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บทคัดยอ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดบัสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจดัการเรียน

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 2) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา และ 3) สขุภาพ

องคการซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ทีจ่ดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอน 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ไดมาโดยวธิกีารสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ตามสัดสวน เครือ่งมอืทีใ่ช 

ในการวจิยัไดแก แบบสอบถามท่ีสรางโดยผูวจิยั สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
แบบขัน้ตอน 
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3. สุขภาพองคการ ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถ 

ในการแกปญหา ดานการสนับสนุนทรัพยากร สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทาง 

การศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยรวมกันทำนาย

ได รอยละ 74.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ:  สุขภาพองคการ  คุณภาพชีวิตการทำงาน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study: 1) the organizational health level 

in schools for children with intellectual disabilities, 2) the working life quality level of the 

educational personnel in schools for children with intellectual disabilities, 3) organizational 

health level that affected the working life quality level in schools for children with intellectual 

disabilities. The sample, derived by proportional stratified random sampling, were 254 

administrators and teachers in schools for children with intellectual disabilities under the 

Bureau of Special Education. The research instrument was a questionnaire developed by 

the researcher. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

The findings of this research showed: 

1.  The organizational health was at a high level both in overall and specific 

aspects. 

2.  The working life quality of the educational personnel was at a high both 

overall and in specific aspects. 

3.  Planning, morale, problem-solving ability, and supporting resources were 
the organizational health together predicted the working life quality of the educational 

personnel in schools for children with intellectual disabilities at the percentage of 74.20 

with statistical significance at .05. 
 

Keywords: organizational health, working life quality  
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บทนำ 
สุขภาพองคการเปนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคการซึ่งมายส (Miles, 1973 อางถึงใน 

กมลาศน  ศรประสิทธ์ิ, 2553: 4) ไดกลาวไววาสุขภาพองคการ (organizational health) เปนเร่ือง

ความตองการท่ีจะพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทำรวมกันในองคการ โดยอาศัย 

การศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงองคการใหเปนสถานท่ีนาอยู 

นาทำงานและนาเรียนรู สามารถดำรงอยูทามกลางสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีการบริหาร

จัดการไดอยางตอเนื่องตลอดจนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอมา 

ฮอย และฟอริธ (Hoy and Foryth, 1986 อางถึงใน กมลาศน  ศรประสิทธิ์, 2553: 4) ไดนำแนวคิด

ทฤษฎีระบบสังคมของพารสันส (Parsons) มาเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการสราง

มิติสุขภาพองคการระดับโรงเรียน โดยชี้ใหเห็นวาการศึกษาเก่ียวกับสุขภาพองคการเปนการวิเคราะห

สภาวะการทำงานตามธรรมชาติขององคการท่ีแบงเปน 3 ระดับ จำนวน 7 มิติ ระดับสถาบัน ไดแก 

ความเขมแข็งขององคการ ระดับการจัดการ ประกอบดวยมิติอิทธิพลของผูอำนวยการ มิติภาวะผูนำ

ดานมิตรสัมพันธ มิติภาวะผูนำดานกิจสัมพันธ มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร และระดับปฏิบัติการ 

ประกอบดวย มิติดานขวัญการปฏิบัติงาน มิติมุงเนนวิชาการ เพ่ือพัฒนาและการเปล่ียนแปลง

องคการอยางมีคุณคา  

จากลักษณะของสุขภาพองคการท่ีมีสุขภาพสมบูรณ (healthy organization) ฟารเยอ 

และเวลล (Foryer and Well, 1971: 11-14 อางถึงใน ชมกสิณ  ดรุณอาภรณ, 2546: 35-36) กลาว

วาองคการท่ีสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมและรับผิดชอบตอปญหา มีการวางแผนรวมกันและ

ทำงานเปนคณะ ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝาย รวมมือรวมใจกันทำงานและแกไขวิกฤตการณ 

โดยเร็ว มีการแกไขขอขัดแยงโดยเปดเผยและมีประสิทธิภาพ รวมกันตรวจสอบความกาวหนาของ

งานเปนประจำ มีความซื่อสัตย มีเสรีภาพในการทำงาน มีภาวะผูนำที่มีความยืดหยุนตอสถานการณ  

