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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 3) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้บริหาร และครูผู้สอน จ านวน 205 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่า  IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.952  
และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบกว่า 1)  สุขภาพองค์การในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2) คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) สุขภาพ
องค์การ ด้านการวางแผน ด้านขวัญในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : สุขภาพองค์การ, คณุภาพชีวิตการท างาน,เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) To study organization health of school for intellectual 
disabilities under special education bureau. 2) To study quality of work life of educational personnel 
in school for intellectual disabilities under special education bureau. 3) To study the level of 
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organization health that affect the quality of work life of educational personnel in school for 
intellectual disabilities under special education bureau. There were 205 administrators and teachers 
are included in this research by stratified sampling. The instruments were the questionnaire with 5-
level approximation scale (The IOC value was between 0.67-1.00 and overall reliability was 0.952) 
and the interview form. The statistic for data analyzing were frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 
 The results of this research found that: 
 1. The organization health of school in overall and each section were at high level. 
 2. The quality of work life of educational personnel in school in overall and each section 
were at high level. 
 3. The organization health in planning, morale, problem solving and resource support affect 
the quality of work life of educational personnel in school for intellectual disabilities at 0.05 level of 
statistical significance. 
 Keywords : organization health, work life of staff, disabilities under special education 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

องค์การใดที่มีสุขภาพองค์การดี เช่น มีขวัญและก าลังใจในการท างานดี ย่อมท า ให้มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานดีขึ้น การน าคุณภาพชีวิตการท างานมาใช้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา  แรงงานให้ผู้ท างานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีขึ้น เดลแลนโนท และทาเคซาวา (Delanotte and Takezawa, 1984 อ้างถึงใน สุนันท์ ลิ้มรัตนพันธ์, 2553: 
22) และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ การท างานที่ส าคัญกล่าวคือคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นจะขึ้นอยู่กับความ
มั่นคงในการท างาน การท างานที่มีระเบียบและภาวะเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาแนวคิดนี้ได้ขยายออกไปโดย
นักจิตวิทยา ได้เพิ่มเรื่องความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างขวัญ และก าลังใจในการท างาน กับผลผลิติซึ่งมีการ ส่งเสริมให้
เกิดมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตนี้อย่างจริงจังโดยมุ่งไปที่ประสิทธิภาพขององค์การ
และการเพิ่มประสบการณ์โดยธรรมชาติของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ แนดเลอร์ และคณะ (Nedler and 
Others, 1982 อ้างถึงใน วนิดา เหลืองสัจจกุล, 2552 : 14) ในด้านการที่บุคคลมี สิ่งจ าเป็นแก่ความต้องการของชีวิตที่
พอเพียงก็ถือว่าบุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง เพราะมองว่าความจ าเป็นดังกล่าว ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่
อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีทุกคนจะต้องได้รับการสนองตอบอย่างพอเพียงเพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ได้และ
มีคุณภาพ หรือมองคุณภาพชีวิตในแง่การเกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหมายถึงบุคคลและกลุ่มบุคคลจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้จะต้องยึดมั่นในกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ต่อตนเองและ
บุคคลอื่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสงบสุขร่วมกันเป็น เรื่องส า คัญกว่า เรื่องอื่นๆ (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543 : 
55-56) 

