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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับของปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำน
แรงจูงใจ และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั ของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 2) ระดับสุ ขภำพ
องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยด้ำนโครงสร้ ำง
องค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อ มองค์ก ำร ปั จจัยด้ำนแรงจู ง ใจ และปั จจัยด้ำนเทคโนโลยี ดิ จิท ัล กับ สุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ ก ษำ
สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ และ 4) ปั จจัยด้ำนโครงสร้ ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อ มองค์กำร
ด้ำนแรงจูงใจ และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัด
ฉะเชิ งเทรำ กลุ่ มตัวอย่ำง ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำและครู ผูส้ อน สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ
กำหนดสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรคำนวณเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ จำแนกตำมสถำนศึกษำ ซึ่ งพิจำรณำจำกจำนวนของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึ ก ษำและครู ผูส้ อน โดยใช้วิธี ก ำรสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ำ งแบบง่ ำ ย (Simple Random Sampling) ด้ว ยวิธี ก ำรจับ สลำก ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ ำ ง
จำนวน 210 คน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นแบบสอบถำมมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ .970 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติพ้นื ฐำน กำรวิเครำะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ คูณ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1) ปั จจัยด้ำนโครงสร้ ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยี
ดิ จิท ัล มีค่ำเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับ มำก 2) สุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรำ มี ค่ ำ เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มำก 3) ควำมสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ำ งปั จ จัย กับ สุ ข ภำพองค์ก ำรของสถำนศึ ก ษำ สั ง กัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 4) ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร
ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ด้ำนแรงจูงใจ และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั ส่ งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีอำนำจพยำกรณ์ได้ร้อยละ 88.10 โดยปัจจัยที่มีอำนำจพยำกรณ์มำกที่สุด คือ ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร
รองลงมำ คือ ด้ำนแรงจูงใจ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิท ัล อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 เขียนเป็ นสมกำรพยำกรณ์ในรู ปของคะแนนดิบ ได้ดงั นี้ Y = .142 + 0.132X1 + 0.328X2 + 0.342X3 + 0.140X4 และสมกำร
พยำกรณ์ในรู ปคะแนนมำตรฐำนได้ดงั นี้ 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 Chachoengsao 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

