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กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ : การพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา.
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ : รศ. ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร และ ผศ. ว่าที่พนั ตรี ดร. นพดล เจนอักษร. 456 หน้ า.
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ1) องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา
2) ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา และ 3) ผลการพัฒนาเครื่ องมือ
ตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา วิธีการดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษา
ค้ นคว้ าตัวแปรที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนาเครื่ องมือและจัดเก็บ
ข้ อมูล และขันตอนที
้
่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยโรงเรี ยนประถมศึกษา 120 โรงเรี ยน
ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามข้ อเท็จจริ งแบบ rubric
scale ที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา เก็บข้ อมูลระหว่าง 3 กันยายน – 10 ตุลาคม
2553
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ คือ 1)
บูรณภาพของสถาบัน 2) ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ 3) ขวัญในการปฏิบตั ิงาน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5)
ความสามารถในการแก้ ปัญหา 6) ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ 7) การอยูร่ ่วมกันของบุคลากร และ 8) การวางแผน
2. ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
ทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยที่ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะ
ผู้นํ า แบบมิ ต รสัม พัน ธ์ ขวัญ ในการปฏิ บัติ ง าน และการสนับ สนุน ทรั พ ยากร มี ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยตรงต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา และภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และการวางแผนมี
ความสัมพันธ์โดยอ้ อมกับความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยส่งผ่านขวัญในการปฏิบตั ิงาน
3. ผลการพัฒนาเครื่ องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรี ยนประถมศึกษา คือ ตัวแปรที่สงั เกต
ได้ ขององค์ประกอบการวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบตั ิงาน ภาวะผู้นําแบบมิตรสัมพันธ์ และ
ภาวะผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้ Y tot = .516 + .286 (X 8 ) + .197 (X 1 ) + .183
(X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 )
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INVENTORY FOR THE ELEMENTARY SCHOOL. DISSERTATION ADVISORS : ASSOC.PROF. SIRICHAI
CHINATANGKUL, Ph.D., AND ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. 456 pp.
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
Y tot = .516 + .286 (X 8 ) + .197 (X 1 ) + .183 (X 3 ) +.132 (X 2 ) + .099 (X 6 )
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ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี ้ สําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดีเพราะได้ รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชยั ชินะตังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พนั ตรี ดร. นพดล เจนอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์ และ
คณาจารย์ภาควิชาการบริ หารการศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ คําแนะนําช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหา และ
ข้ อบกพร่ องต่าง ๆ มาโดยตลอด ผู้วิจยั รู้ สึกซาบซึ ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์ ภาควิชาสถิติ อดีต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ คําปรึ กษาในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ
การวิ จัย ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ท รงคุณ วุฒิ แ ละผู้เ ชี่ ย วชาญทุก ท่ า น ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นและ
ข้ าราชการครู ทุกท่านที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการให้ ข้อมูลและทดลองเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์
อย่างดียิ่งสําหรับการทําวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.พรพรรณ สมบูรณ์ ดร. ทวีวรรณ อินดา ดร.พิชญาภา ยืนยาว
นางสาวสิริมา หมอนไหม นางสาวกัลยมน อินทุสตุ นางสาวธัญนันท์ แก้ วเกิด นางสาวฐานิตา
ั ฑิต รุ่ น 6 ทุก
นพฤทธิ์ นางสาวระรวย จันทวงศ์ นายชูศกั ดิ์ ทันทะวา และเพื่อนร่ วมรุ่ นดุษฎีบณ
ท่านที่ให้ ความช่วยเหลือเป็ นกําลังใจให้ งานวิจยั สําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
สุด ท้ า ย ผู้วิ จัย ไม่ ส ามารถประสบความสํ า เร็ จ ทางการศึก ษาได้ ถ้ า ปราศจากการ
สนับสนุน ช่วยเหลือและเป็ นกํ าลังใจอย่างดียิ่งจากครอบครัวและขอมอบความสําเร็ จในครัง้ นี ้
ให้ แก่คณ
ุ พ่อวิชิต คุณแม่อรุณีย์ ศรประสิทธิ์ หลาน ๆ และครอบครัวอันเป็ นที่รัก
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