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ความเป็นมา 
 การจดัการดา้นการศึกษาเป็นรูปแบบหนึ�งของการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละถือวา่เป็น
พื%นฐานในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวฒันธรรมทั%งนี% เนื�องจากการศึกษาเป็นส่วน
ทําให้มนุษย์มีความพร้อมทั% งด้านความ รู้และความสามารถที� จะประกอบอาชีพมี ส่วน                    
ในการกล่อมเกลาให้บุคคลมีศีลธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างประสบการณ์การคิดวิเคราะห์          
ให้บุคคลพร้อมที�จะดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป (สํานักงาน    
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2544 : 10)  สําหรับการบริหารและการจดั      
การศึกษาขั%นพื%นฐานในปัจจุบนัดาํเนินการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา   
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ซึ� งไดจ้ดัระบบการศึกษาของชาติ   
ไว ้3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื�อให้เหมาะสม
กบัวยัและความพร้อมของผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 9) 
 การจดัการศึกษาทั%ง 3 ระบบมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทั%งความรู้และคุณธรรม       
ซึ� งแนวทางการจดัการศึกษาไดถู้กกาํหนดเป็นหลกัการไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550  มาตรา 80 (3) วา่รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัทุกรูปแบบ
ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย
เพื�อพฒันาการศึกษาของชาติจดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้า 
ทนัการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั%งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทยมีระเบียบ
วินัยโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี    
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขซึ� งการดาํเนินงานตามแนวทางการจดัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ 
หน่วยงานที�รับผิดชอบในการจดัการศึกษาทุกหน่วยงานทุกระดบั จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือ 
จากบุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารครูอาจารย ์และชุมชนโดยเฉพาะครูอาจารยถื์อว่าเป็น    
ผูที้� มีความสําคัญยิ�งต่อการพฒันาการศึกษาเพราะครูอาจารย์เป็นผูใ้กล้ชิดกับผูเ้รียนมากที�สุด       
และมีหนา้ที�โดยตรงในการอบรมสั�งสอน เพื�อให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมีความพร้อม         
ที�จะเป็นทรัพยากรบุคคลที�มีคุณภาพต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 13)  
 สาํหรับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษานอกโรงเรียนพฒันามาจาก “การศึกษาผูใ้หญ่” 
มีหน่วยงานที�รับผิดชอบชดัเจนนบัตั%งแต่ปี พ.ศ. 2483 โดยในครั% งนั%นมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ  
กองการศึกษาผูใ้หญ่กรมสามญัศึกษา ซึ� งต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ไดรั้บการยกฐานะเป็นกรมการศึกษา
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นอกโรงเรียนจนกระทั�งมีการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ถูกปรับลดฐานะเป็นสาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกดัสาํนกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ
ตั%งแต่วนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 จึงเปลี�ยนชื�ออีกครั% งเป็นสํานักงานส่งเสริม         
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตั%งแต่วนัที� 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยมีพนัธกิจหลกั
ในการจดัและส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอธัยาศยั (สาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. ม.ป.ป. : 2 ) 
