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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบองคการที่มีศักยภาพการทํางานสูง 
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2) รูปแบบความสัมพันธระหวางองค 
ประกอบองคการที่มีศักยภาพการทํางานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุม
ตัวอยางประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาภาค และอาจารยของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน  28 แหง รวม 392 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แบบตรวจสอบรายการ 4) แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได การนําไปใชประโยชน และขอคิดเห็นอื่นๆ  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. องคประกอบองคการที่มีศักยภาพการทํางานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) ภาวะผูนํา 2) นวัตกรรมการบริหาร 3) การ
จัดการเชิงกลยทุธ 4) การจัดองคการ 5) การมุงมั่นสูความเปนเลิศ 6) ระบบธรรมาภบิาล และ 7) การ
มีพันธมิตรเครือขาย 
 2. รูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบ องคการที่มศีักยภาพการทํางานสูงของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล พบวา
รูปแบบความสัมพันธประกอบดวยชุดตวัแปรอิสระ ไดแก นวตักรรมการบริหาร   การจัดองคการ 
ระบบธรรมาภิบาล กับชุดตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการเชิงกลยุทธ การมุงมั่นสูความเปน
เลิศ และการมีพันธมิตรเครือขาย การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญพบวา มีความเหมาะสม มีความถูก
ตองเชิงทฤษฎี มีความเปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนไดกบับริบทขององคการ  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา     บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร      ปการศึกษา       2553 
ลายมือช่ือนักศึกษา......................................................... 
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 The purposes of this research were to 1) determine the high performance organization 
components of Nursing College under the Ministry of Public Health and 2) examine the relationship of 
the high performance organization model among those components. The sample consisted of directors, 
assistance directors, head departments and teachers from 28 Nursing Colleges under the Ministry of 
Public Health totally 392. The research instruments were the semi-structured interview, the 
opinionnaires,     check list form and the structured interview.   The statistics used for analyzing the 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis, factor analysis, canonical 
correlation and the finding was confirmed by interview. 
 The findings of this research were: 
 1. The high performance organization components of Nursing College under the Ministry of 
Public Health comprised of 7 components which were 1) leadership 2) innovative administration  
3) strategic management 4) organization 5) excellent alignment 6) good governance and 7) partnering 
and network. 
 2. The correlation models of high performance organization components of Nursing College by 
canonical correlation coefficient was  correlated between  the  independent  variables  set,  such  as  
innovative administration, organization, good governance, and the independent variables set, such as 
leadership, strategic management, excellent alignment including  partnering and network. This finding 
model was found appropriate, accurate and accordance with the research conceptual framework. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจาก อาจารย ดร. ศริยา สุขพานิช 
ประธานกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร. ศิริ
ชัย ชินะตังกูร ประธานสอบดุษฎีนิพนธ  รองศาสตราจารย ดร. ชวนชม ชินะตังกูร กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ พรอมทั้งขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกทาน  
 ขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทกุทาน ที่ไดกรุณาใหขอมูลในการวิจัย 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ คงคลาย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี นิลกรณ  
อาจารย ดร.ดวงใจ ชวยตระกูล ที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือและใหคําแนะนําในการดําเนินการ
วิจัย ขอขอบพระคุณนายแพทยสมควร หาญพัฒนชยักูร ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  
นายแพทย ปภัสสร เจียมบุญศรี รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย พิทยา จารุพูนผล ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. จันทรจริา วงศขมทอง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําภาพร นามวงศพรหม ดร. 
มณฑาทิพย ไชยศักดิ์  ดร. ชุติมา ปญญาพินิจนกุูร และผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหเวลาในการ
สัมภาษณ และการยืนยนัผลการวจิัยรวมถึงการใหขอเสนอแนะในการวิจัย ขอขอบพระคณุ 
ผูบริหาร และคณาจารย ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขทุกทานที่ไดใหขอมูลในการวจิัยในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณเพื่อนนักศกึษาปริญญาเอกรุนที่ 4 ที่เปนกําลังใจในการทําวิจยัตลอดมา 
ขอขอบคุณ นายเกษม สิทธิรัตนสุนทร ที่สนับสนนุและเอื้ออํานวยทกุดานในการศึกษาครั้งนี้ 
 คุณคาอันเกดิจากดุษฎนีิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา ครูอาจารย  
ครอบครัว ญาติมิตร ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




