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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน และแนวทางการสงเสริม

สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เอกชน จํานวน 39 สถาบัน โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบสัดสวนตามจํานวนและขนาดของสถาบันในแตละกลุม  

แลวทําการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลจาก 14 สถาบัน เก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม

เกี่ยวกับมิติสุขภาพองคกร 7 มิติตามแนวคิดและทฤษฎีของฮอยและมิสเกล ไดแก 1.มิติบูรณภาพของสถาบัน 2.มิติ

ดานกิจสัมพันธ 3.มิติดานมิตรสัมพันธ 4.มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร 5.มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร 6.มิติดาน

ขวัญกําลังใจ และ7.มิติดานการมุงเนนวิชาการ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหา   

ผลการวิจัย พบวา 1) สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิติ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

คาเฉลี่ยกลางเกือบทุกมิติ ยกเวนในมิติ ท่ี  1  ดานบูรณภาพของสถาบัน  ท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํา

กวาคาคะแนนกลาง 2) สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิต ิพบวา โดยรวมมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 

14 สถาบัน มีภาวะสุขภาพองคกรสูงกวาคาเฉลี่ย   มีจํานวน 5 สถาบัน ที่มีภาวะสุขภาพองคกรดี โดยเปน

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ 1 สถาบัน ขนาดกลาง 3 สถาบัน และขนาดเล็ก 1 สถาบัน   และ 3) มีมหาวิทยาลัย

เอกชน จํานวน 2 สถาบันที่มีภาวะสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย  และต่ํากวาคาเฉลี่ยมากเปนมหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดใหญและขนาดกลางตามลําดับ  

คําสําคัญ: มิติสุขภาพองคกร   สุขภาพองคกร  มหาวิทยาลัยเอกชน  
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Abstract 

 The purposes of this research were to examine the organizational health of private universities, and to 

propose guidelines to improve the organizational health of private universities. The population of the study was 

the administrators and staffs in 39 private universities.  Using stratified random sampling and simple random 

sampling, 14 private universities were selected as the samples. The questionnaire based on Hoy and Miskel’s 7 

dimensions of the organizational health including; 1) institutional integrity, 2) initiating structure, 3) 

consideration, 4) principal influence, 5) resource support, 6) morale , and 7) academic emphasis, was used for 

data collection. The data was then analyzed by ways of percentage, mean, standard deviation and content 

analysis.   

The findings of this study revealed that; 1) the overall average score in the 7 dimensions of the 

organizational health of private universities was at the level of above average in nearly every dimension except 

the first dimension, institutional integrity which the average score was at the level of lower than  average, 2) the 

overall average score in the 7 dimensions of the organizational health of 14 private universities was at the level of 

above average, and 5 private universities (1 large , 3 medium , and 1 small ) were at the good level, and 3) 2 

private universities (1 large, and 1 medium) had the overall average score of the organizational health at the level 

of a little below average and much below average respectively. 

Keywords: The Dimensions of the organizational health, Organizational health, Private University 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของสงัคมท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและกระแสโลกาภิ

วัตน ไดสงผลตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่จะตองเรงสรางคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให

สามารถแขงขันกับการเปดกวางทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและการขยายตัวของ

สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศดวยนั้น   มหาวิทยาลัยเอกชนมีสถานภาพเปนองคกรทางการศึกษา เปนองคกรที่มี

ชีวิตมีการดําเนินงานในลักษณะขององคกรระบบเปด ที่มีการทํางานประสานกันทั้งระบบภายใน(Infra systems)

และระบบภายนอก (Supra systems) มหาวิทยาลัยเอกชนจะตองพรอมรับมือและพรอมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันสามารถดําเนินภารกิจที่ตั้งไวบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน นโยบายและ

วัตถุประสงคที่แตละสถาบันไดกําหนดไว การศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะองคกรทาง

สังคม สอดคลองกับการศึกษาของ ไมลส (Miles,1969) ที่ไดศึกษาองคกรในฐานะระบบ และเสนอแนวคิดที่องคกร

สามารถปรับตัวอยูรอดไดวาเปนองคกรที่มีสุขภาพดี  และไดอธิบายวา องคกรในฐานะระบบเปดทางสังคม ตอง

เผชิญกับปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องคกรจําเปน ตองมีการปรับตัว และการปรับตัวไดถือเปน

ภาวะสุขภาพขององคกร องคกรที่มีสุขภาพดีนั้นไมเพียงแตทําใหองคกรสามารถอยูรอดไดในสภาพแวดลอมเทานัน้ 
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แตยังสามารถพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการอยูรอดตอไปไดอีกดวย   

และยังสอดคลองกับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ที่กลาววา สุขภาพองคกรที่ดีจะทําให