 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดโครงสร้าง          
การบริหารเป็นการบริหารส่วนกลางและการบริหารส่วนภูมิภาคโดยในระดบัจงัหวดัมีสถานภาพ     
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาโดยใช้ชื�อว่า “สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร/จงัหวดั”  ซึ� งทาํหนา้ที�ส่งเสริมสนบัสนุนและกาํกบัดูแลสถานศึกษา  
ที�อยูใ่นพื%นที�ซึ� งไดแ้ก่ “ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขต/อาํเภอ” ทาํหนา้ที�จดั
และให้บริการทางการศึกษาและมีบุคลากรที�ทาํหน้าที�ครูผูส้อนในสถานศึกษาดงักล่าว เรียกว่า      
ครูการศึกษานอกโรงเรียน แยกออกเป็น 3 ประเภท  คือ ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน       
ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล  และครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน  ทาํหนา้ที�จดัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที�อยู ่        
นอกระบบโรงเรียน โดยจดัเนื%อหาสาระให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ความสนใจความถนดั
และความตอ้งการของผูเ้รียนและจดักิจกรรมโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ
และกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบติัเพื�อให้เกิดการเรียนรู้
และจดจาํนําไปใช้แก้ปัญหาได้จนก่อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ให้ดําเนินการจัดการเรียนรู้         
ในลักษณะโครงงานที�สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามความต้องการของผูเ้รียนชุมชนสังคมปลูกฝัง        
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที�พึงประสงคข์องสังคม (กิตติยา  โพนสูงเนิน.  2553 : 2) 
 ครูการศึกษานอกโรงเรียนนอกจากจะมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการจดัการเรียน  
การสอนตามหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนที�กาํหนดแลว้ ยงัมีภาระงานอื�น ๆ เช่น งานการเงิน
งานบญัชี งานพสัดุ งานอาคารสถานที� งานสารบรรณ งานบุคลากร งานทะเบียน และงานกิจกรรม
อื�น ๆ อีกมากมาย (บุษกร  วงศ์สุวรรณ.  2553 : 3) ซึ� งอาจทาํให้ครูการศึกษานอกโรงเรียนคิดว่า   
งานที�ไดรั้บมอบหมายนั%นเป็นภาระที�หนกัเกินไปไม่คุม้กบัค่าตอบแทนที�ไดรั้บจึงเป็นเหตุให้ขาด
ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานภาระงานที�เพิ�มปริมาณมากขึ%น ส่งผลให้ครูตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ภายใต้
ปัจจยัที�ไม่เพียงพอแทบทุกดา้น สภาพดงักล่าวย่อมนาํไปสู่การขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของครูการศึกษานอกโรงเรียนในที�สุด ดงัมีผูว้ิจยัไวว้่า มีปัจจยัหลายประการที�เกี�ยวขอ้งกบัขวญั 
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และกาํลงัในการปฏิบติังาน เช่น สภาพการปฏิบติังานรายได้และสวสัดิการความมั�นคงในการ
ทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงานโอกาสกา้วหนา้ความสําเร็จ
ในการปฏิบติังานสถานภาพทางสังคมเป็นตน้ (ขวญัใจ  ไลนอก.  2554 : 4) 
 ขวญักาํลงัใจเป็นการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรู้สึกหรือเจตคติของคนในหน่วยงาน
ที�มีต่อบุคคลหรือเพื�อนร่วมงานต่อองค์กรที�ตนปฏิบติังานอยู่ต่อวตัถุประสงค์และความสําเร็จ      
ตามจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยขวญักาํลังใจที�ดีทาํให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานทาํให้เกิด   
ความสามคัคีในหมู่คณะ เกิดความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั เกิดความเชื�อมั�นและศรัทธาในองค์กร
ขวญักาํลงัใจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึ�งในการบริหารและการปฏิบติังาน 
 ขวญักาํลงัใจเป็นสิ�งสะทอ้นให้เห็นถึงผลรวมของการจูงใจของสมาชิกกลุ่มหน่วยงาน   
จะทาํงานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมขึ% นอยู่กับขวญักาํลังใจของบุคลากร        
