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บทคดัย่อ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ระดบัของปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้น
แรงจูงใจ และปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 2) ระดบัสุขภำพ
องคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 3) ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัดำ้นโครงสร้ำง
องค์กำร ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัลกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ และ 4) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร  
ดำ้นแรงจูงใจ และดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ  
ก ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่ำงโดยวิธีกำรค ำนวณเทียบบญัญติัไตรยำงศ์ จ  ำแนกตำมสถำนศึกษำ ซ่ึงพิจำรณำจำกจ ำนวนของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำและครูผูส้อน โดยใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก  ได้กลุ่มตัวอย่ำง  
จ ำนวน 210  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั มีค่ำควำมเช่ือมัน่ .970 สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพ้ืนฐำน กำรวเิครำะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองค์กำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก 2) สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำมีควำมสัมพนัธ์กนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 4) ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร 
ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ดำ้นแรงจูงใจ และดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีอ  ำนำจพยำกรณ์ไดร้้อยละ 88.10 โดยปัจจยัท่ีมีอ  ำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร 
รองลงมำ คือ ดำ้นแรงจูงใจ ดำ้นเทคโนโลยีดิจิทัล อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร อย่ำงมีนัยส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 เขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปของคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี Y = .142 + 0.132X1 + 0.328X2 + 0.342X3 + 0.140X4 และสมกำร
พยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำนไดด้งัน้ี     Zy = 0.143X1 + 0.355X2 + 0.364X3 + 0.157X4 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study 1) The level of the four factors were, organizational structure, organizational 
environment, motivation, and digital technology of educational institutions under the office of vocational education commissi on, 
Chachoengsao; 2) The organizational health level of educational institutions under the office of vocational education commission , 
Chachoengsao; 3) The relationship between the factors regarding organizational structure, organizational environment, motivat ion, and 
digital technology and organizational health of educational institutions under the office of vocational education commission,  Chachoengsao; 
and 4) The factors regarding organizational structure, organizational environment, motivation, and digital tech nology affecting 
organizational health of educational institutions under the office of vocational education commission, Chachoengsao. The samp le consisted 
of school administrators and teachers. Under the Office of the Vocational Education Commission Chacho engsao Determine the proportion 
of the sample by using the method of calculation Classified by educational institution which is determined by the number of s chool 
administrators and teachers by using the Simple Random Sampling method using lottery methods the sample group was 210 people in total. 
The instrument was five-rating scale questionnaires which was divided into 2 aspects, namely the factors affecting organizational health 
with the reliability at .924 and organizational health of educational institution with the reliability at .957. The statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient, and multiple regression analysis.  
 The research results were as follows: 1) The level of factors regarding the organizational structure, the organizational 
environment, the motivation, and the digital technology was average of a high level. 2) The level of organizational health of  educational 
institutions under the office of vocational education commission, Chachoengsao was average of a high level. 3)  The factors regarding the 
organizational structure, the organizational environment, the motivation and the digital technology had a positive correlatio n with the 
organizational health of educational institutions under the office of vocational education commission, Chachoengsao province with the 
statistical significance at the level of .01. 4) The factors regarding the organizational structure, the organizational envir onment, the 
motivation and the digital technology affected the organizational health of educational institutions under the office of vocational education 
commission, Chachoengsao province. The prediction power was at  88.10 percent with the most predicted are environmental factors. And 
the second highest motivation factors and digital technology factor the statistical significance at the level .01 and organizational structure 
factors with the statistical significance at the level of .05. Can be written as the forecasting equation in the form of raw scores as follows  
Y = .142 + 0.132X1 + 0.328X2 + 0.342X3 + 0.140X4.  And forecasting equations in the form of standard scores as follows  Zy = 0.143X1 + 
0.355X2 + 0.364X3 + 0.157X4. 

