
บทที� 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

 การศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด  ซึ) งผูว้ิจยั
ขอสรุปผล อภิปรายผลและใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี-  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั- งนี-  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี-  
  1. เพื)อศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด  

 2. เพื)อเปรียบเทียบขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน       

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    

และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และที)ตั-งของสถานศึกษา  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที)ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ในปีการศึกษา 

2556  จาํนวน  273 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษา        

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยองและตราด  ในปีการศึกษา 2556  

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเปรียบเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซี) และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan. 1970 : 607 - 610)  และการสุ่มแบบแบ่งชั-นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 162 คน จาํแนกเป็นครูการศึกษานอกโรงเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี 

จาํนวน 86 คน จงัหวดัระยอง จาํนวน 38 คน และจงัหวดัตราด จาํนวน 38 คน  

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื)องมือที)ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัครั- งนี-  ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น       

2  ตอน ดงันี-   
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 ตอนที�  1  เป็นแบบสอบถามเกี)ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ      
เป็นแบบสํารวจรายการ (Check List)  เป็นคาํถามเกี)ยวกบัตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และที)ตั-งสถานศึกษา 
 ตอนที�  2  เป็นแบบสองถามขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด จาํแนกเป็นองคป์ระกอบ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) โอกาสความกา้วหนา้  
3) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา  4) ความสัมพันธ์กับเพื)อนร่วมงาน  5) สภาพการทาํงาน             
6) ความมั)นคงในการทาํงาน  และ 7) ความสําเร็จในการทาํงาน  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยเรียงจากมากที)สุด มาก     
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที)สุด 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี-  
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี 
ระยอง และตราด เพื)อของความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งไปยงั
สถานศึกษา เพื)อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 
 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม      
แบบสอบถามดว้ยตนเอง  ซึ) งจาํนวนแบบสอบถามที)ส่งไปจาํนวน 162  ฉบบั  ไดรั้บกลบัคืนมา
จาํนวน 162 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ และสมมุติฐาน
การวจิยั สถิติที)ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงันี-  
 1. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าเฉลี)ย และส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การเปรียบเทียบขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน      
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง     
และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารทดสอบค่า t-test 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
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และตราด  เปรียบเทียบตามที)ตั-งของสถานศึกษา  และเปรียบเทียบตามตาํแหน่งของครูการศึกษา       
นอกโรงเรียน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  เมื)อพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยวธีิการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
สรปุผลการวจัิย   
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี)ยวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด สรุปผลการวจิยั ดงันี-  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั)วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ที)มีจาํนวนทั-งสิ-น 162 คน  พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีตาํแหน่งในการปฏิบติังานเป็นครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล ร้อยละ 46.90  
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 53.10 และมีที)ตั-งของสถานศึกษาที)ปฏิบติังาน
อยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี ร้อยละ 53.00 
 2. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม            
อยู่ในระดบัมาก เมื)อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก 6 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี)ยจาก      
มากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ด้านความสัมพนัธ์กับเพื)อนร่วมงาน       
ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ด้านสภาพการทาํงาน ด้านความมั)นคงในการทาํงาน ด้านโอกาส
ความกา้วหนา้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เมื)อพิจารณา
เป็นรายดา้นสามารถสรุป ไดด้งันี-  
  2.1 ขว ัญกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยรวม              
อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้  คือ รายไดเ้หมาะสมกบั
ตาํแหน่งหนา้ที) อยู่ในระดบัปานกลาง 4 ขอ้ เรียงตามค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ   
ค่าตอบแทนที)เหมาะสมกบังานที)รับผิดชอบ รายไดร้วมต่อเดือน และค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม  
และอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ คือ ค่าช่วยเหลือบุตร 
  2.2 ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานดา้นโอกาสความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้  เรียงตามค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก 
คือ การไดรั้บการสนบัสนุนให้ไดรั้บการพฒันา ไดรั้บการสนบัสนุนในการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรม  
และการไดรั้บมอบหมายงานที)ตรงกบัความรู้ความสามารถ อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ ไดรั้บ
การเลื)อนขั-นเงินเดือน 
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  2.3 ขวญักําลังใจในการปฏิบติังานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา โดยรวม          
อยู่ในระดับมาก เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี)ยจาก         
มากไปหานอ้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ทาํงานอยา่งอิสระและเต็มความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชา
แสดงความเป็นกนัเองนอกเหนือจากการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้า    
ในตาํแหน่งหน้าที)  ผูบ้งัคบับญัชาให้ความใกล้ชิดเป็นกันเองในการปฏิบติังาน ผูบ้ ังคับบัญชา      
ช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
และผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังาน 
  2.4 ขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์กับเพื)อนร่วมงาน โดยรวม        
อยู่ในระดับมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี)ยจาก          
มากไปหาน้อย คือ การให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื)อนร่วมงาน ความเป็นญาติมิตร        
ที)ให้อภยักนัจากเพื)อนร่วมงาน  โอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคก์บัเพื)อนร่วมงานอยา่งเป็นกนัเอง  
การไดรั้บความไวว้างใจจากเพื)อนร่วมงาน  ความสามคัคีของเพื)อนร่วมงาน  การไดรั้บการยอมรับ
จากเพื)อนร่วมงาน  การให้คาํแนะนําปรึกษากับเพื)อนร่วมงาน และการปฏิบัติหน้าที)แทนกัน          
เมื)อมีเหตุจาํเป็น 
  2.5 ขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานด้านสภาพการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก    
เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย คือ   
สถานที)ทาํงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือ สนบัสนุนและส่งเสริม
ในการปฏิบติังาน สถานที)ทาํงานมีความเหมาะสมในการปฏิบติังาน อาคารสถานที)มีบรรยากาศ    
ไดแ้ก่ แสง เสียง อากาศที)เอื-อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ 
สนบัสนุนและส่งเสริมในการปฏิบติังาน ปริมาณงานที)ไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที)  มีอาคาร
สถานที)เพียงพอในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และสถานที)ทาํงานมีสื)ออุปกรณ์และเครื)องมือเครื)องใช้
เพียงพอในการปฏิบติังาน 
  2.6 ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานดา้นความมั)นคงในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้  เรียงตามค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย คือ มั)นใจวา่
จะไม่ถูกให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุผล  เพื)อนร่วมงานเห็นความสําคญัของงานที)ท่านปฏิบติั      
การไดรั้บการพฒันาตนในการปฏิบติังาน  การโยกยา้ยพื-นที)ในการปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความยุติธรรม  
และอาชีพที)ทาํอยู่เป็นอาชีพที)มั)นคงช่วยดาํรงอยู่ไดต้ามอตัภาพ  อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คือ    
มั)นใจจะไดรั้บความคุม้ครองในการปฏิบติังานที)ไดรั้บมอบหมาย  ลกัษณะงานที)ทาํอยู่มีหลกัประกนั
ดา้นความมั)นคงต่ออาชีพ และรายไดก้บัค่าใชจ่้ายในชีวติ ประจาํวนัมีความเหมาะสม 
  2.7 ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานดา้นความสําเร็จในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย  คือ  
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ความสําเร็จในการให้การศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย  ความสําเร็จในการดาํเนินงานในหน้าที)ที)ไดรั้บ
มอบหมาย  ผลงานเป็นส่วนหนึ) งในการสร้างชื)อเสียงให้กบัหน่วยงาน  ตาํแหน่งหน้าที)ที)ปฏิบติั        
มีความสําคญัและได้รับการยอมรับจากชุมชน  บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสําคญัของงาน        