จะเห็นได้ว่าสุขภาพองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานดัง งานวิจัยของดวงสมร บาตรโพธิ์ 
(2549 : 97-98) ได้ศึกษาสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า มี 6 มิติ ที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายใน คือขวัญในการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นวิชาการ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ บูรณภาพของสถาบัน 
การเป็น ผู้น าทางวิชาการ และซึ่งสอดคล้องกับอรสา มิ่งฉาย (2551 : 74) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
องค์การ กับการทุ่มเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และสุขภาพองค์การของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสุขภาพองค์การ จะมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพ ชีวิตการท างานของคนในองค์การเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นโรงเรียนเฉพาะทางพิการทางสมอง มี
การจัดการศึกษาตั้งแต่ช้ันเรียนเตรีมความพร้อมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทั้งการศึกษาสาย
สามัญและสายอาชีพ มีการจัดท าหลักสูตรเฉพาะประเภทความพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละ
กลุ่มแต่ละคน มีการจัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยีและเป็น
โรงเรียนประจ า ซึ่งเด็กต้องมีการเข้าพักที่หอพักท่ีทางโรงเรียนจัดให้เพื่อสะดวกต่อการดูแลและความปลอดภัยของเด็ก
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองของแต่ละคน 
และให้โอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องด้านทางสติปัญญามีข้อจ ากัดและสภาพปัญหาไม่เหมือนกัน แต่ต้องให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการที่จะได้รับ
บริการทางการศึกษา ที่ควบคู่ไปกับการบ าบัดการฟื้นฟู สมรรถภาพทุกด้าน โดยเร็วที่สุดเพื่อให้บุคคลเหล่านี้เกิดความ
พร้อมในการเรียนการพัฒนาทุกด้านถึงขีดสุด แล้วยังค านึงถึงการอยู่ร่วมในสังคมปกติกับคนปกติไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
จึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้พิการโดยจัดเป็นรายบุคคลให้มากที่สุดหรืออาจจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ และควร
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่มีทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อการเรียนต่อในช้ันที่
สูงขึ้นการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตตลอดจนการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ
ช่วยเหลือตนเองได้ (จ าเป็น สังข์มุสิกานนท์, 2549 : 17-18) 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคญั
กับชุมชนที่มีส่วนต่อการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนทรัพยากรต่อการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถานศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีการจัดสรรสวัสดิการให้กับบุคลากร 
เช่น การสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาต่อเพื่อน ามาพัฒนาองค์การ และ
ให้ ความส า าคัญต่ อสภาพแวดล้ อมและความปลอดภั ยของบุ คลากรและนั ก เ รี ยนรวมทั้ งทรั พย์ สิ น  
มีการสร้างวัญก าลังใจให้กับบุคลากรด้วยการให้ การสนับสนุนโดยมีสวัสดิการค่าตอบแทน ความเป็นอยู่ที่พักอาศัย 
อาหารจัดหาเสื้อท่ีในการ ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยการให้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ ประจ าปีจัดให้บุคลากรได้ไปทัศนศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหมู่คณะบริการยานพาหนะ ส าหรับผู้
ไปประชุมเป็นการบ ารุงขวัญแก่บุคลากร และได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนให้อย่างเพียงพอ และดูแลปกครอง
ด้วยความเป็นประชาธิปไตย 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัด
ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับสุขภาพ  องค์การและระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับคุณภาพ ชีวิตการท างานของบุคลากร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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3. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่สอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 205 คน ก าหนดขนาดได้มาโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 : อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551 : 179) โดยใช้วิธีการสุ่มแบ่งตามสัดส่วน
กระจายตามภูมิภาค (proportional stratified random sampling) จากจ านวนประชากร ทั้งหมดจ านวน 205 คน 
เป็นผู้บริหาร จ านวน 25 คน และครูจ านวน 180 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอน มี 4 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ  รับการศึกษา 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นระดับสุขภาพองค์การในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 46 ข้อมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  โดยมีการก าหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ  

ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 47 ข้อ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีการก าหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ แต่
ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ตอนที่ 4  เป็นข้อค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การและ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องสติ ปัญญา 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง  สุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สุขภาพองค์การในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และด้านขวัญในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

2. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า ด้านการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยมากสุดและด้านการท างานและการด ารงชีวิตโดยรวม  
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ข้อเสนอแนะที่ควรน ามาด าเนินการ 1) ควรสร้างความร่วมมือกัน ความสามัคคี
กันยอมรับซึ่งกันและกันทั้งในด้านบุคลากรและผู้บริหารรวมถึงชุมชนด้วย 2) ควรจัดให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายได้
ปรึกษาและประสานงานกันให้มากยิ่งขึ้น 3) โรงเรียนมีส่วนร่วมกับสังคม เช่น เสนองานอาชีพของนักเรียนให้สังคมรับรู้
โดยการเปิดตลาดนัดในที่ชุมชน เป็นต้น และ 4) การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ โรงเรียน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อที่เสนอแนะที่ควรน ามาด าเนินการ  
1) ควรสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีก าลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดอบรม
นอกสถานที่และศึกษาดูงาน 2) ควรส่งเสริมบุคลากรมีการท างานแบบกัลยาณมิตรผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน 3) ลดภาระงานสอนของครูและ เอกสารทางวิชากรและเอกสารอื่นๆ ในการรับรองการประเมินคุณภาพ
ต่างๆ และ 4) คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาน้ันจะมีคุณภาพที่ดีควรมีกในสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจท่ีดี 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัย เรื่ องสุขภาพองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึ กษา  
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สุขภาพองค์การในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  และรองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ ด้านการวางแผน ด้านภาวะผู้น าแบบกิจสัมพันธ์ 
ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้านการอยู่ร่วมกันของบุคลากร ด้านบูรณาการของสถาบัน และด้านขวัญในการ
ปฏิบัติงาน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนไว้เป็นอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีการจัด
องค์การโครงสร้างบริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการ  งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารงานท่ัวไปและงานกิจการนักเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งเป็นองค์การที่ต้องมี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้  ความสามารถที่จะ
บริหารงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ  ตามแผนงานที่ได้มอบหมาย
ให้กับบุคลากร  ก าหนดโครงสร้างของงานการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ให้ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติการงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมายส์ (Miles, 1973 อ้างถึงใน ชมกสิณ ดรุณอาภรณ์, 2546 : 
40) ที่กล่าวไว้ว่าศักยภาพในการแก้ปัญหา (problems – solving adequacy) เป็นที่ทราบกันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น
บุคคลหรือแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ย่อมมีปัญหา ได้รับความกดดัน ความยุ่งยาก และความไม่ส าเร็จในการแก้ปัญหา
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ที่ยุ่งยาก ในที่นี้มิได้หมายความว่าองค์การหรือบุคคลที่มีสุขภาพดีนั้น จะปราศจากซึ่งปัญหาและความยุ่งยาก แต่มอง
กันในแง่ที่ว่าบุคคลหรือองค์การที่มีสุขภาพดีนั้น สามารถแก้ปัญหาโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดและยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ 
โดยกระบวนการแก้ปัญหานั้น ไม่ท าให้องค์การอ่อนแอลงไป แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรือเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
ดังนั้น ในองค์การที่มีสุขภาพดีจะต้องมีโครงสร้างและกระบวนการที่พัฒนาแล้วอย่างดีเพื่อรับทราบปัญหาที่มีอยู่  
เพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาตลอดจนเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลาศน์  ศรประสิทธิ์ (2553 : 351) ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา  องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา โดยที่บูรณภาพของ
สถาบัน ภาวะผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากร และการวางแผนมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 