มีความเช่ือม่ันกันในองคการ เรียนรูในความผิดพลาด แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีไรประสิทธิภาพ 

มีโครงสรางองคการที่สำนึกในระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายท่ีดีเพื่อใหสมาชิกยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากกวาความสำนึกในระเบียบ ขอบังคับ องคการตองปรับเปล่ียนให

เหมาะสมกับบริบท และสมาชิกทุกคนตองรวมมือกันแกไขส่ิงที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในอนาคตใหหมดไป ดังนั้น องคการใดที่มีสุขภาพองคการดี เชน มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี 
ยอมทำใหมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น การนำคุณภาพชีวิตการทำงานมาใชเปนเร่ืองของ 

การแกไขปญหาแรงงานใหผูทำงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเดลแลนโนท และทาเคซาวา 

(Delanotte and Takezawa, 1984 อางถึงใน สุนันท  ลิ้มรัตนพันธ, 2553: 22) ไดเสนอแนะไววา 

ผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานท่ีสำคัญ คือคุณภาพชีวิตในการทำงานนั้นจะข้ึนอยูกับ 

ความมัน่คงในการทำงาน การทำงานทีม่รีะเบียบและภาวะเศรษฐกิจของผูปฏิบตังิาน ตอมาแนวคดินี้ได
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ขยายออกไปโดยนักจิตวิทยาไดเพ่ิมเร่ืองความสัมพันธในทางบวกระหวางขวัญ และกำลังใจ 

ในการทำงาน กบัผลผลิตซ่ึงมีการสงเสรมิใหเกิดมนษุยสมัพันธในการปฏบิตังิาน และในป ค.ศ. 1960-

1970 ไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองการมีโอกาสในการทำงานท่ีเสมอภาค และแบบแผนในการทำงาน

ที่พึงพอใจของผูปฏิบัติงานและต้ังแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา มีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตน้ี 

อยางจริงจัง โดยมุงไปท่ีประสิทธิภาพขององคการและการเพ่ิมประสบการณโดยธรรมชาติของบุคคล

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งแนดเลอร และคณะ (Nedler and others, 1982 อางถึงใน วนิดา  

เหลืองสัจจกุล, 2552: 14) ไดเสนอในดานการที่บุคคลมีสิ่งจำเปนแกความตองการของชีวิตที่พอเพียง

ก็ถือวาบุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง เพราะมองวาความจำเปนดังกลาว ซึ่งไดแก อาหาร 

เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เปนสิ่งจำเปนที่ทุกคนจะตองไดรับการสนองตอบอยาง

พอเพียงเพ่ือใหการดำรงชีวิตอยูไดและมีคุณภาพ หรือมองคุณภาพชีวิตในแงการเก่ียวของกับการมี

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหมายถึงบุคคลและกลุมบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดจะตองยึดมั่นในกฎ

ระเบียบ มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอตนเองและบุคคลอ่ืน ยึดม่ันใน

คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ความสงบสขุรวมกนัเปนเรือ่งสำคญักวาเรือ่งอืน่ ๆ (ศริ ิ ฮามสโุพธิ,์ 2543: 55-56)  

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาสุขภาพองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

จากงานวิจัยของดวงสมร  บาตรโพธิ์ (2549: 97-98) ไดศึกษาสุขภาพองคการที่สงผลตอการประกัน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา มี 6 มิติ ที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน คือขวัญใน

การปฏิบัติงาน การมุงเนนวิชาการการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู บูรณภาพของสถาบัน การเปน

ผูนำทางวิชาการ และซึ่งสอดคลองกับอรสา  มิ่งฉาย (2551: 74) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

สุขภาพองคการกับการทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยรวม
และรายดาน อยูในระดับปานกลาง และสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ดังนั้น จึงอาจ

กลาวไดวาสุขภาพองคการจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทำงานของคนในองคการเพราะ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเปนโรงเรียน 

เฉพาะทางพิการทางสมอง มีการจัดการศึกษาตั้งแตชั้นเรียนเตรียมความพรอมกอนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ

ประเภทความพิการท่ีสอดคลองกับความตองการจำเปนของแตละกลุมแตละคน มีการจัดทำโปรแกรม 
การศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี และเปนโรงเรียนประจำซึ่ง