 

Keywords : Organizational Health, Organizational Structure, Organizational Environment, Motivation, Digital Technology 
 
 

บทน า   
  นโยบำยประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดท่ีจะปรับเปล่ียนประเทศ  เพ่ือให้ประเทศหลุดพน้จำกกับดักประเทศรำยได้  
ปำนกลำง อนัหมำยถึง ประเทศก ำลงัพฒันำไปสู่ประเทศท่ีมีรำยไดสู้งกลำยเป็นประเทศท่ีพฒันำแลว้ สอดคลอ้งกบัยุคดิจิทลั           
ท่ีเขำ้มำเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชำชนทัว่ไป กำรจดักำรศึกษำท่ีผลิตคนยคุดิจิทลัเขำ้สู่กำรควบคุมเคร่ืองจกัรและสร้ำงสรรค์
ประดิษฐก์รรม อนัน ำไปสู่ผลิตภณัฑจ์ำกควำมคิดสร้ำงสรรค ์ผลิตคนท่ีจะไปประกอบอำชีพอิสระและเป็นผูป้ระกอบกำรสมยัใหม่
ท่ีมีทักษะท ำมำหำกินไดด้้วยตนเอง [1] สถำนศึกษำในสังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึงมีบทบำทหน้ำท่ีและ   
ควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัในกำรจดักำรศึกษำในดำ้นวชิำชีพใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ เพ่ือผลิต   และ
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พัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพ           
ให้สูงข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน และพฒันำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะ       
และกำรประยกุตใ์ห้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวฒิุอำชีวศึกษำแต่ละระดบักำรศึกษำ สำมำรถประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำน และกำร
ด ำรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภำวะท่ีดี [2] 
 สุขภำพองค์กำร เป็นแนวคิดเก่ียวกบักำรพฒันำองค์กำรทำงกำรศึกษำ และยงัเป็นกำรศึกษำควำมสำมำรถของระบบ
ภำยในขององค์กำร รวมทั้ งสุขภำพองค์กำรยงัเป็นตวับ่งช้ีอย่ำงหน่ึงของกำรมีประสิทธิภำพขององค์กำร เรวตัร งะบุรงค์  [3]         
ไดก้ล่ำววำ่ สุขภำพองคก์ำรเป็นตวับ่งช้ีอยำ่งหน่ึงของกำรมีประสิทธิภำพองคก์ำร ไดแ้ก่ 1) มีควำมใฝ่รู้รักกำรอ่ำนแสวงหำควำมรู้
ของผูเ้รียน 2) ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของครูผูส้อน 3) ควำมสำมำรถในกำรใช้ส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยีของครู              
 4) ควำมสำมำรถในกำรจดักำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 5) ควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียนต่อสภำวะส่ิงแวดลอ้มท่ีมำ
กระทบทั้ งภำยในและภำยนอก ซ่ึงฮอยและซำโบ Hoy & Sabo [4]  กล่ำวว่ำ ตวับ่งช้ีของกำรมีประสิทธิภำพขององค์กำรท่ีดี             
มีทั้งหมด  6 ดำ้น ประกอบดว้ย 1) เกียรติศกัด์ิของสถำนศึกษำ 2) ควำมเป็นผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 3) อ ำนำจอิทธิพลของ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4) กำรสนบัสนุนทรัพยำกร 5) กำรอยูร่่วมกนัของครู และ 6) กำรมุ่งเนน้วชิำกำร  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกำรส่งเสริมให้องคก์ำรมีสภำวะท่ีองค์กำร
สำมำรถจดักำรกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กำร เพื่อให้องค์กำรอยู่ท่ำมกลำงสังคมท่ีมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะยำว  
เรวตัร งะบุรงค์ [3] ได้ศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ โดยเลือกปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภำพองค์กำร 
ประกอบดว้ยส่วนท่ีส ำคญั 5 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้ำงองคก์ำรแบบทำงกำร 2) สภำพแวดลอ้มภำยนอกองค์กำร 3) เทคโนโลย ี
4) แรงจูงใจ และ5) วฒันธรรมองคก์ำรเชิงสร้ำงสรรค ์อรัญญำ สำรีโพธ์ิ [5] กล่ำววำ่ ส่ิงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
กำรด ำเนินงำนในโรงเรียนท่ีปฏิบัติอยู่จริง ซ่ึงวดัได้จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู ้บริหำรและครูท่ีมีต่อปัจจัย 5         
ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยนอกองคก์ำร 2) ปัจจยัดำ้นระบบสังคม 3) ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร 4)  ปัจจยัดำ้น
ทรัพยำกรขององค์กำร 5) ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรสังเครำะห์แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของ
สถำนศึกษำ ของนกัวชิำกำร นกักำรศึกษำ ท ำใหไ้ดปั้จจยัท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดำ้น คือ 1)  ดำ้นโครงสร้ำง
องคก์ำร 2) ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร 3) ดำ้นแรงจูงใจ และ4) ดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั 

