค์การ และการจัดการ เพราะจะท าให้มีการปฏิบัติที่จะให้เกิดจุดมุ่งหมายขององค์การ
บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานนท์ ต่อมกระโทก (2559, น. 62) ศึกษาเรื่อง 
สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตร ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการ
บ ารุงขวัญและก าลังใจของครูในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนจัดสวัสดิการให้กับครูอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 

ด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้าน
อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป สามารถโน้มน้าวให้
ผู้บังคับบัญชายอมรับความคิดเห็น มีความสามารถในการผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาท างานอย่างที่
ผู้บริหารต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร งะบุรงค์ , 
2558, น. 23) กล่าวว่า  อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน เป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน
ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกัน ในข้อเสนอและข้อพิจารณา ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้บริหาร และผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสม
เพ่ือให้เกิดอิทธิพลผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานอย่างที่ผู้บริหารต้องการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนของขอบข่ายงาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนาถอนงค์ เตียเจริญ (2559, น. 59) ที่ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนเทศบาล
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มิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านอิทธิพล
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถร่วมงานได้ดี กับผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารโรงเรียนรู้จักใช้กลวิธีที่
เหมาะสมเพ่ือผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางานอย่างที่ผู้บริหารต้องการ ผู้บริหารโรงเรียนปรับสภาพ
การบริหารสอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปยินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียน 

ด้านการสนับสนุนทรัพยากร พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของสราวุฒิ ปุริสา (2553, น. 37) ได้อธิบายว่า การสนับสนุนทรัพยากร คือพฤติกรรม
ปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การที่มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก ขององค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนที่มีสุขภาพ
องค์การสมบรูณ์ หัวใจหลักการใช้ทรัพยากร คือ การได้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล คือ ท าให้ครู
อาจารย์ แต่ละคนมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่รับภาระงานหนักเกินไป การใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีอยู่
จะต้องคุ้มค่าและมีให้ครูใช้อย่างเพียงพอ การใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีสุขภาพองค์การสมบรูณ์ การ
ท างานของบุคลากรจะเป็นไปตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละคนอีกทั้งปริมาณงานจะต้อง
มีความหนักเบาพอ ๆ กันจึงจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของลาวัณย์ เพ่ิมสุขรุ่งเรือง (2559, น. 141) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า 
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนทรัพยากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนครูอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครูจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และผู้บริหารร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ในสถานศึกษาให้น่าอยู่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ด้านการอยู่ร่วมกันของครู พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการอยู่ร่วมกันของ
ครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษามีความผูกพันกัน มี
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ  Podgurski (1990 อ้างถึงใน อานนท์ ต่อมกระโทก, 2559, น. 36) 
กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันของครู เป็นความรู้สึกที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ครูมีต่อเพ่ือนครูด้วยกัน 
และความผูกพันที่ดีที่ครูมีต่อโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจส าคัญอย่างหนึ่งในการท าหน้าที่ให้
เหมาะสมและสามารถท างานส าเร็จได้ด้วยความกระตือรือร้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา 
สกุลสุทธิวัฒน์ (2559, น .60) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 
อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูมีความ
ผูกพันกับนักเรียน รองลงมาคือ ครูปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความกระตือรือร้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ครูในโรงเรียนมีการประสานคือร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง 

ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพยายามที่จะให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Podgurski (1990 อ้างถึงใน อานนท์ ต่อมกระโทก, 2559, 
น. 36) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้
สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
บริหารหลักสูตรที่เป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ การนิเทศภายใน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช สุริวงค์ (2559, น. 74) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร พบว่า สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ โดยรวมโรงเรียนมีสุขภาพองค์กรอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