ที)ท่านปฏิบติั  การทาํงานที)ไดรั้บมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายที)ตั-งไว ้ ความสําเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรที)เกี)ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชายกยอ่งชมเชยในผลงานของท่าน 
 3. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม
ตาํแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  และเมื)อพิจารณาเป็นรายด้าน    
พบวา่  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสําเร็จในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที)ระดบั .05  ส่วนดา้นอื)น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 4. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 5. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม                 
ที)ตั- งของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และเมื)อพิจารณา           
เป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา  ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื)อนร่วมงาน      
ดา้นสภาพการทาํงาน  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และดา้นความมั)นคงในการทาํงานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05  ส่วนดา้นอื)น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวเิคราะห์เกี)ยวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  มีประเด็นที)ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปนี-  
 1. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม            
อยู่ในระดบัมาก  ทั-งนี- อาจเนื)องจากครูการศึกษานอกโรงเรียนสังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด  มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาของตนเองอยูใ่นระดบัมาก  ซึ) งเป็นอนัดบัแรกเป็นองคป์ระกอบ
ที)สาํคญัที)เป็นเครื)องบ่งชี-วา่การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงจะตอ้งทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ
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เท่านั-น ผูบ้งัคบับญัชาให้ความใกลชิ้ดเป็นกนัเอง รับฟังขอ้คิดเห็น ไวว้างใจให้ปฏิบติังานคอยแนะนาํ
ช่วยเหลือในการทํางาน ส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้า สิ) งเหล่านี- ท ําให ้               
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานาํเอาความเชี)ยวชาญและทกัษะที)เต็มเปี) ยมมาออกมาใช้  เพื)อให้เกิดประโยชน์      
ต่อการทาํงานอย่างเต็มที) สอดคล้องกบัแนวคิดของบาร์นาร์ด  (Barnard. 1972 : 64 ; อา้งถึงใน     
ประพนัธ์  สุริหาร. 2547 : 80)  ที)กล่าวถึง หลกัสําคญัหนึ) งในการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่               
ผูป้ฏิบติังาน คือ การสร้างความประทบัใจกบับุคคลอื)น โดยการให้เกียรติยกยอ่งให้ความสําคญั     
ไม่วา่จะเป็นบุคคลใด หากผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัไดเ้ช่นนี-  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเกิดความรู้สึกอบอุ่น
ดา้นจิตใจ และเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบดินทร์  สามหมอ 
(2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู ในโรงเรียนสังกดัสํานกังาน      
เขตพื-นที)การศึกษาชยัภูมิ เขต 2  ที)พบว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน         
สังกดัสํานกังานเขตพื-นที)การศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั   
งานวิจยัของประเสริฐ  สุยอด (2551 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน       
ของบุคลากรและครูที)ปฏิบติังานในโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองสุรินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  
ที)พบวา่  ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั งานของบุคลากรและครูที)ปฏิบติังานในโรงเรียน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครู         
การศึกษานอกโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั-งนี- อาจเป็นเพราะในการปฏิบติังานนั-น มีค่าตอบแทน
และสวสัดิการ  ยงัไม่เป็นที)พึงพอใจของครูการศึกษานอกโรงเรียน  ซึ) งเห็นได้จากค่าตอบแทน        
ที)เหมาะสม เงินให้กูย้ืม ค่ารักษาพยาบาล ครูมีความพอใจในระดบัปานกลาง และค่าช่วยเหลือบุตร 
มีความพอใจระดบันอ้ย ค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นสิ)งสําคญัอยา่งหนึ)งของการสร้างขวญักาํลงัใจ
ในการทาํงาน ซึ) งสอดคลอ้งกบัทศันะของอาํนวย  แสงสวา่ง (2542 : 150) ที)กล่าววา่ปัจจุบนัการจดั 
สวสัดิการในองค์กรมีความสําคญัต่อขวญักาํลงัใจ  เป็นการธํารงรักษาบุคลากรและความทุ่มเท        
ที)บุคลากรใหก้บัองคก์ร  เป็นการสร้างความมั)นคงและภูมิใจในการเป็นบุคลากรขององคก์ร  ทาํให้
บุคลากรตั-งใจปฏิบติังานมากขึ-น ซึ) งสอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัใจ  ไลนอก (2554 : 77)           
ได้อภิปรายผลการวิจัย เรื) อง การศึกษาระดับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษา       
นอกโรงเรียน สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบวา่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซึ) งเป็น
ดา้นที)มีค่าเฉลี)ยนอ้ยกวา่ดา้นอื)น ๆ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกญัชลิกา  ทองอยู ่(2554 : 199)  