สถำนศึกษำท่ีมีสุขภำพดีหรือเป็นองค์กำรท่ีมีกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจะมีตวับ่งช้ีหรืออำศัย      
ส่ิงส ำคญัหลำยประกำร ดังผลกำรวิจยัของ เรวตัร งะบุรงค์ [3] พบว่ำ ปัจจัยดำ้นวฒันธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ ปัจจยัดำ้น
แรงจูงใจ และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร สำมำรถพยำกรณ์ไดร้้อยละ 80 ส่วนปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร และปัจจยัดำ้น
เทคโนโลยีสำมำรถพยำกรณ์ได้อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดับ .05 จำกผลกำรศึกษำงำนวิจัยขำ้งตน้ จึงพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
โครงสร้ำงองค์กำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองค์กำร  ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ และปัจจยัดำ้นเทคโนโลยี สำมำรถพยำกรณ์สุขภำพ
องคก์ำรไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวฒัน์  [6]  ท ำกำรวิจัยและกล่ำวถึงระบบอำชีวศึกษำไทยว่ำ ปัญหำท่ีส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำของ
อำชีวศึกษำในปัจจุบนัยงัขำดแคลนงบประมำณในระบบอำชีวศึกษำ กำรลงทุนดำ้นครุภณัฑ์ของอำชีวศึกษำยงัถือว่ำค่อนขำ้งต ่ำ   
จนเป็นเหตุให้กำรเรียนกำรสอนไม่ทนัต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี และกำรขำดแคลนบุคลำกรในสำขำวิชำชีพท่ีขำดแคลน
และมีควำมถนดัวชิำชีพเฉพำะดำ้น ดงัท่ีศศิธร บวัทอง และ ศจี จิระโร [7] ไดท้ ำกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สำม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำโดยพิจำรณำจำกตัวบ่งช้ี ปรำกฏว่ำ มีผลกำรประเมินเฉล่ียต ่ำท่ีสุดใน         
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผลงำนท่ีเป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือส่ิงประดิษฐ์ของผูเ้รียนท่ีไดน้ ำไปใชป้ระโยชน์ ระดบัคุณภำพอยูใ่นระดบัตอ้ง
ปรับปรุงเท่ำกบั 2.45 รองลงมำ คือ ผลกำรประเมินเฉล่ียในตวับ่งช้ี 5 ผลงำนท่ีเป็นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค ์หรือ
งำนวจิยัของครูท่ีไดน้ ำไปใชป้ระโยชน์ ระดบัคุณภำพอยูใ่นระดบัพอใช ้เท่ำกบั 2.57 และผลกำรประเมินเฉล่ียในตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียน
มีควำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำน ระดบัคุณภำพอยู่ในระดบัพอใช ้เท่ำกบั 3.19 ส่วนตวับ่งช้ีอ่ืน มีผลกำรประเมินเฉล่ีย
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ระดบัคุณภำพอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ จำกกำรสรุป รำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของแต่ละวิทยำลัย ผลปรำกฏว่ำ ด้ำนบุคลำกรเป็นปัจจัยหน่ึงขององค์กำร ซ่ึงสถำนศึกษำบำงแห่งนั้นมี
บุคคลำกรฝ่ำยบริหำรไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร ส่งผลใหส้ำยงำนกำรบงัคบับญัชำไม่ครอบคลุมกบังำนในวทิยำลยั 
อีกทั้งกำรจดัสรรงบประมำณดำ้นครุภณัฑแ์ละวสัดุฝึกท่ีมีกำรแบ่งตำมรำยหัวของผูเ้รียนเป็นผลให้สถำนศึกษำไดรั้บกำรจดัสรร
งบประมำณนอ้ยจึงท ำให้ขำดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน และสถำนศึกษำส่วนใหญ่มีบุคคลำกรท่ีเป็นลูกจ้ำง
ชัว่ครำวจ ำนวนมำก เม่ือถึงเวลำส้ินภำคเรียนจะมีกำรยำ้ยเขำ้หรือยำ้ยออกอยู่ตลอดเวลำ ตลอดจนผลงำนวิจยั นวตักรรม หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ ในส่วนของกำรเผยแพร่ผลงำนและกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจ ำนวนนอ้ย สำเหตุโดยภำพรวม เน่ืองจำก
สถำนศึกษำมีทรัพยำกรขององคก์ำรทำงดำ้นระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยไีม่เพียงพอ รวมทั้งจำกผลรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของวทิยำลยักำรอำชีพพนมสำรคำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 [8] พบวำ่ จุดท่ีควรพฒันำท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำและต่อ
สุขภำพองคก์ำร ประกอบดว้ยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีไม่เพียงพอในทุกสำขำวชิำชีพต่อจ ำนวนนกัเรียน นกัศึกษำท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปีกำรศึกษำ อีกทั้งยงัขำดแคลนงบประมำณในกำรจดัซ้ือส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใชป้ระกอบในกำรจดักำรเรียนกำร
สอน ตลอดจนกำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรทุกรำยวชิำและทุกภำคเรียนยงัมีจ ำนวนนอ้ย อีกทั้งควรมีกำรประเมินผลตำม
สภำพจริง และมีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนควรมีระบบกำรดูแลติดตำมพฤติกรรมของนกัเรียน นกัศึกษำ
อยำ่งใกลชิ้ด ทั้งน้ี จำกสภำพผลกำรปฏิบติังำนในสถำนศึกษำ สงักดัอำชีวศึกษำ ดงักล่ำว เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ กำรตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภำพขององคก์ำรทำงกำรศึกษำไดอ้ยำ่งชดัเจน คือ กำรตรวจสอบ “สุขภำพ
