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การวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ1) องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  

2)  ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา และ 3)  ผลการพฒันาเคร่ืองมือ
ตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  วิธีการดําเนินการวิจยัประกอบด้วย  ขัน้ตอนท่ี  1  การศกึษา
ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาเคร่ืองมือและจดัเก็บ
ข้อมลู  และขัน้ตอนท่ี  3  การวิเคราะห์ข้อมลู  กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา  120 โรงเรียน  
ผู้ ให้ข้อมลู คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงแบบ  rubric  
scale  ท่ีเก่ียวกบัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  เก็บข้อมลูระหว่าง 3  กนัยายน – 10  ตลุาคม  
2553  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  การหาค่าความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ  (percentage)  
ค่าเฉล่ีย (mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  
(exploratory  factor analysis) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path  analysis) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  (stepwise multiple regression  analysis)   

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  องค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  ประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ  คือ  1)  

บรูณภาพของสถาบนั  2)  ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ 3)  ขวญัในการปฏิบติังาน 4)  การสนบัสนนุทรัพยากร  5)  
ความสามารถในการแก้ปัญหา 6)  ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ 7) การอยูร่่วมกนัของบคุลากร  และ 8)  การวางแผน   

2.  ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  พบว่า  องค์ประกอบ
ทกุตวัมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยท่ี  บรูณภาพของสถาบนั  ภาวะ
ผู้ นําแบบมิตรสัมพันธ์  ขวัญในการปฏิบัติงาน  และการสนับสนุนทรัพยากร มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา  และภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์  การอยู่ร่วมกนัของบคุลากร  และการวางแผนมี
ความสมัพนัธ์โดยอ้อมกบัความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยสง่ผา่นขวญัในการปฏิบติังาน   

3.  ผลการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรียนประถมศกึษา  คือ  ตวัแปรท่ีสงัเกต
ได้ขององค์ประกอบการวางแผน บรูณภาพของสถาบนั ขวญัในการปฏิบติังาน ภาวะผู้ นําแบบมิตรสมัพนัธ์ และ
ภาวะผู้ นําแบบกิจสมัพนัธ์ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ได้ดงันี ้  Ytot = .516 + .286 (X8) + .197 (X1) + .183 
(X3) +.132 (X2) + .099 (X6)   
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The  purposes  of  this  research  were  to  determine : 1) the  components  of  the 

organizational  health  of  the  elementary  school  2) the  influence  of  components of  organizational  
health  and 3) the  development  of  organizational  health  inventory  for  the elementary  school.  
There  were  3  steps  of  this  research  operation ;  1)  studying  the  variable  concerning  the  
organizational  health  2) developing  instrument  and  collecting  data  and 3)  analyzing  data.  The 
samples  were 120 elementary schools.  The  respondents  were  school  directors  and  teachers. 
The  instruments  for  collecting  the  data  were  semi – structural  interview  and  rubric scale of 
questionnaire  of  the  organizational  health  of  elementary  school.  The  statistics  for  analyzing  
the  data  were  frequency, percentage, mean, standard  deviation, exploratory  factor analysis, path  
analysis and  stepwise multiple regression  analysis.  

The  results  of  this  research  found  that  :  
1.  The  components  of   the organizational  health  of  the  elementary  school  were 1) 

institutional  integrity 2) consideration 3) morale 4) resource  utilization 5) problem - solving adequacy  
6) initiating  structure 7)  personal affiliation and 8)  planning. 

2) The components of  the organizational  health  of  the elementary  school  were 
correlate  to problem - solving adequacy.  Institutional  integrity,  consideration, morale and  resource  
utilization  affected  problem - solving adequacy  but  consideration  personal affiliation  and  
planning  affected to  morale  and  affected  to problem - solving adequacy   

3)  Result of development  of organizational  health  inventory  for  the elementary  school  
were  planning,  institutional  integrity,   morale, consideration   and  initiating  structure  affected  
problem - solving adequacy  at  .05 level  of  significance.  The equation of regression  analysis  was   
Ytot = .516 + .286 (X8) + .197 (X1) + .183 (X3) +.132 (X2) + .099 (X6)   
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

ดษุฎีนิพนธ์ฉบบันี ้    สําเร็จลลุ่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารย์  ดร. ศิริชยั   ชินะตงักูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าท่ีพนัตรี  ดร. นพดล  เจนอกัษร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  รองศาสตราจารย์  ดร.ประกอบ  คณุารักษ์  และ
คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศกึษาทกุท่านท่ีกรุณาให้คําแนะนําช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา  และ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด  ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้  ณ  
โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราณี  นิลกรณ์  ภาควิชาสถิติ  อดีต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ีให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การวิจัย  ขอกราบขอบพระคุณผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญทุกท่าน  ผู้ บริหารโรงเรียนและ
ข้าราชการครูทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลและทดลองเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งดียิ่งสําหรับการทําวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.พรพรรณ  สมบูรณ์ ดร. ทวีวรรณ  อินดา ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
นางสาวสิริมา หมอนไหม นางสาวกัลยมน  อินทุสตุ  นางสาวธัญนนัท์  แก้วเกิด  นางสาวฐานิตา  
นพฤทธ์ิ  นางสาวระรวย  จนัทวงศ์  นายชูศกัดิ์  ทนัทะวา และเพ่ือนร่วมรุ่นดษุฎีบณัฑิต รุ่น 6 ทุก
ท่านท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นกําลงัใจให้งานวิจยัสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

สุดท้าย   ผู้ วิจัยไม่สามารถประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้ถ้าปราศจากการ
สนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจอย่างดียิ่งจากครอบครัวและขอมอบความสําเร็จในครัง้นี ้
ให้แก่คณุพอ่วิชิต  คณุแมอ่รุณีย์  ศรประสทิธ์ิ  หลาน ๆ และครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