ได้อภิปรายผลการวิจัย เ รื) อง  ขว ัญกําลังใจในการทํางานของลูกจ้างปฏิบัติงานชั)วคราว       
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 3. ด้านโอกาสความก้าวหน้า โดยรวมมีขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานในระดับมาก     
เมื)อวิเคราะห์โดยละเอียด พบว่า ในหัวขอ้การไดรั้บการสนบัสนุนให้ได้รับการพฒันางาน ไดรั้บ  
การสนับสนุนในการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรม  การได้รับมอบหมายงานที)ตรงกับความรู้          
ความสามารถ งานที)ปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัช่วยให้ท่านมีโอกาสกา้วหนา้  มีขวญักาํลงัใจอยูใ่นระดบัมาก 
ทั- ง นี- อาจเป็นเพราะสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                   
เป็นหน่วยงานราชการที)รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื)อพฒันาบุคลากร และงานในส่วนต่าง ๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  ส่วนหัวขอ้ได้รับการเลื)อนขั-นเงินเดือนอยู่ในระดบัปานกลาง      
ซึ) งมีค่าคะแนนเฉลี)ยตํ)าสุดกว่าทุกหัวขอ้  ดงันั-นอาจเป็นไปไดว้่าการประเมินผลงาน และการพิจารณา
ความดีความชอบ  มีช่องวา่งที)ควรพิจารณาเป็นพิเศษมากกวา่หวัขอ้อื)น ๆ ซึ) งจะไดน้าํเป็นขอ้เสนอแนะ
ต่อไป 
 4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานมาก  ทั-งนี-
อาจเป็นเพราะในการปฏิบติังานนั-นผูบ้งัคบับญัชาให้ความสําคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่าเทียมกนั 
สร้างความสามคัคีในการทาํงานไดอ้ย่างดียิ)ง รวมถึงการส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาความรู้
ความสามารถ เพื)อความกา้วหนา้ในอนาคต  ให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังานอยา่งสมํ)าเสมอ  เมื)อมี
ปัญหาในการทาํงาน สามารถรับฟังความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้  
ความจริงใจที)มีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั-งหลายเหล่านี-  ก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัของผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาเป็นอยา่งมาก  ซึ) งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพนสั  หนันาคินทร์ (2542 : 89)  ที)กล่าวไวว้า่ 
ความเป็นผูน้าํและความสามารถในการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาเป็นสิ)งที)ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาศรัทธา
เชื)อถือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารงานของหน่วยงาน รับผิดชอบความผิดพลาด
ที)เกิดขึ-นในงานนั-น และยกย่องคุณความดีให้แก่กลุ่มหรือคณะที)ร่วมงาน ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ 
อนัดีระหวา่งกนั ซึ) งจะมีผลต่อขวญักาํลงัในการปฏิบติังาน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัญญาพร  
เพญ็พิพฒัน์ (2547 : 78)  เรื)อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริหารขวญักาํลงัใจของครูโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที)พบวา่ ถา้ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมการบริหารดา้นกิจสัมพนัธ์มากว่า
ดา้นมิตรสัมพนัธ์  ครูจะมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ความสัมพนัธ์กบับงัคบั
บญัชามีผลโดยตรงต่อความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจอนัจะส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง ผูบ้ริหารที)บริหารไม่เป็นปกครองบงัคบับญัชาไม่ดี จะเป็นสาเหตุที)ทาํให้
คนยา้ยงานและลาออกจากงาน   
 5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื)อนร่วมงาน จากการศึกษาพบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรียน       
มีขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า           
การให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื)อนร่วมงาน การได้รับการยอมรับจากเพื)อนร่วมงาน 
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ความเป็นญาติมิตรที)ให้อภัยกัน  การมีโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับเพื)อนร่วมงาน       
อยา่งเป็นกนัเอง การไดรั้บการยอมรับจากเพื)อนร่วมงาน การให้คาํแนะนาํปรึกษากบัเพื)อนร่วมงาน 
ความสามคัคีของเพื)อนร่วมงาน การไดรั้บความไวว้างใจจากเพื)อนร่วมงาน และการปฏิบติัหน้าที)
แทนกนัเมื)อมีเหตุจาํเป็น มีค่าเฉลี)ยขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานรองลงมาตามลาํดบั  ทั-งนี- เพราะ
บทบาทหนา้ที)ของครูการศึกษานอกโรงเรียนที)มีหนา้จดัการศึกษา ตามมาตรา 4 ในพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ซึ) งเป็นภารกิจที)มีความสําคญั    
ที)ตอ้งดาํเนินการเกี)ยวขอ้งกบัความร่วมมือทั-งภาครัฐและเอกชน ประสานงานเป็นเครือข่ายเพื)อส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื)อให้ประชาชน            
เกิดการพัฒนาและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื)องตลอดชีวิต ภารกิจดังกล่าวจึงมีความจําเป็น          
และมีความสาํคญัอยา่งยิ)งที)ตอ้งไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงานร่วมกนั 
 6. ดา้นสภาพการทาํงาน มีผลต่อระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก ทั-งนี-
อาจเป็นเพราะสถานที)ปฏิบติังานนั-นมีความกวา้งขวาง ผูบ้ริหารส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมจดัหา

อุปกรณ์ที)สะดวกสบายและปลอดภยัมาใชใ้นการปฏิบติังานทาํให้มีสื)ออุปกรณ์ เครื)องมือ เครื)องใช้
เหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบติังาน มีแสงสว่างที)เพียงพอ ในห้องทาํงานมีอุณหภูมิเหมาะสม

ทาํให้รู้สบายและผ่อนคลายในการปฏิบติังาน ไดรั้บงานในปริมาณที)เหมาะสมกบัหน้าที) รวมทั-ง    

ไดค้วามร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมทั-งเครือข่ายชุมชนสนบัสนุนและส่งเสริมในการปฏิบติังาน 
ซึ) งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบกัเนอร์ (Buckner. 1997 : 709-A) ที)ไดศึ้กษาเรื)องบรรยากาศ   

ของสถาบนัประสิทธิผลของสถาบนัในวิทยาลยัชุมชน 3 แห่ง พบว่า วิทยาลยัชุมชนทั-ง 3 แห่ง         
มีขวญักาํลงัใจแตกต่างกนัเมื)อวิทยาลยัชุมชนแห่งที) 1 มีสภาพแวดล้อมในการทาํงานดี  ระดบั     

ขวญักําลังใจของพนักงานก็สูงตาม  ส่วนวิทยาลัยชุมชนที) มีสภาพแวดล้อมที)ไม่เหมาะสม                

มีขวญักาํลงัใจระดบัตํ)า สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีผลต่อระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัชลิกา  ทองอยู ่(2554 : 199)  ไดอ้ภิปรายผลการวิจยัเรื)อง ขวญักาํลงัใจ

ในการทาํงานของลูกจา้งปฏิบติังานชั)วคราวมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นสภาพการทาํงาน ลูกจา้ง