องคก์ำร” เพรำะสุขภำพองคก์ำร คือ ควำมสำมำรถขององคก์ำรในกำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจ สถำนศึกษำท่ีสำมำรถบริหำรงำนให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้มีคุณภำพดียิ่งข้ึน 
พร้อมทั้ งเป็นขอ้มูลในกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำย มำตรกำรส่งเสริมพฒันำกำรบริหำรสถำนศึกษำและจดักำรศึกษำ ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำระดบัของปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร ดำ้นสภำพแวดลอ้มองค์กำร ดำ้นแรงจูงใจ  และดำ้นเทคโนโลยี       
ดิจิทลัของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 2. เพ่ือศึกษำระดบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 3. เพ่ือศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ด้ำนแรงจูงใจ และ 
ดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลักบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 4. เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ดำ้นแรงจูงใจ และดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีส่งผล
ต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย  คร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำนวน 7 สถำนศึกษำ รวมประชำกรทั้งส้ิน 420 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั คร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2562 ไดจ้ำกกำรก ำหนดขนำดจำกตำรำงของเครจซ่ี และมอร์แกน [9] ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
จัดท ำแบบสอบถำมส ำหรับงำนวิจยัคร้ังน้ีเพ่ิมข้ึนอีก 5 % ท ำให้ไดก้ลุ่มตวัอย่ำง 210 คน เพ่ือให้ผลท่ีไดมี้ควำมแม่นย  ำในกำร
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วิเครำะห์ขอ้มูล จ ำแนกเป็นผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 11 คน และครูผูส้อน จ ำนวน 199 คน  ก ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่ำง
โดยวิธีกำรค ำนวณเทียบบญัญติัไตรยำงศ์ จ ำแนกตำมสถำนศึกษำทั้ง 7 สถำนศึกษำ พิจำรณำจำกจ ำนวนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
และครูผูส้อน โดยใชว้ธีิกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย 
 3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั จำกนั้น
น ำไปให้ผู ้เ ช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำนตรวจสอบหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ควำมเท่ียงตรงด้ำนเน้ือหำ ภำษำท่ีใช้ใน
แบบสอบถำม จำกนั้นน ำมำหำดชันีควำมสอดคลอ้งเท่ำกบั 0.8 ถึง 1.0 น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ในวิทยำลยัเทคนิคชลบุรีท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 15 คน และวิทยำลยัเทคนิคบูรพำปรำจีนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 15 คน รวมเป็น 30 คน จำกนั้น
น ำไปหำค่ำควำมเช่ือมัน่ดว้ยวิธีกำรของครอนบำค [10] เพ่ือหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ โดยแบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรมีค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั .924 และสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเช่ือมัน่ .957 และ 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม  ทั้งฉบบั เท่ำกบั .970  
 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด ำเนินกำร ดังน้ี 1) ผู ้วิจัยขอหนังสือจำก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
รำชนครินทร์เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บขอ้มูลไปเสนอต่อผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำสังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
ได้แก่ วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ วิทยำลยัเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) วิทยำลยัอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ วิทยำลยัสำรพดัช่ำง
ฉะเชิงเทรำ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ วิทยำลยักำรอำชีพพนมสำรคำมและวิทยำลยักำรอำชีพบำงปะกง เพื่อขอ
ควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถำมไปยงัสถำนศึกษำสังกัดอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ   
ทั้ง 7 สถำนศึกษำดว้ยตนเอง และ 3) ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถำมตำมวนัและเวลำท่ีก ำหนด 
 5. กำรวิเครำะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงแบบสอบถำมจำกนั้นด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ 
ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลกำรศึกษำระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ผลกำรวเิครำะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยรวมและรำยดำ้น 
 