ส่วนสุขภาพองค์การในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านขวัญในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ด้วยภาระงานท่ีหนักและค่อนข้าง
จะมากและเครียด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน งานฝ่ายบริหารงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างของ
โรงเรียนและแนวนโยบายของโรงเรียนที่ก าหนด นอกจากงานดังกล่าวแล้ว ครูต้องอยู่เวรหอพักดูแลนักเรียนด้วย ที่ต้อง
ฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน การเข้าสังคม และสุขอนามัย ดูแลสุขภาพร่างกายในกรณีเด็กที่มีโรค
ประจ าตัวเป็นพิเศษ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนเกี่ยวเรื่องเวลาในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ครูไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ 
เกิดวามอ่อนล้าความเครียดมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกษิม์ดิฐช์ 
เกตุแก้ว (2547: 82- 83) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้เหตุผลบกพร่องทางจิตวิทยาของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ โพธิ์พันธ์ (2548 : 84) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับ
การปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนที่มีความมั่นคงแตกต่างกันพบว่า โรงเรียนที่มีความมั่นคงมีขวัญโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีค่ามากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านการท างานและการด ารงชีวิตโดยรวม ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก  
มีความสุขและภาคภูมิใจมากเมื่อศิษย์ประสบความส าเร็จในชีวิตและการงาน การปฏิบัติหน้าที่มีความส าคัญต่อการ
วางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและช่วยเหลือ
อ านวยประโยชน์ต่างๆ แก่ชุมชนได้เมื่อมีโอกาสช่วยเหลือสังคม ก็มีความยินดีที่จะเสียสละร่วมท าประโยชน์ให้กับสังคม 
และรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพต่อสังคม 

เมื่อพิจารณา คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเนื่องจากการที่บุคลากรมีความเสียสละ ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
ให้กับสังคม ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพต่อสังคม  มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม  อีกทั้ง
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ผู้บริหารให้โอกาสแก่บุคลากรให้แสดงความคิดและความสามารถท่ีน ามาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิด
ของคัมมิ่งส์ และวอร์เลย์ (Cummings and Worley, 1997 อ้างถึงใน ธีรนุช ติรณะประกิจ, 2546 : 39) ให้ความหมาย 
การที่บุคคลในหน่วยงานมีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีช่ือเสียง และรับรู้ว่าองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ตนท างานอยู่นั้นเป็นองค์กรที่อ านวยประโยชน์ ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของบงกช เทพจารี (2547) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานข้าราชการทหารในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาบก 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นด้านลักษะงาน คุณภาพชีวิตการท างานด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของล าจวน โล่ห์เพ็ชร (2550 : 61) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับสูง  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานระดับสูง คือ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านการท างานและการด ารงชีวิตโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ลักษณะของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรในการจัดแบ่งเวลาในการท างานและ
การด าเนินชีวิตในครอบครัวไม่มีความสอดคล้องกันตรงกัน และเวลาในการพักผ่อนมีน้อยจึงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวอลตัน (Walton,1973 อ้างถึงใน สุนันท์ ลิ้มรัตนพันธ์, 2553 : 
31) กล่าวว่า บุคคลควรได้จัดเวลาในการท างานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรา ทุ่งศรีแก้ว (2552 : 82 – 83) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทงานของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) พบว่า ความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับ โกเลมบิวสกิ และซัน (Golembiewski and Sun, 1990 : 35 – 
43) อ้างถึงใน ศรัญญา ปิตินรเศรษฐ์, 2553 : 36) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างาน (QWL) ที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพงานและระดับความส าเร็จ จากกลุ่มตัวอย่าง 231 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ 
4 ประการจาก (QWL) ได้แก่ ความมีอิสระในการท างานของพนักงาน ความสมดุลของช่วงเวลาท างานกับการพักผ่อน 
ความคาดหวังในผลงาน และความพึงพอใจในงาน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าความมี
อิสระในการท างานของพนักงานและความสมดุลของช่วงเวลาท างานกับการพักผ่อน มีผลอย่างมากต่อการพัฒนา
คุณภาพงาน และระดับความส าเร็จในการท างานของบุคคล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรและเพื่อให้สถานศึกษามีสุขภาพองค์การที่ดี โดยเฉพาะในด้านขวัญในการปฏิบัติงาน ด้านการ
วางแผน ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  น าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
สุขภาพที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมิติขวัญใน
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การปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ส าคัญที่สุด เพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

3. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาองค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษาซึ่ง
สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยขวัญในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิการท างานของบุคลากรทางการศึกษาใน

กลุ่มโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการท างานและการด ารงชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 
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