เด็กตองมีการเขาพักท่ีหอพักท่ีทางโรงเรียนจัดใหเพ่ือสะดวกตอการดูแลและความปลอดภัยของเด็ก 
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ที่มุงเนนการพัฒนาความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาใหมีศักยภาพในการดูแล

ตนเองของแตละคน และใหโอกาสดานการศึกษาท่ีเทาเทียมกันอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองดานทางสติปญญามีขอจำกัดและสภาพปญหา 

ไมเหมือนกัน แตตองใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา ที่ควบคูไปกับ 

การบำบัดการฟนฟูสมรรถภาพทุกดาน เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ีเกิดความพรอมในการเรียนและ 

การพัฒนาทุกดาน แลวยังคำนึงถึงการอยูรวมในสังคมปกติกับคนปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงตองมีวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของผูพิการโดยจัดเปนรายบุคคลใหมากที่สุดหรืออาจจัดเปน 

กลุมเลก็ ๆ และควรจดัการศึกษาอยางตอเน่ืองท่ีมทีั้งการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความรู 

และทกัษะเพือ่การเรยีนตอในชัน้ทีส่งูขึน้ การฝกอบรมเพือ่การพฒันา และปรบัปรงุคณุภาพชวีติตลอดจน

การฝกอาชีพ เพือ่ใหสามารถประกอบอาชพีชวยเหลอืตนเองได (จำเปน  สงัขมสุกิานนท, 2549: 17-18)  

จากการสัมภาษณผูอำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล พบวา ผูบริหารให 

ความสำคัญกับชุมชนที่มีสวนตอการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนทรัพยากรตอการศึกษา 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคการ สวนคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับ

คอนขางดี โดยมีการจัดสรรสวัสดิการใหกับบุคลากร เชน การสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา

ตนเองดวยการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาตอเพื่อนำมาพัฒนาองคการ และใหความสำคัญตอ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนรวมท้ังทรัพยสิน มีการสรางขวัญกำลังใจให

กับบุคลากรดวยการใหการสนับสนุน โดยมีสวัสดิการคาตอบแทน ความเปนอยูที่พักอาศัย อาหาร

จัดหาเส้ือท่ีในการปฏิบัติงานโดยไมตองเสียคาใชจาย มีการดูแลสุขภาพของบุคลากรดวยการใหเขา

รับการตรวจสุขภาพประจำป จัดใหบุคลากรไดไปทัศนศึกษาสรางความสัมพันธอันดีตอกันใน 

หมูคณะ บริการยานพาหนะสำหรับผูไปประชุมเปนการบำรุงขวัญแกบุคลากร และไดสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ สื่อการสอนใหอยางเพียงพอ และดูแลปกครองดวยความเปนประชาธิปไตย 

ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับสุขภาพ

องคการและระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน รวมทั้งสุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากร 

 

วัตถุประสงค 

1.  เ พ่ือศึกษาระดับสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    

2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่

จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       
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 3.  เพ่ือศึกษาระดับสุขภาพองคการกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทาง 

การศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ  

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนดวิธี

ดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ไดแก ผูบริหาร และครผููสอนในโรงเรียนทีจ่ดัการเรยีน 

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

จำนวน 19 โรงเรียน จำแนกเปนผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 886 คน รวมทั้งสิ้น 

946 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553) 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ซึ่งไดมาดวย

วิธีการดังตอไปนี้ 

1.  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน

รอยละ 80 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 14 โรงเรียน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 194-195) 

2.  กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ 

รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมา โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejeie and 

Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร 16 คน 
และครู 238 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 254 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน

แบบสำรวจรายการ (checklist)  
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ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นระดับสุขภาพองคการและ 

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating scale) 

5 ระดับ ซึ่งคาความเช่ือมั่น ตัวแปรตน เทากับ 0.950 ตัวแปรตาม เทากับ 0.961 และไดคา 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.952  

ตอนท่ี 4 เปนขอคำถามปลายเปด เก่ียวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพ

องคการและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณียไดรับแบบสอบถาม 

ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 248 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.64 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี

และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

2.  การวิเคราะหระดับสุขภาพองคการและระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.  การวิเคราะหสุขภาพองคการ ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนเด็กทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญา สงักดัสำนกับรหิารงาน 
การศกึษาพเิศษ โดยการวเิคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1.  ระดับสุขภาพองคการในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับมาก ดังตารางที่ 1 

2.  ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 

การสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา สงักัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดบัมาก 
ดังตารางที่ 2 
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3. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับของสุขภาพองคการในโรงเรียน 

              ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

                     การศึกษาพิเศษ  

จากตารางที่ 1 พบวาสุขภาพองคการในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสามารถในการแกปญหา

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ ดานการวางแผน ดานภาวะผูนำแบบ 

กิจสัมพันธ ดานการอยูรวมกันของบุคลากร ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานบูรณภาพของสถาบัน 

และดานขวัญในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ 

 

            (n=248) 
 X S.D.   

1.  4.12 0.55  7 
2.  4.21 0.62  2 
3.  4.11 0.58  8 
4.  4.15 0.63  5 
5.  4.24     0.60  1 
6.  4.19 0.65  4 
7.  4.15 0.63  5 
8.  4.20 0.61  3 

 4.17 0.54   
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จากตารางท่ี 2 พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  

โดยดานการทำงานที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานโอกาสท่ีไดรับการพัฒนา

และใชความสามารถของบุคคล ดานสภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาส 

ความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน ดานการมีสวนรวมในการทำงานและความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น ดานสิทธิสวนบุคคลในการทำงาน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และ 

ดานการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม ตามลำดับ 
 

                  (n=248)  
 X S.D.   

1.  4.04 0.73  7 
2.  4.20 0.55  3 
3.  4.21 0.59  2 
4.  4.15 0.58  4 
5.  4.13 0.60  5 
6.  4.09 0.65  6 
7.  4.00 0.71  8 
8.  4.25 0.52  1 

 4.13 0.53   

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับของคุณภาพชีวิตการทำงาน 

              ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

                     ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม 
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                              (n=248) 
 df SS MS F Sig. 

Regression   4 51.922 12.980 174.919* .000 
Residual 243 18.033    .074   
Total 247 69.954    

 B Beta SEb t Sig. 
 .861  .133 5.123* .000 

 (X3) .307 .338 .054 5.687* .000 
 (X8) .271 .314 .053 5.155* .000 

 (X4) .132 .156 .051 2.586* .000 
 (X5) .119 .136 .051 2.317* .021 

*  .05 
 R = 0.862 R2 = 0.742 SEE = 0.272 

จากตารางที่ 3 พบวา สุขภาพองคการ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน (X
3
) ดานการวางแผน 

(X
8
) ดานการสนับสนุนทรัพยากร (X

4
) ดานความสามารถในการแกปญหา (X

5
) เปนตัวแปรที่ไดรับ

เลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี 

คาประสิทธิภาพในการทำนาย R2 = 0.742 ซึ่งแสดงวาดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานการวางแผน 

ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานความสามารถในการแกปญหา สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม และสามารถทำนายคุณภาพชีวิตการทำงาน 

ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม ไดรอยละ 74.20 โดยสามารถเขียนสมการ

พยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ       
           

tot
  =  0.861 + 0.307 (X

3
) + 0.271 (X

8
) + 0.132 (X

4
) + 0.119 (X

5
) 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน สขุภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวติ 

 การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

 ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

          Z 
tot

  =  0.338 (Z
3
) + 0.314 (Z

8
) + 0.156 (Z

4
) + 0.136 (Z

5
)  

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ืองสุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 

1.  จากผลการวิเคราะหสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉล่ียมากทีส่ดุ และรองลงมา 

คือ ดานภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ ดานการวางแผน ดานภาวะผูนำแบบกิจสัมพันธ  

ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานการอยูรวมกันของบุคลากร ดานบูรณภาพของสถาบัน และ 

ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนไวเปน

อยางเปนระบบระเบียบ มีการจัดองคการ โครงสรางบริหารกำหนดบทบาทหนาที่มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ 

งานบริหารงานทั่วไปและงาน กิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉล่ีย 

มากท่ีสดุ ซึง่เปนองคการท่ีตองมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏบิตัหินาท่ีการงาน มคีวามสามารถ 