 

จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จังหวดัฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ตำมล ำดบั ส่วนปัจจยัดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียเป็น
ล ำดบัสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ  

ปัจจยั 
n = 210 

X  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร 4.22 0.52 มำก 3 
2. ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร 4.27 0.52 มำก 2 
3. ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 4.20 0.51 มำก 4 
4. ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั 4.34 0.54 มำก 1 

เฉล่ียรวม 4.26 0.48 มำก  
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  1.1 ระดับปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำกผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดมี้
กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมท่ีสถำนศึกษำอำชีวศึกษำก ำหนด ซ่ึงกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจะมีกำรด ำเนินงำน
บริหำรแบ่งเป็น 4 ฝ่ำย ซ่ึงประกอบดว้ย ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ฝ่ำยพฒันำกิจกำรนกัเรียน นกัศึกษำ 
และฝ่ำยวชิำกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ [11] สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ คณพงศ ์ดำเลิศ [12] ท่ีศึกษำพบวำ่ ปัจจยั
ดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร โดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก 
  1.2 ระดบัปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้ งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ได้มีกำรจัดอำคำรสถำนท่ีภำยใน
สถำนศึกษำมีควำมเหมำะสมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีสถำนท่ีตั้งเหมำะสม วสัดุอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำมีควำมเพียงพอต่อกำร
เรียนกำรสอน มีงบประมำณเพียงพอในกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำมีกำรปรับตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มภำยนอกได ้บุคลำกรใน
สถำนศึกษำปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชูเชิด พุทธเจริญ [13] ท่ีศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
สภำพแวดลอ้มองคก์ำร โดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ พิมพ ์ศรีภทัรประภำ [14] ท่ีศึกษำ
พบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร โดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก  
  1.3 ระดบัปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ผลกำรวิจยั
พบวำ่  มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดักำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ก ำหนดให้
ครูผูส้อนปฏิบติังำนตำมท่ีตอ้งกำรหรือตำมควำมคำดหวงัของสถำนศึกษำ ท ำให้บุคลำกรรู้สึกอยำกท ำงำนข้ึนในตวัเอง ไดแ้ก่       
ให้กำรยอมรับในควำมคิดและกำรกระท ำของบุคลำกร กำรให้อิสระในกำรท ำงำน กำรให้รำงวลั กำรยกย่องชมเชย กำรให้กำร
สนับสนุนและกำรไม่ให้ควำมส ำคญัจำกผูบ้ริหำรและกำรลงโทษ สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สวนันท์ ชยัวร [15] ท่ีศึกษำพบวำ่ 
ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ โดยภำพรวมและรำยดำ้นมีกำรปฏิบติัอยูใ่นระดบัมำก  
  1.4 ระดับปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ผลกำรวิจยัพบวำ่ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดักำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดรู้้จกัน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดำ้นต่ำง ๆ เช่น มีกำรเรียนกำรสอนในลกัษณะอีเลิร์นน่ิง 
(E-Learning) นกัเรียนไดเ้รียนรู้จำกเวบ็ไซต ์ท่ีน ำเสนอเร่ืองต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะมลัติมีเดีย มีกำรใชเ้ครือข่ำย
ไร้สำยดว้ยเทคโนโลยี WI-FI ทั้งในและนอกห้องเรียน สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของสรคุปต ์บุญเกษม, สันติศกัด์ิ กองสุทธ์ิใจ และ
วนิยั รังสินนัท ์[16] ท่ีศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลย ีโดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก  
 

2. ผลกำรศึกษำระดบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  
สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัเก่ียวกบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยรวมและรำยดำ้น 

สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 
n = 210 

X  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. ดำ้นเกรียติศกัด์ิของสถำนศึกษำ 4.13 0.46 มำก 5 
2. ดำ้นควำมเป็นผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.26 0.51 มำก 1 
3. ดำ้นอ ำนำจอิทธิพลของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.18 0.55 มำก 2 
4. ดำ้นกำรสนบัสนุนทรัพยำกร 4.14 0.55 มำก 4 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 
n = 210 

X  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
5. ดำ้นกำรอยูร่่วมกนัของครู 4.02 0.58 มำก 6 
6. ดำ้นกำรมุ่งเนน้วชิำกำร 4.15 0.56 มำก 3 

เฉล่ียรวม 4.15 0.48 มำก  
 

จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำ สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  
มีค่ำเฉล่ียโดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำนอ้ย ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็นผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
ดำ้นอ ำนำจอิทธิพลของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ดำ้นกำรมุ่งเนน้วชิำกำร ดำ้นกำรสนบัสนุนทรัพยำกร ดำ้นเกียรติศกัด์ิของสถำนศึกษำ และ
ดำ้นกำรอยูร่่วมกนัของครู ทั้งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เห็นควำมส ำคญัขององคก์ำรท่ีมีสุขภำพสมบูรณ์ จะท ำให้องคก์ำรนั้น
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกสงัคม ท ำใหเ้กิดกำรยอมรับ และกำรเช่ือถือเกิดข้ึน สถำนศึกษำจึงไดน้ ำเอำทรัพยำกรบุคคล และวตัถุส่ิงของมำ
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดให้บรรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์ำร พระครูปฐมเจติยำนุรักษ ์(สมพงษ์ สมจิตฺโต), [17]  สอดคลอ้งกบั
งำนวิจัยของ อรัญญำ สำรีโพธ์ิ [5] ท่ีศึกษำพบว่ำ สุขภำพองค์กำรของโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
หนองคำย โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สรำวฒิุ ปุริสำ [18] ท่ีศึกษำพบวำ่ สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำยโสธร โดยรวมอยูใ่นระดบัสมบูรณ์มำก 

3. ผลกำรศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Y 
X1 1.000     
X2 .888** 1.000    
X3 .744** .759** 1.000   
X4 .844** .810** .725** 1.000  
Y .865** .889** .850** .831** 1.000 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
 