องคกรสามารถพัฒนางานไปไดดวยดี รวมท้ังสรางใหเกิดบรรยากาศองคกรทีด่ี เชนเดียวกับโอเวน (Owens,1987)  

ที่ไดกลาววา  องคกรที่มีสุขภาพดี จะเปนตัวบงชี้ใหทราบวาองคกรมีการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหากองคกรใดมีสุขภาพองคกรที่อยูในสภาวะที่สมดุล ระบบยอยตางๆสามารถทํางานประสานกันได

เปนอยางดี ยอมจะสงผลบวกตอประสิทธิภาพขององคกร ความจําเปนพื้นฐานของการอยูรอดขององคกร 

ประกอบดวย 1. การบรรลุเปาหมายองคกร 2.การควบคุมกิจการตางๆภายในองคกรได และ 3.ตองสามารถปรับตัว

ใหเขากับสิ่งแวดลอม องคกรนั้นๆจึงจะสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพองคกรที่ดีดวย จาก

เหตุผลที่กลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ดวยแนวคิดท่ีนักวิชาการที่

ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองคกร ดวยมีความเชื่อที่วาสุขภาพองคกรที่ดี มีความสัมพันธกับการปรับตัวเพื่อเผชิญกับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายดาน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งการเจริญเติบโตและการ

พัฒนาของสถาบัน เพื่อใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว จึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยมีความสนใจและมีความตองการที่จะศึกษา

สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ที่กลาววา สุขภาพ

องคกรที่ดีจะทําใหองคกรสามารถพัฒนางานไปไดดวยดี รวมท้ังสรางใหเกิดบรรยากาศองคกรที่ดี ดวยมหาวิทยาลัย

เอกชนมีพัฒนาการเปนพลวัตรตลอดเวลายอมตองมีภาวะสุขภาพองคกรที่ดี หรือมีอาการเจ็บปวยบาง ซึ่งอาการ

เจ็บปวยของมหาวิทยาลัยเอกชนหากมีไมมากก็คงไมกระทบผลกับการบริหารจัดการองคกรเทาไรนัก แตหากเปน

อาการเจ็บปวยที่รุนแรงหรอืเรื้อรัง ก็อาจจะสงผลตอารบรหิารจัดการองคกรในภาพรวมได ผลที่คาดวาจะไดจากการ

ศึกษาวิจัยนี้ จะทําใหผูบริหารหรือผูที่เกีย่วของในการบรหิารมหาวิทยาลยัเอกชน ตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การตรวจประเมินและพยากรณภาวะสุขภาพที่ดีหรือไมดีขององคกรอยางเปนระบบ อันจะสงผลตอการบริหาร

สถาบันของผูบริหารหรือผูนําของสถาบันใหมีภาวะสุขภาพองคกรที่ดี และสามารถเจรญิเติบโตอยางมั่นคงตอไปได 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศกึษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลยัเอกชน 

2. เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน 

 

นิยามศัพท 

สุขภาพองคกร หมายถึง  สภาวะความสมดุลของกระบวนการทํางานของระบบยอยตางๆภายในองคกร  

สงผลใหองคกรมีการเจรญิเติบโตท่ีเหมาะสมระบบยอยภายในมีความสัมพันธท่ีดีแตละระบบยอยสามารถฏิบัติงาน

ใหบรรลุตามเปาหมายและภารกิจขององคกร มีความพรอมที่จะเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สุขภาพองคกรที่ดีจะมีความสามารถในการปรับตัวและดํารงคงอยูไดกับสภาพแวดลอมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเหมาะสม  
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มิติสุขภาพองคกร หมายถึง การศึกษาความสมดุลของสุขภาพองคกรในมิติท่ีเกี่ยวของ อันจะนําไปสูการมี

ภาวะสุขภาพองคกรที่ดีและไมดี  โดยใชเกณฑวัดใน 7 มิติ ประกอบดวย  

1. มิติบูรณภาพของสถาบัน (Institutional integrity) หมายถึง ความมั่นคงของสถาบันในการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร สถาบันมีอํานาจในการจัดการองคกร มีความเปนอิสระในการบริหารสถาบัน และไมจําเปน

ที่จะตองถูกจํากัดใหปฏิบัติตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูปกครองเทานั้น   บุคลากรของ

สถาบันสามารถไดรับการปกปอง หากไดรับผลกระทบจากความตองการที่ไมเปนธรรมหรือไมมีเหตุผลพอของ

ชุมชนหรือผูปกครอง  สถาบันสามารถที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จไดแมจะมีภัยคุกคามจากภายนอก 

2. มิติดานกิจสัมพันธ (Initiating structure) หมายถึง งานหรือความสําเร็จที่สถาบันมีความมุงมั่น ซึ่ง