บทนา
นโยบำยประเทศไทย 4.0 เป็ นแนวคิ ดที่ จ ะปรั บเปลี่ ย นประเทศ เพื่ อให้ประเทศหลุด พ้น จำกกับดัก ประเทศรำยได้
ปำนกลำง อันหมำยถึ ง ประเทศกำลังพัฒนำไปสู่ ประเทศที่ มีรำยได้สูงกลำยเป็ นประเทศที่ พฒ
ั นำแล้ว สอดคล้องกับยุคดิ จิทลั
ที่เข้ำมำเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชำชนทัว่ ไป กำรจัดกำรศึกษำที่ผลิตคนยุคดิจิทลั เข้ำสู่ กำรควบคุมเครื่ องจักรและสร้ำงสรรค์
ประดิษฐ์กรรม อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผลิตคนที่จะไปประกอบอำชีพอิสระและเป็ นผูป้ ระกอบกำรสมัยใหม่
ที่ มีทักษะทำมำหำกิ นได้ด้วยตนเอง [1] สถำนศึ กษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จึ งมี บทบำทหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบที่สำคัญในกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อผลิต และ
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พัฒ นำก ำลัง คนในด้ำ นวิ ช ำชี พ ระดับ ฝี มื อ ระดับ เทคนิ ค และระดับ เทคโนโลยี รวมทั้ง เป็ นกำรยกระดับ กำรศึ ก ษำวิช ำชี พ
ให้สูงขึ้ น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และพัฒนำผูส้ ำเร็ จกำรศึ กษำอำชี วศึ กษำให้มีควำมรู ้ มี ทักษะ
และกำรประยุกต์ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน และกำร
ดำรงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภำวะที่ดี [2]
สุ ขภำพองค์กำร เป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับกำรพัฒนำองค์กำรทำงกำรศึ กษำ และยังเป็ นกำรศึ กษำควำมสำมำรถของระบบ
ภำยในขององค์กำร รวมทั้งสุ ขภำพองค์กำรยังเป็ นตัวบ่งชี้ อย่ำงหนึ่ งของกำรมี ประสิ ทธิ ภำพขององค์กำร เรวัตร งะบุ รงค์ [3]
ได้กล่ำวว่ำ สุ ขภำพองค์กำรเป็ นตัวบ่งชี้อย่ำงหนึ่ งของกำรมีประสิ ทธิ ภำพองค์กำร ได้แก่ 1) มีควำมใฝ่ รู ้รักกำรอ่ำนแสวงหำควำมรู ้
ของผูเ้ รี ย น 2) ควำมพึ ง พอใจในกำรท ำงำนของครู ผูส้ อน 3) ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ นวัต กรรม และเทคโนโลยีของครู
4) ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรั พยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ 5) ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ ยนต่อสภำวะสิ่ งแวดล้อ มที่ มำ
กระทบทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่ งฮอยและซำโบ Hoy & Sabo [4] กล่ำวว่ำ ตัวบ่ งชี้ ของกำรมี ประสิ ท ธิ ภำพขององค์ก ำรที่ ดี
มีท้ งั หมด 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1) เกียรติศกั ดิ์ของสถำนศึกษำ 2) ควำมเป็ นผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ 3) อำนำจอิทธิ พลของ
ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ 4) กำรสนับสนุนทรัพยำกร 5) กำรอยูร่ ่ วมกันของครู และ 6) กำรมุ่งเน้นวิชำกำร
ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อกำรส่ งเสริ มให้องค์กำรมีสภำวะที่องค์กำร
สำมำรถจัดกำรกับปั ญหำที่ เกิ ดขึ้นกับองค์กำร เพื่อให้องค์กำรอยู่ท่ำมกลำงสังคมที่ มีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยำว
เรวัตร งะบุ รงค์ [3] ได้ศึกษำปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ โดยเลื อกปั จจัยที่ ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำร
ประกอบด้วยส่ วนที่ สำคัญ 5 ด้ำน ได้แก่ 1) โครงสร้ำงองคก์ำรแบบทำงกำร 2) สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 3) เทคโนโลยี
4) แรงจูงใจ และ5) วัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ อรัญญำ สำรี โพธิ์ [5] กล่ำวว่ำ สิ่ งที่มีผลต่อประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภำพของ
กำรด ำเนิ น งำนในโรงเรี ยนที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่จ ริ ง ซึ่ งวัด ได้จ ำกแบบสอบถำมควำมคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห ำรและครู ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย 5
ปั จจัย ดังนี้ 1) ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 2) ปั จจัยด้ำนระบบสังคม 3) ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร 4) ปั จจัยด้ำน
ทรัพยำกรขององค์กำร 5) ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรสังเครำะห์แนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของ
สถำนศึกษำ ของนักวิชำกำร นักกำรศึกษำ ทำให้ได้ปัจจัยที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วยปั จจัย 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนโครงสร้ำง
องค์กำร 2) ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร 3) ด้ำนแรงจูงใจ และ4) ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั
สถำนศึ กษำที่ มีสุขภำพดี หรื อเป็ นองค์กำรที่ มีกำรบริ หำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลจะมีตวั บ่งชี้ หรื ออำศัย
สิ่ งสำคัญหลำยประกำร ดังผลกำรวิจยั ของ เรวัตร งะบุ รงค์ [3] พบว่ำ ปั จจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำรเชิ งสร้ ำงสรรค์ ปั จจัยด้ำน
แรงจูงใจ และปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร สำมำรถพยำกรณ์ได้ร้อยละ 80 ส่ วนปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร และปั จจัยด้ำน