ในการใชองคความรู ความสามารถที่จะบริหารงานของฝายตาง ๆ ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอองคการ ตามแผนงานที่ไดมอบหมายใหกับบุคลากร กำหนดโครงสรางของงาน 

การบริหารงานฝายตาง ๆ ใหที่กำหนดบทบาทหนาที่เปนไปตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติการงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลาศน  ศรประสิทธ์ิ (2553: 351) ไดศึกษางานวิจัยการพัฒนา 

เครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับ

องคประกอบความสามารถในการแกปญหา โดยท่ีบูรณภาพของสถาบัน ภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ 

ขวัญในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากร และการวางแผนมีความสัมพันธโดยตรงตอ 

ความสามารถในการแกปญหา 
 สวนสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี

อาจเน่ืองดวยภาระงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามโครงสรางของ
โรงเรียนและแนวนโยบายของโรงเรียนที่กำหนด และดวยเปนโรงเรียนประจำครูจึงตองดูแลนักเรียน

ประจำหอพักดวย มีการฝกเด็กใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การเขาสังคมและการดูแล 
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สุขอนามัย สุขภาพรางกายในกรณีเด็กท่ีมีโรคประจำตัวเปนพิเศษ บุคลากรตองปรับเปลี่ยนเก่ียวกับ

เร่ืองเวลาในชีวิตประจำวัน การใหขอมูลปอนกลับในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และตองเกี่ยวกับ 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน สรางความสมัพันธของครู ผูบริหาร เพ่ือนครแูละนกัเรยีนตลอดจนบคุลากร 

อื่น ๆ ในโรงเรียน ดังน้ันการใหโอกาสในความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอรายได 

ที่ไดรับและสวัสดิการท่ีโรงเรียนจัดใหกับครูดวยความม่ันคงและปลอดภัย ผูบริหารจึงไดมีการให

สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร ดวยการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน สวัสดิการพ้ืนฐาน  

มีการตรวจสุขภาพทุกป บริการยานพาหนะในการไปติดตอราชการ มีการรักษาความปลอดภัยใหกับ

บุคลากร สรางความสัมพันธความรักความสามัคคีในหมูคณะในองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของกษิมดิฐช  เกตุแกว (2547: 82-83) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การใชเหตุผลบกพรองทางจิตวิทยา 

ของผูบริหารที่สัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

พบวาขวัญในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุชาติ  โพธิ์พันธุ (2547: 84) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางขวัญกับการปฏิบัติงานวิชาการ

ของครูในโรงเรียนท่ีมีความม่ันคงแตกตางกัน พบวา โรงเรียนท่ีมีความม่ันคงมีขวัญโดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง 

2.  จากผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่

จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การทำงานที่เปนประโยชนตอ

สังคมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ โอกาสท่ีไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล 

สภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน 

การมีสวนรวมในการทำงานและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานสิทธิสวนบุคคลในการทำงาน  

คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม ตามลำดับ ซึ่งมาจากมี
ความสุข และภาคภูมิใจเมื่อศิษยประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน การปฏิบัติหนาที่มี 

ความสำคัญตอการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับสังคมและชวยเหลืออำนวยประโยชนตาง ๆ แกชุมชน เมื่อมีโอกาสชวยเหลือ
สังคมก็มีความยินดีที่จะเสียสละรวมทำประโยชนและรับผิดชอบตอสังคมในแงของการผลิตนักเรียน 

ที่มีคุณภาพตอสังคม  

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ ซึ่งอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการทำงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรมีความเสียสละ ยินดีที่จะมีสวนรวมในการทำประโยชนใหกับสังคม  

ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพตอสังคม มีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสังคม 
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อีกท้ังผูบริหารใหโอกาสแกบุคลากรใหแสดงความคิดและความสามารถท่ีนำมาซึ่งประโยชนตอ

สวนรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของคัมมิ่งส และวอรเลย (Cummings and Worley, 1997 

อางถึงใน ธีรนุช  ติรณะประกิจ, 2546: 39) ที่กลาววาการท่ีบุคคลในหนวยงานมีความรูสึกวามี 

ความภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีชื่อเสียง และรับรูวาองคการหรือหนวยงานท่ีตนทำงาน