จำกตำรำงท่ี 3 พบวำ่ ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ และปัจจยัดำ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลมีควำมสัมพนัธ์กับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนั และมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกในระดบัมำก อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
.01 (rx1y = .865, rx2y = .889, rx3y = .850, rx4y = .831) ส่วนผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์รำยปัจจยักบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 
สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ พบวำ่ 
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  3.1  ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อยูใ่นระดบัมำก เท่ำกบั .865 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนเห็นว่ำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ระบบและกระตุน้ให้สมำชิกขององคก์ำรร่วมมือกนัปฏิบติังำนให้บรรลุจุดประสงคห์ลกัขององคก์ำร โดยอำศยัหลกักำรของกำร
จดักำรองคก์ำร สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ชูเชิด พทุธเจริญ [14] พบวำ่ ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำรมีควำมสมัพนัธ์กนัทำงบวกกบั
สุขภำพองคก์ำรของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมำก 
  3.2 ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ อยู่ในระดับมำก เท่ำกับ .889 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนเห็นวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ทั้งสภำพแวดลอ้ม
ทัว่ไปและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ใหเ้อ้ือต่อกำรปฏิบติังำนของครูและกำรเรียนรู้ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ชูเชิด พทุธ
เจริญ [14] พบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำรมีควำมสัมพนัธ์กนัทำงบวกกบัสุขภำพองคก์ำรของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมำก 
  3.3  ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อยูใ่นระดบัมำก เท่ำกบั .850 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนเห็นว่ำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดมี้กำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกบัขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นเสมือนพลงัท่ีกระตุน้พฤติกรรมใหแ้ต่ละบุคคล ใชค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนไปในทำงท่ีจะน ำไปสู่
เป้ำหมำย และควำมส ำเร็จของกำรบริหำรสถำนศึกษำ สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ คณพงศ ์ดำเลิศ [13] ท่ีพบวำ่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพของโรงเรียนเทศบำลในเขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีดีท่ีสุด อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ อรัญญำ สำรีโพธ์ิ [5] ท่ีศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดบั
มำกกบัสุขภำพองคก์ำรของโรงเรียนประถมศึกษำท่ีดีท่ีสุด อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
  3.4 ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อยูใ่นระดบัมำก เท่ำกบั .831 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ เห็นว่ำ เทคโนโลยีดิจิทลัมีควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำนและ
ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรสถำนศึกษำ นอกจำกนั้นเทคโนโลยีดิจิทลัยงัเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับกำรจดักำรในองค์กำร เพรำะ
องคก์ำรใดก็ตำมท่ีมีอ ำนำจเทคโนโลยสูีงจะสำมำรถกำ้วล ้ำหนำ้องคก์ำรอ่ืนได ้ซ่ึงองคป์ระกอบดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นมิติส ำคญั
ท่ีองค์กำรตอ้งให้ควำมส ำคญั เช่นเดียวกบัดำ้นบุคคลและดำ้นกระบวนกำร สอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของชูเชิด พุทธเจริญ [14] 
พบวำ่ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยมีีควำมสมัพนัธ์กบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบัมำก 

4. ผลกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 4  
 

ตารางที ่3 ผลกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 

ตวัแปรท่ีใชพ้ยำกรณ์ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 

b S.E.b  t Sig 
(Constant) .136 .107 - 1.271 .205 
X1 .139 .057 .147 2.454* .015 
X2 .348 .053 .367 6.533** .000 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ตวัแปรท่ีใชพ้ยำกรณ์ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 

b S.E.b  t Sig 
X4 .145 .044 .158 3.332** .001 
ค่ำคงท่ี (a) = .136 ,  R = .938 , R2 = .881 , adjusted R2 = .878 , S.E.est = .173 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จำกตำรำงท่ี 4 พบวำ่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ .938 ส่วนค่ำประสิทธิภำพกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกบั .881 หมำยถึง      
ตวัพยำกรณ์ทุกตวัร่วมกนัพยำกรณ์สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
และมีอ ำนำจพยำกรณ์ไดร้้อยละ 88.10 โดยมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .173  
 เม่ือพิจำรณำค่ำสมัประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน พบวำ่ ตวัพยำกรณ์ท่ีมีอ ำนำจพยำกรณ์
มำกท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร (X2) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .367 รองลงมำ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ (X3) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .348 ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั (X4) 
โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .158 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำง
องคก์ำร (X1) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .147 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 
 สรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปัจจัยด้ำนสภำพแวดลอ้มองค์กำร ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ และปัจจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลัส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ซ่ึง
สำมำรถพยำกรณ์สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดร้้อยละ 
88.10 โดยปัจจยัท่ีมีอ ำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร รองลงมำ คือ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้น
เทคโนโลยดิีจิทลัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำรอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช ้