ในหน่วยงานเป็นสําคัญผูบ้ริหารในหน่วยงานหรือองค์กรจึงมีความจาํเป็นจะต้องบาํรุงขวญั        
เพื�อเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจให้คนทาํงานร่วมกนัดว้ยดีและทาํให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานการส่งเสริมให้ครูมีขวญักาํลังใจที�ดีจะส่งผลต่อความตั%งใจในการปฏิบติังานของครู        
มีความตั%งใจที�จะอุทิศกาํลงักายกาํลงัใจให้แก่งานที�ทาํมีความพร้อมที�จะต่อสู้แกไ้ขปัญหาอุปสรรค  
ที�จะเกิดขึ% นในทางตรงกันข้ามหากครูมีขว ัญกําลังใจไม่ดีก็จะขาดความเอาใจใส่และขาด           
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานหลบเลี�ยงงานหรือขาดงานจนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย       
แก่การปฏิบติังานได้ส่งผลต่อผูเ้รียนและคุณภาพของการศึกษาโดยรวม (ชัยรัตน์  ชาญวิรัตน์.           
2556 : 21) 
 จากสภาพปัญหาการปฏิบติังานที�นาํไปสู่การขาดขวญักาํลงัใจของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
และความสําคญัของขวญักาํลงัใจตามที�ไดก้ล่าวถึงมาขา้งตน้นี%   ทาํให้ผูว้ิจยัในฐานะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี  
สนใจที�จะศึกษาระดบัของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด 
ซึ� งเป็นพื%นที�การปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูว้ิจ ัยทั% งในปัจจุบันและอนาคต        
รวมถึงทั%งสามจงัหวดัดงักล่าวมีบริบทสภาพภูมิศาสตร์ที�ใกลเ้คียงกนั ซึ� งจะทาํให้เกิดคุณประโยชน์
ในวงกว้างยิ�งขึ% น  ผลการวิจัยจะนําไปสู่สารสนเทศที�สําคัญเกี�ยวกับระดับขวญักําลังใจของ             
ครูการศึกษานอกโรงเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด เพื�อใช้เป็นแนวทางในส่งเสริม
สนบัสนุน การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดั ในสามจงัหวดัดงักล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและต่อครูการศึกษานอกโรงเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียนอยา่งมีคุณภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัในครั% งนี% มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี%  
 1. เพื�อศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด 
 2. เพื�อเปรียบเทียบขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของครูการศึกษา   
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และที�ตั%ง             
ของสถานศึกษา 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลการวิจยัครั% งนี%  จะเป็นขอ้มูลสารสนเทศสําหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที�สนใจ    
นําไปประยุกต์ใช้เพื�อการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาขวญักําลังใจในการปฏิบติังานของครู        
การศึกษานอกโรงเรียน ซึ� งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจดัการงานในสถานศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ%นและใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู
การศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย ครูการศึกษานอกโรงเรียนที�ปฏิบติังาน      
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         
จงัหวดัจนัทบุรี  ระยอง  และตราด  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 273 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ครูการศึกษานอกโรงเรียนที�ปฏิบติังาน   
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ปีการศึกษา 2556  ซึ� งกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้าราง
เทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 610) และการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั%น (Proportional Stratified Random Sampling) 
โดยใชส้ถานที�ตั%งของสถานศึกษาเป็นชั%นในการแบ่ง (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 162  คน 