อยูนั้นเปนองคการท่ีอำนวยประโยชน ชวยเหลือและรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของธีรนุช  ติรณะประกิจ (2546: 63) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

การทำงานของบุคลากรการคลัง ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา การสงเสริม

ดานการมีพันธะทางสังคม สถาบันตองสรางโอกาสและใหโอกาสแกบุคลากรในการแสดงตนวาเปน 

ผูที่มีความสามารถ เพ่ือเขาจะไดใชศักยภาพท่ีเขามีใหเกิดประโยชนกับสังคมทั้งในหนวยงานและ

นอกหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของลำจวน  โลเพ็ชร (2550: 61) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพ

ชวีติการทำงานของผูปฏิบตังิานดานพัสดุของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ผลการศกึษาพบวา คณุภาพชีวติ

การทำงานของผูปฏบิตังิานดานพัสดขุองมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับสงู ซึง่เม่ือพจิารณา

เปนรายดานแลวพบวา ระดบัคณุภาพชวีติการทำงานระดับสูง คอืดานความเปนประโยชนตอสังคม  

สวนคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 

การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญา สงักดัสำนกับรหิารงานการศึกษาพเิศษ ดานการทำงาน 

และการดำรงชีวิตโดยรวม มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากลักษณะของการปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ของบคุลากรในการจดัแบงเวลาในการทำงานและการดำเนินชวีติในครอบครวัไมมคีวามสอดคลองกัน 

จึงมีปญหาเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวอลตัน (Walton, 

1973 อางถึงใน สุนันท  ลิ้มรัตนพันธ, 2553: 31) กลาววาบุคคลควรไดจัดเวลาในการทำงาน 

ของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมตาง ๆ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรา  ทุงศรีแกว (2552: 82-83) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) พบวา  

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีคาเฉลี่ยต่ำสุด  

3.  สุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ จากมากไปหานอยซึ่งพบวา ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบัติงาน  

ดานการสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถในการแกปญหา เปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

สามารถรวมกันทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมได

รอยละ 74.20 อภิปรายเปนรายดานดังนี้  
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ดานการวางแผน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ทั้งนี้เน่ืองจากโรงเรียนมีการทำแผนปฏิบัติการประจำปในการทำงานท่ีชัดเจน ดำเนินกิจกรรมท่ีเปน

ไปตามแผน มีการทำแผนกลยุทธในการทำงานท่ีชัดเจน แลวยังมีการจัดการประเมินจุดออนและ 

จุดแข็งขององคการ และมีการบริการขาวความเคล่ือนไหวท่ีเปนประโยชนตอการทำงาน ซ่ึงสอดคลอง 

กับงานวิจัยของกมลาศน  ศรประสิทธ์ิ (2553: 356) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัด

สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาการวางแผนอยูในระดับแรกมีน้ำหนัก

มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทพล  พงษสรอย (2550: 117) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ

และปญหาการดำเนินการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศกึษากาญจนบุร ีผลการวจิยั พบวา สภาพการดำเนินการวางแผนกลยทุธของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยภาพรวมพบวา มีสภาพการดำเนินการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา มีสภาพการดำเนินการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ 

การสัมภาษณของนายสถาพร  วสิามารถ ทีไ่ดกลาววาโรงเรยีนมกีารวางแผนในการจดัโครงการ ใหตรง 

ตามระบบแบบแผน ตามโครงสรางของแผนกลยุทธของโรงเรียนและมีการกำกับดูแลเก่ียวกับงานท่ี

ไดมอบหมายกับบุคลากรใหดำเนินการไปตามเวลาที่กำหนด 

ดานขวัญในการปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีไดพัฒนาองคการจนเปนท่ียอมรับ และ 

มีความรูสึกท่ีปลอดภัยมีความมั่นคงในหนาท่ีการงาน ซึ่งมีการสงเสริมและรับสนับสนุนโอกาสใน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานแกบุคลากร มีรายไดที่ไดรับและสวัสดิการท่ีเพียงพอ ขวัญใน 

การปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมากท่ีสุด  
ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดพัฒนาองคการจนเปนที่ยอมรับ และมีความรูสึกท่ี