  1.1 จำกกำรศึกษำพบวำ่ โครงสร้ำงองคก์ำร ดำ้นสถำนศึกษำประชำสัมพนัธ์แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของสถำนศึกษำใหบุ้คลำกรไดท้รำบอยำ่งทัว่ถึง มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรจดั
โครงสร้ำงต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดกำรประสำนงำน และสอดคล้องกับเป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำและท ำใหมี้มำตรฐำนของงำน 
  1.2 จำกกำรศึกษำพบวำ่ สภำพแวดลอ้มองคก์ำร ดำ้นสถำนศึกษำไดรั้บกำรสนบัสนุนทรัพยำกรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรือชุมชน มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงให้ควำมส ำคญักบัสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ีอยู่เหนือกำร
ควบคุมของสถำนศึกษำ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ไดแ้ก่ สภำพทำงเศรษฐกิจ สภำพทำงสงัคม วทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ีกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกองคก์ำรส่วนทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
  1.3 จำกกำรศึกษำพบว่ำ แรงจูงใจ ด้ำนผูบ้ริหำรกระตุน้ให้ครูและบุคลำกรตั้งเป้ำหมำยในกำรปฏิบติังำนท่ี 
ทำ้ทำยควำมสำมำรถ มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงตอ้งใหค้วำมส ำคญั และค ำนึงถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจใหเ้กิด
กับผูใ้ตบ้ังคบับญัชำ ได้แก่ ให้กำรยอมรับในควำมคิดและกำรกระท ำของบุคลำกร กำรให้อิสระในกำรท ำงำน กำรให้รำงวลั  
กำรยกย่องชมเชย เพรำะกำรเป็นผูบ้ริหำรสถำนศึกษำหรือเป็นผูน้ ำองค์กร ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมหลำย ๆ ประกำร และ
หน่วยงำน  ตน้สงักดัสำมำรถน ำขอ้คน้พบจำกกำรวจิยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทำงท่ีจะน ำไปสู่เป้ำหมำยขององคก์ำรได ้
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  1.4 จำกกำรศึกษำพบวำ่ เทคโนโลยดิีจิทลั สถำนศึกษำใชเ้ครือข่ำยไร้สำยดว้ยเทคโนโลย ีWi-Fi ทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำให้ควำมส ำคญักับกำรน ำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำนดำ้น
กำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเร่ืองของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจดักำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ  
ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคญัต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยกำร
เรียนกำรสอน กำรมีเครือข่ำยเช่ือมโยงเขำ้ Internet ท่ีสะดวก รวดเร็ว ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กำรใชเ้ทคโนโลยใีชไ้ดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  
  1.5 จำกกำรศึกษำพบวำ่ สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันของครู มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดับสุดท้ำย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงตอ้งหำแนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคลำกรท่ีตอ้งท ำร่วมกนั โดยใชรู้ปแบบกำรท ำงำนเป็นทีม รวมทั้งสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงควำมสำมคัคีกลมเกลียว ควำมรู้สึกพึงพอใจในกนัและกนั ท ำใหเ้กิดขวญัและก ำลงัใจ
ในกำรปฏิบติังำน มีควำมเอ้ืออำรีต่อกนั มีควำมกระตือรือร้น และตั้งใจปฏิบติังำน มีควำมผกูพนัอยำ่งแน่นแฟ้นของครูในโรงเรียน 
และมีควำมรู้สึกท่ีดีต่องำนสอน และต่อนกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อบุคคลและวตัถุประสงคข์ององคก์ำร 
  1.6 จำกกำรศึกษำ พบวำ่ ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 
และปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ ตอ้งมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร บริหำรจดักำร
องคก์ำร ก ำหนดนโยบำยหรือเกณฑก์ำรท ำงำนให้มีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของครู และผูบ้ริหำร
จะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้กบัครูและบุคลำกร กระตุน้ให้ครูไดมี้ควำมเช่ือมัน่วำ่ครูมีควำมสำมำรถท่ีจะแกไ้ขปัญหำ
ไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลให้ครูสำมำรถพฒันำตนเองตำมศกัยภำพ ซ่ึงจะท ำให้สุขภำพองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สงักดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพ่ิมมำกข้ึน 
  1.7 จำกกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั และ
ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำรส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำตอ้งเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนของครู มีควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำน และ
พิจำรณำจดัสวสัดิกำรดำ้นต่ำง ๆ ทั้งดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยนอก สภำพแวดลอ้มภำยใน และเทคโนโลยดิีจิทลั รวมถึงส่งเสริมและ
พฒันำครู ซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ใหเ้กิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
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