 
 

 

5

 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้  ประกอบดว้ย 

1.1 ตาํแหน่ง จาํแนกเป็น 
   1.1.1 ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
   1.1.2 ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล 
   1.1.3 ครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน 
  1.2 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จาํแนกเป็น 
   1.2.1 ประสบการณ์มาก 
   1.2.2 ประสบการณ์นอ้ย 
  1.3 ที�ตั%งของสถานศึกษา จาํแนกเป็น 
   1.3.1 จงัหวดัจนัทบุรี 
   1.3.2 จงัหวดัระยอง 
   1.3.3 จงัหวดัตราด 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานมีองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ 
  2.1 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
  2.2 โอกาสความกา้วหนา้ 
  2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
  2.4 ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน 
  2.5 สภาพการทาํงาน 
  2.6 ความมั�นคงในการทาํงาน 
  2.7 ความสาํเร็จในการทาํงาน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด เพื�อให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามขอบเขตหรือความหมายที�ใชใ้นการวจิยั  ดงันี%  
 ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพความรู้สึกและท่าทีที�มีต่อสภาพการทาํงาน
ค่าตอบแทนและสวสัดิการความมั�นคงในการทาํงานความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาความสัมพนัธ์
กบัเพื�อนร่วมงานโอกาสก้าวหน้าและความสําเร็จในการทาํงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน       
ซึ� งสามารถวดัค่าของตวัแปรนี% ไดด้ว้ยแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้าง และให้ครูการศึกษานอกโรงเรียน
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เป็นผูต้อบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพื�อเป็นการรายงานระดับของขวญักําลังใจ         
ของตนเองออกมา โดยกาํหนดขอบเขตของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานการวิจยัครั% งนี%  ออกเป็น
องคป์ระกอบ 7 ดา้น ดงันี%   
 1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ หมายถึง เงินที�ไดรั้บจากราชการ ไดแ้ก่ เงินเดือนค่าตอบแทน
ค่าเช่าบา้น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร รายไดเ้สริมหรือสวสัดิการอื�น ๆ 
 2. โอกาสความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับความยุติธรรมเกี�ยวกบัความดีความชอบ  
การเลื�อนขั%นการเลื�อนตาํแหน่งการศึกษาต่อการอบรมศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที�บุคคลสามารถ     
ไดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่งและวชิาชีพ 
 3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความใกลชิ้ด ความเป็นกนัเองในการปฏิบติังาน
การได้รับความเป็นธรรมความไวว้างใจและสามารถจะทาํงานร่วมกับผูบ้ ังคับบัญชาได้การ
ติดต่อสื�อสารไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือภาษาที�แสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมีความเขา้ใจกนัและ
กนั    เป็นอยา่งดี 
 4. ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน หมายถึง การสื�อสารทั%งกิริยาหรือภาษาที�แสดงถึง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัความเขา้ใจกนัความร่วมมือในการปฏิบติังานการให้คาํปรึกษาจนเป็นที�รักใคร่
ได้รับการยอมรับบรรยากาศความเป็นญาติมิตรและความสามคัคีและการร่วมกิจกรรมพบปะ
สังสรรคก์บัเพื�อนร่วมงานอยา่งเป็นกนัเองนอกเหนือจากเวลาปฏิบติังาน 
 5. สภาพการทํางาน  หมายถึง ปริมาณงานที�ได้รับมอบหมายและสภาพแวดล้อม              
ที�มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสะดวก  และมีบรรยากาศที�เหมาะสมในการปฏิบติังาน     
ได้แก่ สถานที�ทาํงานห้องเรียนอาคารเรียนสื�อการเรียนการสอนห้องประกอบการอุปกรณ์หรือ
เครื�องมือต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาพนัธมิตรเครือข่ายใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนในการปฏิบติังาน 
 6. ความมั�นคงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลและองคก์รที�มีต่อความมั�นคง
ของอาชีพในการทาํงาน 
 7. ความสําเร็จในการทาํงาน หมายถึง การทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานได้งานที�ปฏิบติัเป็นรูปธรรม    
ชดัเจนและประเมินผลไดผู้บ้งัคบับญัชาใหก้ารยกยอ่งชมเชยมีผลงานที�สร้างชื�อเสียงใหก้บัหน่วยงาน 