ผูบริหารมีการสื่อสารขอมูลความคาดหวัง ใหกับบุคลากรภายในองคกรไดรับรูอยางชัดเจน เพื่อใหการทํางาน

เปนไปตามความคาดหวังและมีมาตรฐานตามท่ีสถาบันกําหนดไว 

3. มิติดานมิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารที่แสดงถึงความ

เปนมิตร การใหการสนับสนุน และการแสดงตนเปนเพื่อนรวมงานที่ดี มีความสามารถในการดูแลและจัดหา

สวัสดิการใหกับบุคลากรของสถาบัน รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

 4. มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร (Principle influence) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใช

อิทธิพลเพื่อการโนมนาวผูบังคับบัญชาที่อยู เหนือกวา ใหเกิดความคลอยตามและทํางานรวมกันได กอใหเกิด

ประโยชนตอบุคลากรในสถาบัน ทําใหการทํางานเปนอิสระทั้งทางความคิดและการกระทํา 

 5. มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร (Resource support) หมายถึง ผูบริหารมีการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ 

สื่อการเรียนการสอนทั้งที่มีอยูเดิม หรือมีการจัดหาอุปกรณใหใหมอยางเพียงพอและคลองตัว เพื่อใหการทํางาน

สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

 6. มิติดานขวัญกําลังใจ (Morale) หมายถึง ความรูสึกที่กอใหเกิดความไววางใจ ความมั่นใจ ความ

กระตือรือรนและมีความเปนมิตรที่ดีตอกัน บุคลากรในสถาบันมีความรูสึกที่ดีและชวยเหลือกัน และมีความ

ภาคภูมิใจที่จะทํางานที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

 7. มิติดานการมุงเนนวิชาการ (Academic emphasis) หมายถึง สถาบันมีความพยายามที่จะทําใหเกิดความ

เปนเลิศทางวิชาการ ดวยการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไวในระดับสูง มีการ

จัดการเรียนการสอนที่เปนระบบอยางเครงครัดและจริงจัง ผูสอนมีความเชื่อมั่นในตัวผูเรียน ซึ่งผูเรียนเองจะตองมี

ความมุงม่ัน ตองเรียนอยางเต็มที่ และใหการยอมรับนับถือเพื่อนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนที่ดีดวย  

มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง  สถาบันการศึกษาที่มีการกอตั้ง และดําเนินงานโดยภาคเอกชน มีหลักสูตร

การเรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา  และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. ไดขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพองคกร ใน 7 มิติของมหาวิทยาลัยเอกชน 

2. ไดแนวทางการสงเสริมสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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ผลที่ไดจากการวิจัยขางตน จะเปนขอมูลใหผูบริหารหรือผูนําของมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถนําไปเปน

ขอมูลในการวินิจฉัยสุขภาพองคกรเบื้องตนใน 7 มิติ อันจะนําไปสูการบริหารจัดการภายในแตสถาบัน ในแตละมิติ

สุขภาพองคกร เพื่อการปรับปรุง พัฒนา สงเสริม และตรียมความพรอมใหสถาบันมีสุขภาพองคกรที่ดีและแข็งแรง

ตอไป 

 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จํานวน 39 สถาบัน  

1.2. กลุมตัวอยางผูใหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนจากจํานวนและขนาดของ

สถาบันและทําการสุมอยางงาย  ไดมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  14 สถาบัน จาก 39 สถาบัน มี

รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ผลการสุมกลุมตัวอยางมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ จํานวน 8 สถาบัน และไดขอมูล

กลับมาจํานวน 7 สถาบัน เปนผูใหขอมูล จํานวน 161 คน   

1.2.2 ผลการสุมกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง จํานวน 6 สถาบัน และได

ขอมูลกลับมาจํานวน 5 สถาบัน เปนผูใหขอมูล จํานวน 115 คน   

1.2.3 ผลการสุมกลุมตัวอยางไดมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กจาํนวน  3 สถาบัน และไดกลับ

ขอมูลกลับมาจํานวน 2 สถาบัน เปนผูใหขอมูล จํานวน 46 คน   

ทั้งนี้เพื่อใหการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใหขอมูล ครอบคลุมไปสูกลุมประชากร ผูวิจัย

ไดทําการเก็บขอมูลกับกลุมผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน 3 กลุม ประกอบดวย 

1. กลุมผูบริหารระดับสูง ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี จํานวน  52 คน 

2. กลุมผูบริหารระดับกลาง ไดแก คณบดี ผูอํานวยการ รองคณบดี จํานวน 103 คน 

3. กลุมผูปฏิบัติงาน ไดแก อาจารยและเจาหนาท่ี จํานวน 167 คน  

ผูวิจัยไดขอมูลกลับมาจากกลุมตัวอย างผู ใหขอมูล รวมทั้งสิ้น 14 สถาบัน และได

แบบสอบถามกลับมาจํานวน 322 ชุด คิดเปนรอยละ 82.35 ของจํานวนแบบสอบถาม 391 ชุด ที่ตองเก็บท้ังหมด  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามมิติสุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลด

แมน (Hoy & Feldman,2000) มีจํานวน 44 ขอ และมีคะแนนมาตรฐานการประเมินสุขภาพองคกร ทําการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ไดคาความเที่ยงตรง (Validity) 

และคาความสอดคลอง (IOC) ท่ีคาคะแนน 0.98 และคาความเชื่อมั่น(Reliability) 0.98   

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมลูตามขั้นตอนดงันี ้
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3.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือนําถึงนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยเพื่อขอ

อนุญาตเก็บขอมูลกับมหาวิทยาลัยเอกชนกลุมตัวอยาง โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการขออนุญาต

เก็บขอมูลของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยที่กําหนดไว 

3.2. ผูวิจัยไดจัดสงหนังสือนําตามขอ 3.1 ไปยังผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง

และสงแบบสอบถามใหสถาบันละ 23 ฉบับ รวม 391 ฉบับ และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคการ

วิจัย ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับกลุมผูใหขอมูล  ประกอบดวย กลุมผูบริหารระดับสูง กลุม

ผูบริหารระดับกลางและกลุมผูปฎิบัติ  เปนผูใหขอมูลจํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 82.35 จากจํานวนกลุมตัวอยาง

ผูใหขอมูลที่ตองการทั้งหมด 391 คน 

4. สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้  

1.การจําแนกขอมูลท่ัวไป ใชคาความถี่และคารอยละ  

2.การวเิคราะหเพือ่ประเมินสุขภาพองคกรที่ดีและไมดี จากแบบสอบถามเกี่ยวกับมิต ิ

สุขภาพองคกรใน 7 มิติ ตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000) จํานวนขอคําถาม 44 ขอ นํามา

คํานวณโดยการใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณคาคะแนนมาตรฐานเพื่อประเมินสุขภาพองคกร  

-การใหคะแนนในแตละมิติ 

มิติที่ 1 ดานบูรณภาพของสถาบัน     คะแนนขอคาํถามท่ี 1+8+15+22+29+36+39 

มิติที่ 2 ดานกิจสัมพันธ     คะแนนขอคาํถามท่ี 4+11+18+25+32 

มิติที่ 3 ดานมิตรสัมพันธ     คะแนนขอคาํถามท่ี 3+10+17+24+31 

มิติที่ 4 ดานอิทฺธิพลของผูบริหาร    คะแนนขอคาํถามท่ี 2+9+16+23+30 

มิติที่ 5 ดานการสนับสนนุทรัพยากร    คะแนนขอคําถามท่ี 5+12+19+26+33 

มิติที่ 6 ดานขวัญและกําลงัใจ    คะแนนขอคาํถามท่ี 13+20+27+34+37+40+42+44 

มิติที่ 7 ดานการมุงเนนวชิาการ    คะแนนขอคาํถามท่ี 7+14+21+28+35+38+41+43 

-คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานใน 7 มิติ  คาเฉลี่ย(mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(sd) 

มิติที่ 1 ดานบูรณภาพของสถาบัน      18.61  2.66 

มิติที่ 2 ดานกิจสัมพันธ      14.36  1.83 

มิติที่ 3 ดานมิตรสัมพันธ      12.83  2.03 

มิติที่ 4 ดานอิทฺธิพลของผูบริหาร     12.93  1.79 

มิติที่ 5 ดานการสนับสนนุทรัพยากร        13.52  1.89 

มิติที่ 6 ดานขวัญและกําลงัใจ     25.05  2.64 

มิติที่ 7 ดานการมุงเนนวิชาการ     21.33  2.76 

-เกณฑในการหาคา SD ในแตละมิติของกลุม 

 SdS มิติที่ 1 = 100(คาที่ได-18.61)/2.66+500 

SdS มิติที่ 2 = 100(คาที่ได-14.36)/1.83+500 

SdS มิติที่ 3 = 100(คาที่ได-12.83)/2.03+500 
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SdS มิติที่ 4 = 100(คาที่ได-12.93)/1.79+500 

SdS มิติที่ 5 = 100(คาที่ได-13.52)/1.89+500 

SdS มิติที่ 6 = 100(คาที่ได-25.05)/2.64+500 

SdS มิติที่ 7 = 100(คาที่ได-21.33)/2.76+500 

-เกณฑการวิเคราะหคาคะแนนภาวะสุขภาพองคกร 

 สุขภาพองคกร = (SdS มิติที่ 1) +(SdS มิติที่ 2)+ (SdS มิติที่ 3)+ (SdS มิติที่ 4)+ 