เทคโนโลยีสำมำรถพยำกรณ์ ได้อย่ำงมี นัย ส ำคัญทำงสถิ ติ ที่ ระดับ .05 จำกผลกำรศึ กษำงำนวิจัยข้ำงต้น จึ งพบว่ำ ปั จจัยด้ำน
โครงสร้ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ และปั จจัยด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถพยำกรณ์สุขภำพ
องค์กำรได้อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ศุ ภณัฏ ฐ์ ศศิ วุฒิ วฒ
ั น์ [6] ท ำกำรวิจัย และกล่ ำ วถึ งระบบอำชี ว ศึ ก ษำไทยว่ำ ปั ญ หำที่ สำคัญ ในกำรจัดกำรศึ กษำของ
อำชี วศึ กษำในปั จจุบนั ยังขำดแคลนงบประมำณในระบบอำชี วศึกษำ กำรลงทุนด้ำนครุ ภณ
ั ฑ์ของอำชี วศึกษำยังถือว่ำค่อนข้ำงต่ำ
จนเป็ นเหตุให้กำรเรี ยนกำรสอนไม่ทนั ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และกำรขำดแคลนบุคลำกรในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน
และมีควำมถนัดวิชำชีพเฉพำะด้ำน ดังที่ศศิธร บัวทอง และ ศจี จิระโร [7] ได้ทำกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สำม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถำนศึ กษำอำชี วศึ กษำโดยพิ จ ำรณำจำกตัว บ่ ง ชี้ ปรำกฏว่ำ มี ผ ลกำรประเมิ น เฉลี่ ย ต่ ำ ที่ สุ ดใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงำนที่เป็ นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ระดับคุณภำพอยูใ่ นระดับต้อง
ปรับปรุ งเท่ำกับ 2.45 รองลงมำ คือ ผลกำรประเมินเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ 5 ผลงำนที่ เป็ นนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ หรื อ
งำนวิจยั ของครู ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ระดับคุณภำพอยูใ่ นระดับพอใช้ เท่ำกับ 2.57 และผลกำรประเมินเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยน
มีควำมรู ้และทักษะที่ จำเป็ นในกำรทำงำน ระดับคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้ เท่ำกับ 3.19 ส่ วนตัวบ่งชี้ อื่น มีผลกำรประเมินเฉลี่ย
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ระดับคุณภำพอยูใ่ นระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จำกกำรสรุ ป รำยงำนผล
กำรประเมิ นตนเองของแต่ล ะวิทยำลัย ผลปรำกฏว่ำ ด้ำ นบุ คลำกรเป็ นปั จจัย หนึ่ งขององค์กำร ซึ่ ง สถำนศึ กษำบำงแห่ งนั้นมี
บุคคลำกรฝ่ ำยบริ หำรไม่เพียงพอต่อกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกร ส่งผลให้สำยงำนกำรบังคับบัญชำไม่ครอบคลุมกับงำนในวิทยำลัย
อีกทั้งกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนครุ ภณ
ั ฑ์และวัสดุฝึกที่มีกำรแบ่งตำมรำยหัวของผูเ้ รี ยนเป็ นผลให้สถำนศึ กษำได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณน้อยจึงทำให้ขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และสถำนศึกษำส่ วนใหญ่มีบุคคลำกรที่เป็ นลูกจ้ำง
ชัว่ ครำวจำนวนมำก เมื่อถึงเวลำสิ้ นภำคเรี ยนจะมีกำรย้ำยเข้ำหรื อย้ำยออกอยู่ตลอดเวลำ ตลอดจนผลงำนวิจยั นวัตกรรม หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ ในส่ วนของกำรเผยแพร่ ผลงำนและกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจำนวนน้อย สำเหตุโดยภำพรวม เนื่ องจำก
สถำนศึกษำมีทรัพยำกรขององค์กำรทำงด้ำนระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ รวมทั้งจำกผลรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของวิทยำลัยกำรอำชีพพนมสำรคำม ประจำปี กำรศึกษำ 2560 [8] พบว่ำ จุดที่ควรพัฒนำที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและต่อ
สุ ขภำพองค์กำร ประกอบด้วยครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีไม่เพียงพอในทุกสำขำวิชำชีพต่อจำนวนนักเรี ยน นักศึกษำที่เพิม่ ขึ้น
ในแต่ละปี กำรศึกษำ อีกทั้งยังขำดแคลนงบประมำณในกำรจัดซื้ อสื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำใช้ประกอบในกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน ตลอดจนกำรจัดทำแผนกำรเรี ยนรู ้แบบบูรณำกำรทุกรำยวิชำและทุกภำคเรี ยนยังมีจำนวนน้อย อีกทั้งควรมีกำรประเมินผลตำม
สภำพจริ ง และมีกำรนิ เทศกำรเรี ยนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่ อง ตลอดจนควรมีระบบกำรดูแลติดตำมพฤติกรรมของนักเรี ยน นักศึกษำ
อย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ จำกสภำพผลกำรปฏิบตั ิงำนในสถำนศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ ดังกล่ำว เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิ ทธิผลและ
ประสิ ทธิ ภำพ กำรตรวจสอบประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพขององค์กำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงชัดเจน คือ กำรตรวจสอบ “สุ ขภำพ
องค์กำร” เพรำะสุ ขภำพองค์กำร คือ ควำมสำมำรถขององค์กำรในกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจ สถำนศึกษำที่สำมำรถบริ หำรงำนให้
เกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภำพสูงสุด
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีควำมสนใจศึกษำเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ งและพัฒนำปั จจัยที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องให้มีคุณภำพดี ยิ่งขึ้ น