5.2.2  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน มีการเสียละ ทุ่มเทพลังกายและพลัง
ใจให้กับงาน ใส่ใจกับการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาตั้งไว้  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rothbard (2001 อ้างถึงใน วัชรินทร์ หนูสมตน, 2553, น. 24) กล่าวว่า 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวพันกับงานโดยบุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะ
มีความสนใจ และใส่ใจกับการท างานตามบทบาทที่ได้รับ คือมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับเรื่องงาน 
และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานโดยมีความหมกมุ่นอยู่กับการท างาน และให้
ความส าคัญกับงานเสมอ และสอดคล้องกับแนวคิดของขนิษฐา ลือนาม (2554, น. 18) กล่าวว่า ความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน คือการที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านบวกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับงาน 
เป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างความผูกพันกับความภักดี รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ 
รักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การตลอดไป รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามีความสุขที่ได้อยู่กับงาน มีพลัง
พร้อมที่จะอุทิศตัวทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
เพ่ือองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจแสดงออกได้ทางอารมณ์ และการพูดถึงองค์การในแง่บวก 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สามารถอภิปรายผล
เป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านกระตือรือร้น พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านกระตือรือร้น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูได้ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งงาน
ดังกล่าวมีความหมายและความท้าทาย ต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้มีความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของสันติชัย อินทรอ่อน (2550, น.
11) กล่าวว่า หากองค์การตระหนัก และให้ความส าคัญต่อคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
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ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงบทบาทตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดทัศนคติเชิง
บวกต่อองค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อยู่กับองค์การได้ยั่งยืน และสร้างสรรค์ผลการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถและสอดคล้องกับแนวคิดของ Schaufeli et al. 
(2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 21) กล่าวว่า ความกระตือรือร้นเป็นคุณลักษณะ
ของการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในขณะปฏิบัติงาน โดยแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ
ท างาน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการท างานก็ตาม 

ด้านการอุทิศตน พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการอุทิศตน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูรู้สึกว่างานที่ตนปฏิบัติอยู่เป็นสิ่งส าคัญและเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิต รวมทั้งเชื่อว่างานจะเป็นภาพลักษณ์ของตนเองที่แสดงให้บุคคลอ่ืนรับรู้ด้วย  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Brown (1996 อ้างถึงใน อานนท์ จ าปา, 2552, น. 41) กล่าวว่า บุคคลที่มีความทุ่มเทใน
งานจะมีความพอใจในงานเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพอใจในตัวงานที่ท า ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ที่มาจากภายในซึ่งมีผลให้ บุคคลเหล่านี้พอใจในงานต่อไปถึงแม้ว่าหัวหน้างานจะไม่รับรู้ ไม่พิจารณา
ผลงาน ไม่มีการสื่อสารหรือไม่มีความเป็นประชาธิปไตย บุคคลที่มีความทุ่มเทในงานจะมีสายสัมพันธ์
กับองค์การอย่างมาก และบุคคลเหล่านี้จะมีความคิดในเรื่องการลาออกน้อยกว่าคนอ่ืนทั่วไป และ
สอดคล้องกับแนวของ Schaufeli et al. (2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย , 2558, น. 21) 
กล่าวว่า การอุทิศตน เป็นสภาวะความมุ่งมั่นอย่างสูงที่แสดงออกถึงความเกี่ยวข้องกับงาน โดยรู้สึกถึง
ความหมายของงาน มีความเอาใจใส่ มีแรงบันดาลใจ มีความภาคภูมิใจ และมีความรู้สึกท้าทายในการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านการซึมซับ พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการซึมซับ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จึง
ทุ่มเท แรงกาย แรงใจเพ่ือสถานศึกษา ท างานแล้วรู้สึกมีความสุข และรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Schaufeli et al. (2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น. 21) 
กล่าวว่า การซึมซับเป็นลักษณะความใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยม และมีความสุขจดจ่อกับการปฏิบัติงานของ
บุคคล โดยรู้สึกว่าเวลาผ่านล่วงไปอย่างรวดเร็ว แม้ในช่วงดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความยากล าบากใน
การท างานก็ตาม และสอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา ลือนาม (2554, น. 18) การที่บุคคลมีจิตใจที่
เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านบวกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับงาน เป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างความ
ผูกพันกับความภักดี รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ รักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ตลอดไป รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามีความสุขที่ได้อยู่กับงาน มีพลังพร้อมที่จะอุทิศตัวทุ่มเทพลังกาย พลัง
ใจ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง
อาจแสดงออกได้ทางอารมณ์ และการพูดถึงองค์การในแง่บวก 