                                          (SdS มิติที่ 5)+ (SdS มิติที่ 6)+ (SdS มิติที่ 7)/7 

 คะแนนมากกวา 600  -สุขภาพองคกรดีมาก 

 คะแนน 551-600  -สุขภาพองคกรด ี

 คะแนน 525-550  -สุขภาพองคกรสงูกวาคาเฉลีย่ 

 คะแนน 511-524  -สุขภาพองคกรสงูกวาคาเฉลีย่เล็กนอย 

 คะแนน 487-510  -สุขภาพองคกรเทากับคาเฉลีย่ 

 คะแนน 476-486   -สุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย 

 คะแนน 450-475  -สุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ย 

 คะแนน 400-449  -สุขภาพองคกรต่ํา 

คะแนนต่ํากวา 400 -สุขภาพองคกรต่ํามาก 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน มีดังนี้  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามการวิจัย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย 

ละ 52.2  มีอายุอยูในระหวาง 31 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 34.5 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท  คิดเปนรอย

ละ 66.1 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและตําแหนงอาจารย  คิดเปนรอยละ 32.0 เทากัน  และมอีายุการทํางาน

มากกวา 15  ป คิดเปนรอยละ 42.6  และมรีะยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มากกวา 15 ปขึ้น

ไป คิดเปนรอยละ 30.0  

2. สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน พบวามหาวิทยาลัย

เอกชนทั้ง 14 สถาบัน โดยรวมมีสุขภาพองคกรสูงกวาคาเฉลี่ย มีรายละเอียดดังนี้ 
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-มีสุขภาพองคกรดี จํานวน  5  สถาบัน  เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ  1 สถาบัน ขนาดกลาง 3 

สถาบัน และขนาดเล็ก 1 สถาบัน 

-มีสุขภาพองคกรสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวน  5 สถาบัน เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ ท้ัง  5 สถาบัน   

-มีสุขภาพองคกรเทากับคาเฉลี่ย จํานวน  2  สถาบัน  เปนมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดกลาง 1 สถาบัน และ

ขนาดเลก็ 1 สถาบนั 

-มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย  เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ จํานวน  1 สถาบัน  

-มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก   เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง  จํานวน  1 สถาบัน 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน  พบวา

มหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 14  สถาบัน มีสุขภาพองคกรโดยรวมสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ย แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย

เอกชนกลุมตัวอยาง ทั้ง 14 สถาบัน มีการดําเนินงานในทั้ง 7 มิติอยางสมดุล ซึ่งอาจจะกลาวไดวา มหาวิทยาลัย

เอกชนโดยรวมมีสุขภาพองคกรอยูในเกณฑดี   ทั้งนี้ ดวยการบริหารองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน จะตองมีการ

ปรับตัวเพื่อพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง  และเพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายที่แตละสถาบันได

กําหนดไว โดยมีผูบริหารหรือผูนําสถาบันเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปน
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ระบบ เพื่อสรางความเจริญที่ม่ันคงและความปลอดภัยใหกับสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาคาคะแนน

เฉลี่ยในมิติที่ 4 ดานอิทธิพลของผูบริหารที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนมาตรฐาน และจากสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแหงตองพัฒนาความสามารถ ทั้งทาง

วิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ มหาวิทยาลัยเอกชนตองมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ มีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกวาสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุนดาน

เทคโนโลยี เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในมิติที่ 5 ดานการ

สนับสนุนทรัพยากร และมิติท่ี 6 ดานขวัญและกําลังใจ ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนมาตรฐาน และในการ

บริหารงานดานอื่นๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสอดคลองกับผลการวิจัยที่เปนคาคะแนนมาตรฐานใน

สุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000) ดวย  

สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนที่พบวามีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก พบวา เปนสถาบันขนาดกลาง 1 

สถาบัน และเมื่อศึกษาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงนั้นในรายละเอียดทั้ง 7 มิติ พบวามี 5 มิติ ที่มี

คาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลีย่กลาง ไดแก  มิติที่ 1 ดานบูรณภาพของสถาบัน  มิติที ่3 ดานมิตรสัมพันธ  มิติที ่4 ดาน

อิทธิพลของผูบริหาร มิติที ่5 ดานการสนับสนุนทรัพยากร และมิติที่ 6 ดานขวัญและกําลังใจ  จากการวิจัยโดยใช

เกณฑการประเมินสุขภาพองคกร ตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000) มหาวิทยาลัยเอกชน

แหงนี้มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก ท้ังนี้ จากสภาวการณที่มหาวิทยาลัยเอกชนบางสถาบันมีสุขภาพองคกร

ไมดีนั้น ไมไดเปนขอเท็จจริงเสมอไปวามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นๆ กําลังประสบปญหาและมีภาวะอาการเจ็บปวยที่