พร้ อมทั้งเป็ นข้อมูลในกำรวำงแผนกำหนดนโยบำย มำตรกำรส่ งเสริ มพัฒนำกำรบริ หำรสถำนศึ กษำและจัดกำรศึ กษำ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษำระดับของปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ด้ำนแรงจูงใจ และด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทลั ของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
2. เพื่อศึกษำระดับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
3. เพื่ อ ศึ ก ษำควำมสัม พันธ์ ร ะหว่ำ งปั จจัย ด้ำ นโครงสร้ ำ งองค์ก ำร ด้ำ นสภำพแวดล้อ มองค์ก ำร ด้ำ นแรงจู ง ใจ และ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั กับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
4. เพื่อศึกษำปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ด้ำนแรงจูงใจ และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ส่งผล
ต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชำกรที่ ใ ช้ใ นกำรวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำและครู ผูส้ อน สัง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี กำรศึกษำ 2562 จำนวน 7 สถำนศึกษำ รวมประชำกรทั้งสิ้น 420 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำและครู ผูส้ อน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ ปี กำรศึ กษำ 2562 ได้จำกกำรกำหนดขนำดจำกตำรำงของเครจซี่ และมอร์ แกน [9] ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
จัดทำแบบสอบถำมสำหรับงำนวิจยั ครั้ งนี้ เพิ่มขึ้นอีก 5 % ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำง 210 คน เพื่อให้ผลที่ ได้มีควำมแม่นยำในกำร
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วิเครำะห์ขอ้ มูล จำแนกเป็ นผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ จำนวน 11 คน และครู ผสู ้ อน จำนวน 199 คน กำหนดสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่ำง
โดยวิธีกำรคำนวณเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ จำแนกตำมสถำนศึกษำทั้ง 7 สถำนศึกษำ พิจำรณำจำกจำนวนของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
และครู ผสู ้ อน โดยใช้วธิ ีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย
3. กำรสร้ำงเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นแบบสอบถำมมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จำกนั้น
น ำไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชำญจ ำนวน 5 ท่ ำ นตรวจสอบหำค่ ำ ดัช นี ค วำมสอดคล้อ ง (IOC) ควำมเที่ ย งตรงด้ำ นเนื้ อ หำ ภำษำที่ ใ ช้ใ น
แบบสอบถำม จำกนั้นนำมำหำดัชนี ควำมสอดคล้องเท่ำกับ 0.8 ถึง 1.0 นำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ในวิทยำลัยเทคนิ คชลบุรีที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 15 คน และวิทยำลัยเทคนิ คบูรพำปรำจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 15 คน รวมเป็ น 30 คน จำกนั้น
นำไปหำค่ำควำมเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีกำรของครอนบำค [10] เพื่อหำค่ำสัมประสิ ทธิ์ แอลฟำ โดยแบบสอบถำมที่ ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้
ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ เท่ำกับ .924 และสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเชื่ อมัน่ .957 และ
ค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำม ทั้งฉบับ เท่ำกับ .970
4. กำรเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จัย ด ำเนิ น กำร ดัง นี้ 1) ผู ้วิ จัย ขอหนัง สื อ จำก บัณ ฑิ ต วิ ท ยำลัย มหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏ
รำชนคริ นทร์ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูลไปเสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึ กษำสังกัดอำชี วศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิ คฉะเชิ งเทรำ วิทยำลัยเทคนิ คจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) วิทยำลัยอำชี วศึ กษำฉะเชิ งเทรำ วิทยำลัยสำรพัดช่ ำง
ฉะเชิ งเทรำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิ งเทรำ วิทยำลัยกำรอำชี พพนมสำรคำมและวิทยำลัยกำรอำชี พบำงปะกง เพื่อขอ
ควำมอนุ เครำะห์ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผูว้ ิจัยส่ งแบบสอบถำมไปยังสถำนศึ กษำสังกัดอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ
ทั้ง 7 สถำนศึกษำด้วยตนเอง และ 3) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถำมตำมวันและเวลำที่กำหนด
5. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงแบบสอบถำมจำกนั้นดำเนิ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลกำรศึกษำระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยรวมและรำยด้ำน
ปั จจัย
1. ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร
2. ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร
3. ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ
4. ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั
เฉลี่ยรวม