ปลอดภยัมีความมัน่คงในหนาท่ีการงาน ซึง่มีการสงเสรมิและรบัสนับสนุนโอกาสในความกาวหนาในหนาท่ี 

การงานแกบุคลากร มีรายไดที่ไดรับและสวัสดิการท่ีเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร  

ขันติกาล (2549: 112) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคกรและบรรยากาศองคกรในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษามีคะแนนมาตรฐานสุขภาพองคกรสูงเปนลำดับแรก อาจเปนผลมาจาก

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีบุคลากรจำนวนมาก การทำงานเปนระบบ มีการประชุม 

ปรึกษาหารือภายในสายงานเดียวกันเปนประจำ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงสมร  บาตรโพธิ์ (2549: 100) ไดศึกษาวิจัย
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เร่ืองสุขภาพองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุร ี เขต 3 พบวา สขุภาพองคการในมิตขิวัญในการปฏิบตังิาน 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สงผลตอการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกานตชนก  มิตรยอดวงศ (2547: 163-173) ไดศึกษา 

วิจัยเ ร่ือง ความสัมพันธระหวางการพิจารณาความดีความชอบกับขวัญในการปฏิบัติงาน 

ของ ครูสายผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต 2 พบวา ขวัญในการปฏิบัติงาน

ของครูสายผูสอนในโรงเรียนโดยรวมอยูระดบัมาก และการพจิารณาความดีความชอบมคีวามสมัพันธ 

ทางบวกกับขวัญในการปฏิบตังิานของครู ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของปริญญา  อนิสวาง (2553: 69) 

ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบวา กลุมขาราชการครูมีความคิดเห็น 

เก่ียวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายดานท้ัง 6 ดานอยูในระดับสูง ทั้งนี้เปน

เพราะวาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง จัดใหมี

การอบรมและประเมินผลท้ังภายในและภายนอกจนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

อีกทั้งผูบังคับบัญชาจัดการมอบหมายงานใหปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ มีการพิจารณา

ความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานดี มีการจูงใจครู-อาจารย ใหมีการต่ืนตัวทำงานมากข้ึน  

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความจริงใจ ทุกคนตางปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ สวนเพ่ือนรวมงานตางใหการสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความจริงใจ 

ทุกคนปฏิบัติงานใหเกียรติแกกันและกัน  

ดานความสามารถในการแกปญหา สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรยีนท่ีจดัการเรยีนการสอนเดก็ท่ีมคีวามบกพรองทางสติปญญา สงักัดสำนกับริหาร 

งานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนไวอยางเปนระบบ

ระเบียบ และปฏิบัติงานตามหนาท่ีการจัดการเรียนการสอนตามความสามารถเพ่ือพัฒนานักเรียนให
ดีขึ้น โดยมีโครงสรางบริหารกำหนดบทบาทหนาท่ีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีความสามารถ

ในการบริหารงานของฝายตาง ๆ ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารงาน

ทั่วไปและงานกิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
พารสันส (Parsons, 1953 อางถึงใน ศิริพร ขันติกาล, 2549: 32) กลาวไววาทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวา

โรงเรียนเปนองคการทางสังคม ที่มีโครงสรางทางสังคมสวนยอย ๆ ทำหนาที่รวมกันในการทำใหบรรลุ

เปาหมายของโรงเรียน และสามารถแกปญหาในระบบตามหนาท่ีสำคัญคือ การจัดกระบวนการ 
ตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนปรับตัว ใหเขากับระบบภายนอก และดำเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายของ

สังคมได ทั้งนี้โรงเรียนจะมีการถายทอดความรู ความคิด ความเช่ือ และคานิยมตาง ๆ ภายใตกฎ 
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ระเบียบ ขอหามที่ควบคุมอยูในระบบ สามารถบูรณาการ และแกไขปญหาส่ิงซอนเรน ตลอดจน

รักษาระเบียบแบบแผนใหเกิดขึ้นในระบบได นอกจากน้ันแลวโรงเรียนยังตองมีการควบคุมระดับ

ภารกิจและความรับผิดชอบ คือระดับสถาบัน ระดับจัดการและระดับเทคนิค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของบลาวและสกอต (Blau and Scott, 1962 อางถึงใน กนกวรรณ  วิเชียรเขต, 2551: 46 ) กลาววา 