 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หมายถึง  
หน่วยงานทางการศึกษา  สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ระดบัจงัหวดัมีอาํนาจหน้าที�บริหารการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภายใน
จงัหวดั โดยมีผูอ้าํนวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   
สถานศึกษาที�อยู่ในพื%นที�ที�รับผิดชอบ ทาํหน้าที�ส่งเสริมประสานงานสนบัสนุนและจดัการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ทุกรูปแบบในเขตพื%นที�จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด    
ร่วมกบัภาคีเครือข่าย เป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ลงวนัที� 3 มีนาคม 2551  
 สถานศึกษา หมายถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ        
สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และ
ตราด ทาํหนา้ที�จดักิจกรรมประสานงานสนบัสนุนกาํกบัดูแลติดตามและรายงานผลการดาํเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัทุกรูปแบบในระดบัอาํเภอ 
 ครูการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง บุคลากรผู ้ปฏิบัติหน้าที�จ ัดการเรียนการสอน           
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ซึ� งจดัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ  ครูอาสาสมคัรการศึกษา     
นอกโรงเรียนครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบลและครูประจาํศูนย์การเรียนชุมชนซึ� งแต่ละกลุ่ม        
มีความหมาย ดงันี%   
 1. ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง บุคลากรที�เป็นพนักงานราชการ
ประเภทหนึ� ง ซึ� งไดรั้บการจา้งเพื�อปฏิบติังานให้กบัส่วนราชการตามสัญญาจา้งไดรั้บค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณมีหน้าที�ดาํเนินการจดัส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ    
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้กลุ่มเป้าหมายและพื%นที�ตามที�กาํหนดโดยการปฏิบติังานร่วมกบัครูประจาํ
ศูนย์การเรียนชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั% งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษา         
นอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยั และการศึกษาตลอดชีวติเพื�อใหป้ระชาชนพึ�งพาตนเองได ้มีอาชีพ
และคุณภาพชีวติที�ดีขึ%น 
 2. ครูการศึกษานอกโรงเ รียนตําบล หมายถึง บุคลากรที� เ ป็นพนักงานราชการ                
อีกประเภทหนึ� ง ซึ� งไดรั้บการจา้งเพื�อปฏิบติังานให้กบัส่วนราชการตามสัญญาจา้งไดรั้บค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณมีหน้าที�ดําเนินการจัด ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการทาํงานกับครู         
ศูนยก์ารเรียนชุมชนและภาคีเครือข่าย ปฏิบติัหนา้ที�ประจาํในพื%นที�ตาํบลที�ไดรั้บผดิชอบ 
 3. ครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในลกัษณะประจาํที�ศูนยก์ารเรียน
ชุมชน ทาํหน้าที�จดักิจกรรมอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้แก่ประชาชนจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสํารวจ       
ความตอ้งการของชุมชน จดัทาํขอ้มูลชุมชน ให้บริการวสัดุสื�ออุปกรณ์เกี�ยวกบัการเรียนรู้ และให้
ความร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชนเพื�อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการจัด              
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแนะแนว   การประชาสัมพนัธ์  การนิเทศติดตามผล และรายงานผล    
การดาํเนินงานไดรั้บค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนในอตัราตามวุฒิการศึกษาแต่ไม่เกิน
วฒิุปริญญาตรีตามหนงัสือกระทรวงการคลงัที� กค. 0526.7/31309 ลง.16 ต.ค.2541 
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 ตําแหน่ง หมายถึง ครูการศึกษานอกโรงเรียนที�ปฏิบติัหน้าที�ครูอาสาสมคัรการศึกษา   
นอกโรงเรียนครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล และครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน ในสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด 
 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียนที�ปฏิบติังานในสถานศึกษานั%น ๆ โดยใช้ค่าเฉลี�ยของระยะเวลาในการปฏิบติังาน    
ของผูต้อบแบบสอบถามทั%งหมดเป็นเกณฑจ์าํแนกจาํแนกเป็น 2 ระดบั ดงันี%  
 1. ประสบการณ์มาก หมายถึง ครูการศึกษานอกโรงเรียนที�มีอายุในการทาํงานเท่ากบั
หรือมากกวา่ค่าเฉลี�ยของระยะเวลาในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถามทั%งหมด ซึ� งในการวิจยั
ครั% งนี%  อายกุารทาํงานโดยเฉลี�ยเท่ากบั 5 ปี  ดงันั%นประสบการณ์มากในการวิจยัครั% งนี%  คือ มีประสบการณ์
ตั%งแต่ 5 ปีขึ%นไป 
 2. ประสบการณ์นอ้ย หมายถึง ครูการศึกษานอกโรงเรียนที�มีอายุในการทาํงานนอ้ยกว่า
ค่าเฉลี�ยของระยะเวลาในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถามทั%งหมดซึ� งในการวิจยั ครั% งนี%        
อายกุารทาํงานโดยเฉลี�ยเท่ากบั 5 ปี   ดงันั%นประสบการณ์นอ้ยในการวิจยัครั% งนี%  คือ มีประสบการณ์
นอ้ยกวา่5 ปี 
 ที�ตั2งของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัที�มีพื%นที�ตั%งอยูใ่นเขตจงัหวดัจนัทบุรี ระยองและตราด 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ผูว้ิจยั    
ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม
ตาํแหน่งแตกต่างกนั 
 2. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 3. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม      
ที�ตั%งของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

1.  ตาํแหน่ง จาํแนกเป็น 
 1.1 ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
 1.2 ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล 
 1.3 ครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน 

2.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จาํแนกเป็น 
2.1 ประสบการณ์มาก 
2.2 ประสบการณ์นอ้ย 

3.  ที�ตั%งของสถานศึกษา จาํแนกเป็น 

3.1 จงัหวดัจนัทบุรี 

3.2 จงัหวดัระยอง 

3.3 จงัหวดัตราด 
 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 7 ดา้น 

1.  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
2.  โอกาสความกา้วหนา้ 
3.  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
4.  ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน 
5.  สภาพการทาํงาน 
6.  ความมั�นคงในการทาํงาน 
7.  ความสาํเร็จในการทาํงาน 

 

 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 