n = 210

X

4.22
4.27
4.20
4.34
4.26

S.D.
0.52
0.52
0.51
0.54
0.48

ระดับ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

อันดับที่
3
2
4
1

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จัง หวัด ฉะเชิ งเทรำ มี ค่ ำ เฉลี่ ย โดยรวมและรำยด้ำ นอยู่ในระดับมำก เรี ย งล ำดับค่ำ เฉลี่ ย จำกมำกไปหำน้อ ย ได้แ ก่ ปั จ จัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร และปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ตำมลำดับ ส่ วนปั จจัยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็ น
ลำดับสุดท้ำย ได้แก่ ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ
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1.1 ระดับปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้ เนื่องจำกผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้มี
กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริ หำรสถำนศึกษำ ตำมที่สถำนศึกษำอำชีวศึกษำกำหนด ซึ่งกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริ หำรจะมีกำรดำเนินงำน
บริ หำรแบ่งเป็ น 4 ฝ่ ำย ซึ่ งประกอบด้วย ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกร ฝ่ ำยแผนงำนและควำมร่ วมมือ ฝ่ ำยพัฒนำกิจกำรนักเรี ยน นักศึกษำ
และฝ่ ำยวิชำกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ [11] สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ คณพงศ์ ดำเลิศ [12] ที่ศึกษำพบว่ำ ปั จจัย
ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ นระดับมำก
1.2 ระดับปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ผลกำรวิจัย พบว่ำ มี ค่ ำ เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้ง นี้ เนื่ องจำก ผูบ้ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ได้มี ก ำรจัด อำคำรสถำนที่ ภำยใน
สถำนศึ กษำมีควำมเหมำะสมต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ มีสถำนที่ ต้ งั เหมำะสม วัสดุอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำมีควำมเพียงพอต่อกำร
เรี ยนกำรสอน มีงบประมำณเพียงพอในกำรดำเนิ นงำน สถำนศึ กษำมีกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมภำยนอกได้ บุคลำกรใน
สถำนศึ ก ษำปฏิ บัติ ต ำมกฎระเบี ย บของสั ง คม สอดคล้อ งกับ งำนวิ จัย ของ ชู เ ชิ ด พุ ท ธเจริ ญ [13] ที่ ศึ ก ษำพบว่ำ ปั จ จัย ด้ำ น
สภำพแวดล้อมองค์กำร โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ นระดับมำก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ พิมพ์ ศรี ภทั รประภำ [14] ที่ศึกษำ
พบว่ำ ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ นระดับมำก
1.3 ระดับปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ ผลกำรวิจยั
พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้ เนื่องจำก ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ กำหนดให้
ครู ผูส้ อนปฏิ บตั ิงำนตำมที่ ตอ้ งกำรหรื อตำมควำมคำดหวังของสถำนศึ กษำ ทำให้บุคลำกรรู ้สึกอยำกทำงำนขึ้นในตัวเอง ได้แก่
ให้กำรยอมรับในควำมคิดและกำรกระทำของบุคลำกร กำรให้อิสระในกำรทำงำน กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย กำรให้กำร
สนับสนุ นและกำรไม่ให้ควำมสำคัญจำกผูบ้ ริ หำรและกำรลงโทษ สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ สวนันท์ ชัยวร [15] ที่ ศึกษำพบว่ำ
ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ โดยภำพรวมและรำยด้ำนมีกำรปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมำก
1.4 ระดับ ปั จ จัย ด้ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ของสถำนศึ ก ษำ สั ง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ผลกำรวิจยั พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้ เนื่ องจำก ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดกำรอำชีวศึกษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รู้จกั นำเทคโนโลยีดิจิทลั มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น มีกำรเรี ยนกำรสอนในลักษณะอีเลิร์นนิ่ง
(E-Learning) นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จำกเว็บไซต์ ที่นำเสนอเรื่ องต่ำง ๆ เพื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในลักษณะมัลติมีเดีย มีกำรใช้เครื อข่ำย
ไร้สำยด้วยเทคโนโลยี WI-FI ทั้งในและนอกห้องเรี ยน สอดคล้องกับงำนวิจยั ของสรคุปต์ บุญเกษม, สันติศกั ดิ์ กองสุ ทธิ์ ใจ และ
วินยั รังสิ นนั ท์ [16] ที่ศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยี โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ นระดับมำก
2. ผลกำรศึกษำระดับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับเกี่ยวกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยรวมและรำยด้ำน
n = 210
สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ
S.D.
ระดับ
อันดับที่
X
1. ด้ำนเกรี ยติศกั ดิ์ของสถำนศึกษำ
4.13
0.46
มำก
5
2. ด้ำนควำมเป็ นผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
4.26
0.51
มำก
1
3. ด้ำนอำนำจอิทธิพลของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
4.18
0.55
มำก
2
4. ด้ำนกำรสนับสนุนทรัพยำกร
4.14
0.55
มำก
4
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
n = 210

สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ

S.D.
0.58
0.56
0.48

X

5. ด้ำนกำรอยูร่ ่ วมกันของครู
6. ด้ำนกำรมุ่งเน้นวิชำกำร
เฉลี่ยรวม

4.02
4.15
4.15

ระดับ
มำก
มำก
มำก

อันดับที่
6
3

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ สุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ
มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ นระดับมำก เรี ยงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนควำมเป็ นผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ
ด้ำนอำนำจอิทธิพลของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรมุ่งเน้นวิชำกำร ด้ำนกำรสนับสนุนทรัพยำกร ด้ำนเกียรติศกั ดิ์ของสถำนศึกษำ และ
ด้ำนกำรอยูร่ ่ วมกันของครู ทั้งนี้ เนื่ องจำก ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ เห็นควำมสำคัญขององค์กำรที่มีสุขภำพสมบูรณ์ จะทำให้องค์กำรนั้น
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม ทำให้เกิดกำรยอมรับ และกำรเชื่อถือเกิดขึ้น สถำนศึกษำจึงได้นำเอำทรัพยำกรบุคคล และวัตถุสิ่งของมำ
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร พระครู ปฐมเจติยำนุรักษ์ (สมพงษ์ สมจิ ตฺโต), [17] สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ อรั ญญำ สำรี โพธิ์ [5] ที่ ศึกษำพบว่ำ สุ ขภำพองค์กำรของโรงเรี ยนประถมศึ กษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ
หนองคำย โดยรวมอยูใ่ นระดับมำก และสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ สรำวุฒิ ปุริสำ [18] ที่ศึกษำพบว่ำ สุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยโสธร โดยรวมอยูใ่ นระดับสมบูรณ์มำก
3. ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ
และปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ
และปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ตัวแปร
X1
X1
1.000
X2
.888**
X3
.744**
X4
.844**
Y
.865**
** มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

X2

X3

X4

Y

1.000
.759**
.810**
.889**

1.000
.725**
.850**

1.000
.831**

1.000

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ และปั จจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล มี ควำมสัมพันธ์กับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ซึ่ งมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกัน และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำก อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ
.01 (rx1y = .865, rx2y = .889, rx3y = .850, rx4y = .831) ส่ วนผลกำรศึ กษำควำมสัมพันธ์รำยปั จจัยกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ พบว่ำ
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3.1 ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ อยูใ่ นระดับมำก เท่ำกับ .865 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจำก
ครู ผูส้ อนเห็ นว่ำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ สังกัดอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ สำมำรถกำหนดมำตรฐำนกำรดำเนิ นงำนอย่ำงเป็ น
ระบบและกระตุน้ ให้สมำชิกขององค์กำรร่ วมมือกันปฏิบตั ิงำนให้บรรลุจุดประสงค์หลักขององค์กำร โดยอำศัยหลักกำรของกำร
จัดกำรองค์กำร สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ ชูเชิด พุทธเจริ ญ [14] พบว่ำ ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำรมีควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกกับ
สุขภำพองค์กำรของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมำก
3.2 ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ อยู่ในระดับมำก เท่ ำกับ .889 อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่ องจำก
ครู ผสู ้ อนเห็นว่ำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ทั้งสภำพแวดล้อม
ทัว่ ไปและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิงำนของครู และกำรเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ ชูเชิด พุทธ
เจริ ญ [14] พบว่ำ ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำรมีควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกกับสุขภำพองค์กำรของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมำก
3.3 ปั จ จัย ด้ำ นแรงจู ง ใจมี ค วำมสั ม พัน ธ์ ท ำงบวกกับ สุ ข ภำพองค์ก ำรของสถำนศึ ก ษำ สั ง กัด ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ อยูใ่ นระดับมำก เท่ำกับ .850 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจำก
ครู ผูส้ อนเห็ นว่ำผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ สังกัดอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ ได้มีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิ ดกับข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรกำรศึกษำ ซึ่งเป็ นเสมือนพลังที่กระตุน้ พฤติกรรมให้แต่ละบุคคล ใช้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนไปในทำงที่จะนำไปสู่
เป้ ำหมำย และควำมสำเร็ จของกำรบริ หำรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ คณพงศ์ ดำเลิศ [13] ที่พบว่ำ ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุขภำพของโรงเรี ยนเทศบำลในเขตภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนที่ดีที่สุด อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ อรัญญำ สำรี โพธิ์ [5] ที่ศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกระดับ
มำกกับสุขภำพองค์กำรของโรงเรี ยนประถมศึกษำที่ดีที่สุด อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
3.4 ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ อยูใ่ นระดับมำก เท่ำกับ .831 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจำก
ครู ผูส้ อนในสถำนศึ กษำ สังกัดอำชี วศึ กษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ เห็ นว่ำ เทคโนโลยีดิจิทลั มี ควำมสำคัญต่อกำรบริ หำรงำนและ
ควำมสำเร็ จของกำรบริ หำรสถำนศึ กษำ นอกจำกนั้นเทคโนโลยีดิจิทลั ยังเป็ นปั จจัยสำคัญสำหรับกำรจัดกำรในองค์กำร เพรำะ
องค์กำรใดก็ตำมที่มีอำนำจเทคโนโลยีสูงจะสำมำรถก้ำวล้ ำหน้ำองค์กำรอื่นได้ ซึ่งองค์ประกอบด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นมิติสำคัญ
ที่ องค์กำรต้องให้ควำมสำคัญ เช่นเดี ยวกับด้ำนบุคคลและด้ำนกระบวนกำร สอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของชูเชิ ด พุทธเจริ ญ [14]
พบว่ำ ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีมีควำมสัมพันธ์กบั สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำอยูใ่ นระดับมำก
4. ผลกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณของปั จจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ตัวแปรที่ใช้พยำกรณ์
(Constant)
X1
X2