รุนแรงเกิดขึ้นกับองคกร  แตในทางตรงขามมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก อาจจะอยูใน

สภาวะการปรับตัว หรืออยูในระยะของการเปลี่ยนแปลงระบบภายในองคกร หรือกําลังมีการพัฒนาองคกร เชน จาก

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง กําลังจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสูมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญก็

เปนไปได  สงผลใหบุคลากรที่อยูในสถาบันกําลังปรับสภาพไปสูระยะการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหคาการประเมิน

สุขภาพองคกรในมิติขางตนมีคาคะแนนต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเอกชนใด พบวา

สถาบันมีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก  ผูบริหารหรือผูนําของสถาบัน อาจจะตองมีการตรวจสอบหรือทําการ

วินิจฉัยการดําเนินงานในมิติตางๆที่เกี่ยวของซึ่งกันและกัน  เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบของ

สุขภาพองคกรที่ไมดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวินิจฉัยสุขภาพองคกรของ บรันและชีสเน (Bruhn and 

Chesney,1998) ที่กลาววา องคกรเปนระบบที่มีชีวิต มีความตองการของตนเอง และมีวงจรชีวิตเชนเดียวกับ

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง ในขณะที่องคกรมีการเติบโตและมีการพัฒนา  ในบางชวง

วงจรชีวิตขององคกรสวนใหญ อาจจะมีอาการเจ็บปวยและตองมีการรักษาหรือการฟนฟูองคกร  จึงตองมีการ

วินิจฉัยสุขภาพขององคกรในแตละชวงเวลาดวย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ คิมเบอรลี่ (Kimberly,1980) ที่

กลาววา องคกรที่ประสบความสําเร็จอาจจะตองเผชิญกับภาวะความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในองคกรตลอดเวลา  อยางไร

ก็ตามแมแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองคกรเปนแนวคิดแบบอุดมคติ แตหากองคกรใดไมไดมีการตรวจสอบ หรือ

ประเมินสุขภาพองคกรในมิติตางๆหรือตามระบบยอยภายในองคกรที่เหมาะสม เพื่อใหแตละมิติหรือแตละระบบ
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ยอยมีสภาวะการปฏิบัติงานที่สมดุล  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ ก็อาจจะสามารถบรรลุถึงความสมบูรณแบบ

ตามลักษณะขององคกรที่มีสุขภาพองคกรที่ดีได    

การศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลยัเอกชน ดวยแบบสอบถามสุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของ

ฮอยและเฟลดแมน ที่เปนเครื่องมือมาตรฐานและไดรับการยอมรับในการนําไปใชเพื่อวัดและประเมินภาวะสุขภาพ

ของสถาบันการศึกษาเปนที่แพรหลาย ผูวิจัยจึงไดนํามาเพื่อใชศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ง

แบบสอบถามดังกลาว อาจจะมีขอจํากัดเกี่ยวกับบริบทที่แตกตางกันของกลุมประชากรที่ศึกษา และขอจํากัดดาน

ภาษา  ทําใหคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดในแตละมิติมีคาคะแนนที่แตกตางกันบาง ดวยบริบทของกลุมประชากรที่

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอาจจะมีลักษณะการบรหิารจัดการท่ีมีความคลองตัวและความยดืหยุนสูง  

และยังมีความแตกตางดานบริบทและการดําเนินงานของกลุมประชากรที่ฮอยและเฟลดแมนไดทําการศึกษาและ

กําหนดเปนคาคะแนนมาตรฐานไว สําหรับขอจํากัดดานภาษาของขอคําถามที่ผูวิจัยมีการปรับปรุง เพื่อให

สอดคลองกับบริบทของการดําเนินงานใน 7 มิติ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้ในมุมมองของฮอย ซึ่งเปนผูพัฒนา

และสรางแบบสอบถามภาวะสุขภาพองคกรใน 7 มิติฉบับนี้  มีความเชื่อมั่นวาแบบสอบถามดังกลาวสามารถ

ปรับปรุงและนําไปปรับใชเพื่อวัดและประเมินสุขภาพองคกรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได ดวยมิติวัด

สุขภาพองคกรใน 7 มิติดังกลาวครอบคลุมบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาทั่วไป ทั้งใน

ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาดวย 

 

บทสรุป 

จากการศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุมตัวอยาง ทั้ง 14 สถาบัน โดยรวมมีสุขภาพองคกร

อยูในเกณฑดี จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเอกชนไดมีการดําเนินงานในทั้ง 7 มิติอยางสมดุล เพราะ

การบริหารองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน จะตองมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง และเพื่อใหการ

ดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายที่แตละสถาบันไดกําหนดไว ตั้งแต มิติบูรณภาพของสถาบัน (Institutional 

integrity) ท่ีผูบริหารหรือผูนําสถาบันจะตองใหความสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อ

สรางความเจริญที่มั่นคงและความปลอดภัยใหกับสถาบัน มิติดานกิจสัมพันธ (Initiating structure) มิติดานมิตร

สัมพันธ (Consideration) และมิติดานอิทธิพลของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาคาคะแนนเฉลี่ยที่ได

จากการวิจัยมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนมาตรฐานกลาง อาจจะเปนดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแหงตองพัฒนาความสามารถ ทั้งทางวิชาการ การวิจัยและ

นวัตกรรมใหมๆ มหาวิทยาลัยเอกชนตองมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการ

จายคาตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกวาสถาบัน อุดมศึกษาของภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุนดานเทคโนโลยี เพื่อให

สามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณเพิ่มเติมในสวนของแนวทางการ

สงเสริมสุขภาพองคกรใน 7 มิติ ดังนี้ 

 1. มิติดานบูรณาการของสถาบัน สําหรับมหาวิทยาลัยที่เปดใหมหรือมีระยะเวลาในการดําเนินงานนอย

กวา 10 ป บุคลากรจะขาดความเชื่อมั่นในหลายสวน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการดําเนินงานเพิ่มเติม 
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ในดานการสรางชือ่เสียงดานวิชาการของสถาบัน การสงเสริมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเปนที่

ยอมรับ  การสงเสริมดานคุณวุฒิอาจารย และเปดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาของสถาบันดวย 

2. มิติดานกิจสัมพันธ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความพึงพอใจกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ที่มีนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจน รวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเร็ว 

ดังนั้น ผูบริหารหรือผูนําองคกร ควรจะตองใหความสําคัญดานพันธกิจและการดําเนินงานของสถาบันเพิ่มเติม ใน

ดานระบบการสื่อสารและการรูขอมูลตางๆภายในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางทั่วถึง  เปดโอกาสใหบุคลากรควรมีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมายของสถาบัน และมีข้ันตอนในการกํากับติดตามงานอยางเปนระบบ 

3. มิติดานมิตรสัมพันธ มหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญจะมีการบริหารงานแบบครอบครัว จึงทําใหบุคลากร

ในสถาบันรูสึกมีความผูกพันในองคกร บรรยากาศการทํางานที่มีความสัมพันธแบบพี่แบบนอง สงผลตอการทํางาน

รวมกัน และผูบริหารหรือผูนําควรจะตองใหความสําคัญดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิด การ

ตัดสินใจและการดําเนินงานอื่นๆของสถาบัน มีกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารและบุคลากรในทุก

ระดับ และสรางระบบการประสานงานระหวางแผนก/หนวยงานงานที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกัน 

4. มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร ผูบริหารหรือผูนําองคกรนับวาเปนกลไกที่สําคัญในการนําพาองคกรไปสู

เปาหมายความสําเร็จ แนวทางในการสงเสริมมิติดานอิทธิพลของผูบริหาร ไดแก ผูบริหารหรือผูนําองคกรตองมี

วิสัยทัศน มีความรูความสามารถในการทํางานตองมีทักษะในการบริหารจัดการที่ด ีควรนําทักษะดานจิตวิทยาและ

มนุษยสัมพันธมาใชในการบริหารบุคคลผูบริหารหรือผูนําองคกรตองเปนแบบอยางที่ดี และควรใหการสงเสริม

และสรางผูนํารุนใหม 

 5. มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร มหาวิทยาลัยเอกชนเปนมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการและรับผิดชอบดาน

การเงินและงบประมาณดวยสถาบันเอง ดังนั้น การเปดหลักสูตรของคณะวิชาตางๆจึงตองมีการจัดหา จัดสรร ทั้ง

วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย และปจจัยอื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน แนวทางใน

การสงเสริมมิติดานการสนับสนุนทรัพยากร ไดแก ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารงานสถาบันที่

พอเพียง มีระบบการดูแลรักษาและซอมบํารุงวัสดุอุปกรณสํานักงานใหอยูในสภาพที่ใชงานได มีระบบการจัดซื้อ

จัดหาสื่ออุปกรณดานเทคโนโลยใีหพอเพียงตอการใชงานของมหาวิทยาลัยนั้นๆ และควรมีการจัดสรรงบสาํรองเพือ่

ใชในกรณีเรงดวน 

6. มิติดานขวัญกําลังใจ เปนกระบวนการในการจูงใจใหบุคลากรในสถาบันทุมเท มีความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ  แนวทางในการสงเสริมมิติดานขวัญกําลังใจ ไดแก ควรมีระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่ดีเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ การยกยองชื่นชมบุคลากรดีเดนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือบุคลากรที่เดือดรอน และสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความจริงใจตอกัน

ของบุคลากรในองคกร 

7. มิติดานการมุงเนนวิชาการ มหาวิทยาลัยเอกชนมีเปาหมายที่ชัดเจนในดานการพัฒนาความเปนเลิศดาน

วิชาการและวิชาชีพในหลายคณะและหลักสูตรที่เปดสอน เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได   
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แนวทางในการสงเสริมมิติดานการมุงเนนวิชาการ ไดแก การสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมเรงสราง

และพัฒนางานวิจัยใหเปนท่ียอมรบัท้ังในระดับชาติและนานาชาติพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีเวทีใน

การแขงขันความสามารถของอาจารยและนักศกึษา และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความสอดคลองกับผลการวิจัยที่เปน

คาคะแนนมาตรฐานในสุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000)และ

แนวคิดทฤษฎีสุขภาพองคกรใน 7 มิติดวย  

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบสอบถามนี้ไปใชเพื่อการประเมินหรือการ

พยากรณสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน  ดังนี ้  

1. เพื่อใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเอกชนไดตระหนักและเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของ

สุขภาพองคกรที่ดี ใน 7 มิติที่เกี่ยวของกับการบริหารสถาบัน เพื่อเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเอกชนได

ตระหนักและใหความสําคัญกับการมีสุขภาพองคกรที่ดี ที่จะสงผลตอมีความเจริญมั่นคง สามารถดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค และพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเอกชนเปนองคกร

ทางการศึกษาที่สําคัญของสังคม จากผลการวิจัยผูใหขอมูลไดสะทอนใหเห็นวา มิติสุขภาพองคกร ใน 7 มิติมี

ความสําคัญ และควรมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ประกอบดวย 1.มิติบูรณภาพของสถาบัน 2.มิติดานกิจ

สัมพันธ 3.มิติดานมิตรสัมพันธ 4.มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร 5.มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร 6.มิติดานขวัญ

กําลังใจ และ7.มิติดานการมุงเนนวิชาการ 

               2. ผูบริหารหรือผูนําสถาบันควรใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพองคกรที่ดีใหเกิดขึ้นกับสถาบัน

อยางตอเนื่อง โดยการใชแบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือในการประเมินสุขภาพองคกรเบื้องตน ใน 7 มิติ ในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ เพราะมิติสุขภาพทั้ง 7 มิติ ลวนมีความสําคัญ

และสงผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน ท้ังนี้ หากผูบริหารสถาบันจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

องคกรที่ดีและไมดีแลว ยังกอใหเกิดประโยชนเพิ่มเติมสําหรับผูบริหารหรือผูนําสถาบัน คือจะไดทบทวนสาเหตุ

ของปญหา หรือความบกพรองที่เกิดขึ้นกับมิติสุขภาพองคกรทั้ง 7 มิติ และเพื่อการวินิจฉัยสภาพการเจ็บปวยของ

องคกร ซึ่งอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการปรับตัวขององคกร หรือเปนชวงเปลี่ยนถายเพื่อการพัฒนาองคกร 

ผูบริหารหรือผูนําสถาบัน จะไดใชขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบและประเมิน เพื่อการบริหารจัดการองคกรให

ประสบความสําเร็จ หรือหาทางปองกันและแกไขปญหาความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมตอไป   

 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวจิัย 

ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อพฒันาการวิจัยในครัง้ตอไป ดังนี้  

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนในระบบยอยหรือในมิติอื่นๆ

ที่สงผลตอสุขภาพองคกรที่ดีหรือไมดีเพิ่มเติม  เพื่อที่หาวิทยาลัยเอกชนในฐานะองคกรทางการศึกษาจะไดมี
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เครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการวินิจฉัยและการพยากรณสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ เปน

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบันตอไป 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานความสัมพันธระหวางสุขภาพองคกรของสถาบันกับการบริหารงานบุคคล

เพราะบุคลากรขององคกรนับวาเปนกลไกที่สําคัญตอการบริหาร และดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน 

โดยเฉพาะในมิติท่ี 6. ดานขวัญกําลังใจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีจะสงผลทางตรงตอสุขภาพองคกรที่ดีและไมดีได 

 3. ควรมีการศึกษากระบวนการสงเสริมสุขภาพองคกรที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเทคนิคการวิจัย

แบบเจาะลึก เพื่อหากระบวนการหรือวิธีการในการสงเสริมสุขภาพองคกรที่ดีหรือที่เหมาะสม เพื่อนําไปปรับใชใน

การสรางเสริมสุขภาพองคกรที่ดีของมหาวิทยาลัยเอกชนอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับสภาวการณการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการแขงขันของธุรกิจทางการศึกษาที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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