ประสบการณที่ไดจากการแกปญหาหนึ่งจะมีประโยชนตอการแกปญหาครั้งตอ ๆ ไป ดังน้ัน แมวา

กระบวนการแกปญหาคร้ังแรกมีแนวโนมใหเห็นวาจะกอใหเกิดปญหาอยางอ่ืนแทรกซอนขึ้นมา 

ดังกลาวแลว แตประสบการณหรือการเรียนรูที่ไดรับจากการแกปญหาคร้ังแรกน้ันนับไดวามีสวน

สำคัญในการแกปญหาใหมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อปญหาใหมมีลักษณะเหมือนหรือ

คลายคลึงกับปญหาเดิม 

 ดานการสนับสนุนทรัพยากร สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนมีการตรวจสอบการจัดทำเอกสาร บัญชี ทะเบียน

การเงิน พัสดุ อยางถูกตองเปนปจจุบันมีการสนับสนุนใหครูไปศึกษาตอ อบรม และดูงานตามโอกาส 

อันสมควร มีการควบคุม ดูแลการใชหองเรียน อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนใหใชประโยชน

อยางเต็มที่และไดมีการสนับสนุนสื่อและเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอกับ

ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา  แกวรักษ (2544: 46) ไดกลาวถึงการสนับสนุน

ทรัพยากรเปนภาระหนาท่ีสำคัญของผูบริหารโรงเรียนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 

ดังน้ันการไดดำเนินงานตามขอบขายงานบุคลากร งานธุรการงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนงาน

อาคารสถานที่ จะชวยใหผูบริหารโรงเรียนรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคาในโรงเรียน 

ที่มีสุขภาพองคการสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร  ขันติกาล (2549: 116) ไดศึกษาวิจัย

เร่ืองสุขภาพองคกรและบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสงคราม พบวา มิติการสนับสนุนทรัพยากรที่พบวา มีความแตกตางระหวางโรงเรียนประถม

ศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน สาเหตุหน่ึงนาจะเกิดจากงบประมาณ โรงเรียน
ประถมศึกษาจะไดรับเปนเงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา ซ่ึงไดรับเปนจำนวนนอยไมสามารถเปรียบเทียบ

กับเงินอุดหนุนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แตอยางไรก็ดีการใหการสนับสนุนทรัพยากร

ดังกลาว ยังรวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา และเกิดประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรนานาชนิด สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารและ

บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณของนายสถาพร  วิสามารถ ที่ไดกลาววา 

มีการสนับสนุนอุปกรณ สื่อการสอน วัสดุที่จำเปนในการทำงานอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำผลการวิจัยไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและเพ่ือใหสถานศึกษา 

มีสุขภาพองคการท่ีดี โดยเฉพาะในขวัญในการปฏิบัติงาน การวางแผน การสนับสนุนทรัพยากร 

ความสามารถในการแกปญหา   

 1.2  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาใหมีสุขภาพท่ีดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมิติขวัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนมิติที่สำคัญที่สุด เพราะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา 

 1.3  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในดานการวิจัย

พัฒนารูปแบบการพัฒนาองคการ และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใหเหมาะสมกับบริบท

และความตองการของสถานศึกษา ซึ่งสามารถทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม ไดรอยละ 74.20 ดังนั้น ผูบริหารควรมีการสงเสริมสุขภาพ

องคการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดีขึ้น  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป           

  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยขวัญในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ของบุคลากรทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 2.2  ควรมีการเปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการในสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ 
 2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยการทำงานและการดำรงชีวิตท่ีสงผลตอ

สุขภาพองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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สรุป 

1.  สุขภาพองคการในโรงเ รียนท่ีจัดการเ รียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

และดานขวัญในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

2.  คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการทำงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉลี่ย

มากที่สุด และดานการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

3.  สุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษท่ีไดรบัคดัเลอืกเขาสมการตามลำดบั คอื ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏบิตังิาน 

ดานความสามารถในการแกปญหา ดานการสนับสนุนทรัพยากร รวมทำนายไดรอยละ 74.20 โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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