b
.136
.139
.348

ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ
S.E.b
t

.107
1.271
.057
.147
2.454*
.053
.367
6.533**
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ
b
S.E.b
t

X4
.145
.044
.158
3.332**
2
2
ค่ำคงที่ (a) = .136 , R = .938 , R = .881 , adjusted R = .878 , S.E.est = .173
* มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05, ** มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรที่ใช้พยำกรณ์

Sig
.001

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จังหวัดฉะเชิ งเทรำ โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ .938 ส่ วนค่ำประสิ ทธิ ภำพกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกับ .881 หมำยถึง
ตัวพยำกรณ์ทุกตัวร่ วมกันพยำกรณ์สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
และมีอำนำจพยำกรณ์ได้ร้อยละ 88.10 โดยมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .173
เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิ ทธิ์กำรถดถอยของตัวพยำกรณ์ในรู ปคะแนนมำตรฐำน พบว่ำ ตัวพยำกรณ์ที่มีอำนำจพยำกรณ์
มำกที่สุด คือ ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร (X2) โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .367 รองลงมำ
ได้แก่ ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ (X3) โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .348 ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั (X4)
โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .158 อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .01 และปั จจัยด้ำนโครงสร้ำง
องค์กำร (X1) โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .147 อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
สรุ ป ได้ว่ำ ปั จ จัย ด้ำนโครงสร้ ำงองค์กำร ปั จ จัย ด้ำนสภำพแวดล้อ มองค์กำร ปั จ จัย ด้ำนแรงจู งใจ และปั จจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั ส่ งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่ ง
สำมำรถพยำกรณ์สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ ได้ร้อยละ
88.10 โดยปั จจัยที่มีอำนำจพยำกรณ์มำกที่สุด คือ ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร รองลงมำ คือ ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ ปั จจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำรอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้
1.1 จำกกำรศึกษำพบว่ำ โครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสถำนศึกษำประชำสัมพันธ์แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน
ของสถำนศึกษำให้บุคลำกรได้ทรำบอย่ำงทัว่ ถึง มีค่ำเฉลี่ยเป็ นอันดับสุ ดท้ำย ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำจึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรจัด
โครงสร้ ำ งต่ ำ ง ๆ อย่ำ งเป็ นระบบ เพื่ อ ให้เ กิ ด กำรประสำนงำน และสอดคล้อ งกับ เป้ ำ หมำยของส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำและทำให้มีมำตรฐำนของงำน
1.2 จำกกำรศึกษำพบว่ำ สภำพแวดล้อมองค์กำร ด้ำนสถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรื อชุมชน มีค่ำเฉลี่ยเป็ นอันดับสุ ดท้ำย ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำจึงให้ควำมสำคัญ กับสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่ อยู่เหนื อกำร
ควบคุมของสถำนศึกษำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ได้แก่ สภำพทำงเศรษฐกิจ สภำพทำงสังคม วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี กำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรส่วนท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้ภำยนอก
1.3 จำกกำรศึ กษำพบว่ำ แรงจู งใจ ด้ำนผูบ้ ริ หำรกระตุน้ ให้ครู และบุ คลำกรตั้งเป้ ำหมำยในกำรปฏิ บตั ิงำนที่
ท้ำทำยควำมสำมำรถ มีค่ำเฉลี่ยเป็ นอันดับสุดท้ำย ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำจึงต้องให้ควำมสำคัญ และคำนึงถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิด
กับผูใ้ ต้บังคับบัญชำ ได้แก่ ให้กำรยอมรั บในควำมคิดและกำรกระทำของบุคลำกร กำรให้อิสระในกำรทำงำน กำรให้รำงวัล
กำรยกย่องชมเชย เพรำะกำรเป็ นผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำหรื อเป็ นผูน้ ำองค์กร ต้องมี คุณสมบัติที่เหมำะสมหลำย ๆ ประกำร และ
หน่วยงำน ต้นสังกัดสำมำรถนำข้อค้นพบจำกกำรวิจยั ครั้งนี้ไปเป็ นแนวทำงที่จะนำไปสู่เป้ ำหมำยขององค์กำรได้
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1.4 จำกกำรศึกษำพบว่ำ เทคโนโลยีดิจิทลั สถำนศึกษำใช้เครื อข่ำยไร้สำยด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ทั้งในและนอก
ห้องเรี ยน มี ค่ำเฉลี่ ยเป็ นอันดับสุ ดท้ำย ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำให้ควำมสำคัญกับกำรนำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำนด้ำน
กำรศึ กษำเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่ องของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรจัดกำรควำมรู ้ของสถำนศึกษำ
ซึ่ งมีควำมจำเป็ นและมีควำมสำคัญต่อประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลของกำรบริ หำรสถำนศึ กษำ กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยกำร
เรี ยนกำรสอน กำรมีเครื อข่ำยเชื่อมโยงเข้ำ Internet ที่สะดวก รวดเร็ ว ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กำรใช้เทคโนโลยีใช้ได้อย่ำงเต็มที่
1.5 จำกกำรศึกษำพบว่ำ สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัด
ฉะเชิ งเทรำ ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันของครู มี ค่ำเฉลี่ ยเป็ นอันดับสุ ดท้ำย ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำจึ ง ต้องหำแนวทำงกำรจัด กิ จ กรรม
เสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรที่ตอ้ งทำร่ วมกัน โดยใช้รูปแบบกำรทำงำนเป็ นทีม รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมของครู ที่แสดงถึงควำมสำมัคคีกลมเกลียว ควำมรู ้สึกพึงพอใจในกันและกัน ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบตั ิงำน มีควำมเอื้ออำรี ต่อกัน มีควำมกระตือรื อร้น และตั้งใจปฏิบตั ิงำน มีควำมผูกพันอย่ำงแน่นแฟ้นของครู ในโรงเรี ยน
และมีควำมรู ้สึกที่ดีต่องำนสอน และต่อนักเรี ยน ซึ่งจะส่งผลต่อบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กำร
1.6 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ
และปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ต้องมีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำร บริ หำรจัดกำร
องค์กำร กำหนดนโยบำยหรื อเกณฑ์กำรทำงำนให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของครู และผูบ้ ริ หำร
จะต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีให้กบั ครู และบุคลำกร กระตุน้ ให้ครู ได้มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำครู มีควำมสำมำรถที่จะแก้ไขปั ญหำ
ได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงคำนึ งถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลให้ครู สำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ ซึ่ งจะทำให้สุขภำพองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพิ่มมำกขึ้น
1.7 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปั จจัยด้ำนแรงจูงใจ ปั จจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั และ
ปั จจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำรส่ งผลต่อสุ ขภำพองค์กำรของสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ จังหวัด
ฉะเชิ งเทรำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำต้องเสริ มสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิ บตั ิงำนของครู มีควำมเป็ นธรรมในกำรบริ หำรงำน และ
พิจำรณำจัดสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอก สภำพแวดล้อมภำยใน และเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงส่งเสริ มและ
พัฒนำครู ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ให้เกิด
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลต่อไป
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