5.2.3  ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.  05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาแต่ละขนาดมีบรรยากาศองค์การและสภาพที่ตั้งแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน์ (2559, น. 61) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่ม
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โรงเรียนบ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุขฤทัย ขอพรกลาง (2556, น. 80) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน สุขภาพองค์การของโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติยา จันทร์หอม (2561,      
น. 98) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูต่อสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

5.2.4  ผลการเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู  จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.  05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าขนาดของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ปริมาณงาน บุคลากรและจ านวน
นักเรียนเป็นส าคัญ ถ้าครูมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานสูงจะมีความต้องการที่จะอยู่ในสถานศึกษา
และรักษาผลประโยชน์ให้สถานศึกษามากกว่าบุคคลที่มีความทุ่มเทน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของคง
ฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล (2549, น.73) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสนาะ มนต์วิเศษ (2549, น. 83) ที่ได้ศึกษาลักษณะงานกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 ที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

5.2.5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ครูทุกคนปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ โดยครูได้มุ่ง
กับการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนการสอนที่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริง 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ท าให้ครูเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Fordyce and weil (1971 อ้างถึงใน ณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น. 15) ได้กล่าวถึง
องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ว่าองค์การมีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
สมาชิกทุกคนร่วมมือกันและรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาขององค์การ ส่วนองค์การที่มีสุขภาพ
ไม่สมบูรณ์มีลักษณะตรงข้ามกับองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ คือ สมาชิกขาดการอุทิ ศตนให้กับ
วัตถุประสงค์ อาจมีเพียงกลุ่มผู้บริหารเท่านั้นที่มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของพิไล ภิบาลกุล (2547, น. 97) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์กรการกับ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  5.3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาด้านการสนับสนุน
ทรัพยากรเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
ทันสมัยที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 

  5.3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการซึมซับ
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการเวลาท างานของครูให้
เหมาะสม ไม่กระทบต่อช่วงเวลาการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ครูมีความทุ่มเทในการท างานส่วนต่าง ๆ อย่าง
มีประสิทธิและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

  5.3.1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษา
กับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเทด้วยการชมเชย หรือให้รางวัล มอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของ
ครู เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์การให้น าไปสู่สุขภาพองค์การของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  5.3.2.1 ควรขยายผลการศึกษาวิจัยไปยังครูในองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยกันส่งเสริมให้
สถานศึกษามีสุขภาพองค์การที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ครูมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

  5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพขององค์การของสถานศึกษา และ ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขนาดสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 สุขภาพองค์การ 
  ตอนที่ 3 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้มุ่งศึกษาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความจริงซึ่งผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใด ผลการศึกษาในครั้งนี้จะน าเสนอในภาพรวมโดย
จะไม่จ าแนกรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนแต่อย่างใด 
 3. ขอความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อค าถามเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการวิจัย 
  
  ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
 
       นางสาวหยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์ 

      นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการศึกษา     
              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ขนาดสถานศึกษา 
ค าชี้แจง   โปรดตอบแบบสอบถามนี้โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 
ขนาดของสถานศึกษา 
           สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  สถานศึกษาขนาดกลาง 
  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
 
ตอนที่ 2  สุขภาพองค์การ 
ค าชี้แจง    แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ต้องการให้ท่านประเมินระดับสุขภาพองค์การ

ของโรงเรียน โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สุขภาพองค์การของโรงเรียนตามสภาพที่เป็นจริง  

 5 หมายถึง โรงเรียนมีสุขภาพองค์การในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง โรงเรียนมีสุขภาพองค์การในระดับมาก 

3 หมายถึง โรงเรียนมีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง โรงเรียนมีสุขภาพองค์การในระดับน้อย 
1 หมายถึง โรงเรียนมีสุขภาพองค์การในระดับน้อยที่สุด 

 
 

สุขภาพองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความเข้มแข็งขององค์การ 
1. โรงเรียนสามารถปรับบทบาทให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชุมชน 

     

2. ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

     

3. ครูได้รับการสนับสนุนและความเอาใจใส่จากชุมชน      
4. คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

     

5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

     

6. ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับการด าเนินงานและการมีชื่อเสียง
ของโรงเรียน 

     

ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
1. ผู้บริหารมีความเป็นมิตร และเข้าพบง่าย      
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สุขภาพองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ผู้บริหารปฏิบัติกับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน      
3. ผู้บริหารแสวงหาแนวทางการบริหารและยอมรับความคิดเห็น
จากบุคคลอ่ืน 

     

4. ผู้บริหารรู้และเข้าใจถึงปัญหาของครู และพร้อมที่จะช่วย
แก้ปัญหา 

     

5. ผู้บริหารพยายามแสวงหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครู      
6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     

7. ผู้บริหารควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

     

อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 
1. ผู้บริหารกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 

     

2. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียน      
3. ผู้บริหารได้รับการยอมรับการใช้อ านาจในการบังคับบัญชา
หน่วยงาน 

     

4. ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน      
5. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี      
6. ผู้บริหารโรงเรียนสามารท าให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 
ได้ 

     

การสนับสนุนทรัพยากร 
1. โรงเรียนมีครูเพียงพอ และครบตามจ านวนชั้นที่เปิดสอนใน
โรงเรียน 

     

2. โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ      
3. โรงเรียนมีอาคาร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ      
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน      
5. โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ที่ประกอบการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

     

6. ครูได้รับวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้      
7. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน      
การอยู่ร่วมกันของครู 
1. ครูมีความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียวกันในการ
ปฏิบัติงาน 
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สุขภาพองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ครูมีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกันและกัน      
3. ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
4. ครูมีความกระตือรือร้น และตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จ      
5. ครูมีความผูกพัน รักใคร่อย่างแน่นแฟ้นระหว่างครูและ
นักเรียน 

     

6. ครูมีความภูมิใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่องานสอน      
7. ครูมีความเอ้ืออาทรและให้ก าลังใจแก่เพ่ือนครู      
การมุ่งเน้นวิชาการ 
1. บุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
3. โรงเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

     

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
5. ครูใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

     

6. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง      
7. โรงเรียนจัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง      

 
ตอนที่ 3 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
ค าชี้แจง    แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่ต้องการให้ท่านประเมินระดับความทุ่มเทใน

การปฏิบัติงานของครู โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูตามสภาพที่เป็นจริง  

 5 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

3 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
1 หมายถึง ครูมีความทุ่มในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
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ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความกระตือรือร้น 
1. ท่านมีความมุ่งมั่นในการท างาน      
2. ท่านน างานที่ยังไม่เสร็จกลับไปท าที่บ้านอยู่บ่อย ๆ      
3. ท่านไม่เคยย่อท้อเมื่อพบอุปสรรคในการท างาน      
4. ท่านทุ่มเทก าลังความคิดเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ      
5. ท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครู      
6. ท่านคิดค้นวิธีการสอนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศิษย์อยู่ตลอดเวลา      
7. ท่านศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานอยู่
เสมอ 

     

การอุทิศตน 
1. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน 
ศิษย์เป็นอย่างดี 

     

2. ท่านท างานโดยไม่คิดว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

     

3. ท่านใช้ก าลังกายที่มีอยู่อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้งานส าเร็จ      
4. ท่านยินดีสละทรัพย์บางส่วนเพื่อน ามาปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

5. ท่านเห็นว่าอาชีพครูเป็นงานที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิต      
6. ท่านมีความรักและผูกพันในอาชีพครู      
7. ทุกลมหายใจของท่านคืองานและความส าเร็จของศิษย์      
8. ท่านมีความพยายามในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้า
วัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 

     

การซึมซับ 
1. ในบางครั้งท่านตื่นขึ้นตอนกลางคืนและนึกถึงงานที่จะต้องท า
ในวันถัดไป 

     

2. ท่านอุทิศเวลาในวันหยุดของท่านให้กับงาน      
3. ท่านอุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มท่ี ในวันท างานปกติ      
4. ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันในการท างานของโรงเรียน      
5. ท่านท างานโดยไม่คิดว่าเงินค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญ      
6. ท่านมีความสุขในการท างานของโรงเรียน      

                                                       
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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