ปฏิบติังานชั)วคราวมหาวทิยาลยัรามคาํแหง มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 7. ดา้นความมั)นคงในการทาํงาน มีผลต่อความมั)นคงในการทาํงานอยู่ระดบัมาก ทั-งนี-
อาจเป็นเพราะครูการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคนที)อยู่ในพื-นที)การปฏิบติังานหรือไม่         
ก็เป็นบุคคลที)อยู่ใกลเ้คียงกบัพื-นที)ในการปฏิบติังานทาํให้ไม่มีปัญหาการโยกยา้ย และการโยกยา้ย
เป็นไปด้วยความยุติธรรม ในการปฏิบติังานของของครูมีหลกัเกณฑ์ที)จะประกนัการปฏิบติังาน   
ของครูวา่จะไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ถูกกลั)นแกลง้ หรือให้ออกจากงานโดยปราศจากความผิดหลกัเกณฑ์
ขอ้นี- ช่วยให้ครูรู้สึกวา่ตนเองมีความมั)นคงในการทาํงาน สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
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และการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นหน่วยงานราชการรับนโยบายจากรัฐบาลจึงมีโครงสร้างเงินเดือน
และสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บัครูตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทาํใหค้รูมีรายเพียงพอต่อการดาํเนินชีวิต 
อีกทั-งครูยงัเป็นบุคลากรทางการศึกษาของทางราชการทาํให้มีความมั)นคงในการทาํงาน มีการ      
เปิดโอกาสให้ครูได้พฒันาศกัยภาพเพื)อความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ทุนการศึกษา การฝึกอบรม
ระหว่างปฏิบติังาน ไปศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ มีการหมุนเวียนการปฏิบติัหน้าที) 
เพื)อความรอบรู้ กวา้งขวางในการปฏิบติังานทาํให้ครูทั-งหมดเห็นถึงความสําคญัของงานที)ครูแต่ละคน
ปฏิบติั ซึ) งสอดคลอ้งงานวิจยัของเตือนใจ  กาํแพงศิริชยั (2550 : บทคดัย่อ)  เรื)อง สภาพขวญักาํลงัใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษาในเขตอํา เภอเสาให ้        
จงัหวดัสระบุรี ที)พบว่า ความคิดเห็นด้านที)ทาํให้เกิดขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานมากที)สุด        
เป็นอนัดบั  1 คือ ดา้นความมั)งคงในงาน  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทองดี  กูลศิริ (2550 : บทคดัยอ่) 
เรื)อง สภาพขวญักาํลงั ใจในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กรบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ   
ที)พบวา่ พนกังานองคก์รบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ มีระดบัความคิดเห็นเกี)ยวกบัขวญักาํลงัใจ
ในการปฏิบัติ งานด้านความรู้สึกมั)นคงในหน้าที)การงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื)น ๆ                
อยูใ่นระดบันอ้ย 
 8. ด้านความสําเร็จในการทาํงานงาน มีผลต่อความสําเร็จในการทาํงานอยู่ระดบัมาก    
ทั-งนี- อาจเป็นเพราะสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจดัทาํแผน    
ในการปฏิบติังานมีการวางแผนงานที)ชดัเจนทั-งแผนงานโครงการระยะสั-นและระยะยาว แยกเป็นงาน 
โครงการต่าง ๆ ที)มีจาํนวนโครงการ งบประมาณ สถานที) บุคลากรที)รับผิดชอบ งบประมาณ       
และวนัเวลาที)ตอ้งจดัการรวมถึงการรายงานผลการดาํเนินการ ทาํให้ครูการศึกษานอกโรงเรียน
ปฏิบติังานที)ไดรั้บมอบหมายงานบรรลุเป้าหมายที)ตอ้งไว ้ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทั-งภายใน
และภายนอกองค์กร ผูบ้ริหารเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้ใช้ความรู้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มที)    
ทาํใหค้รูไดรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ มีอาํนาจรับผิดชอบในการบริหารจดัการทรัพยากรที)เกี)ยวขอ้งกบั
แผนงานโครงการ ซึ) งทาํให้ผลการปฏิบติังานราบรื)นประสบความสําเร็จ สามารถให้บริการที)ดี    
กบักลุ่มเป้าหมาย ทาํให้สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ไดรั้บ  
การยอมรับยอมจากสังคม ซึ) งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิภา  ปัญญานุวฒัน์ (2548 : 152 - 156)         
ที)สรุปความสําเร็จในการทาํงานว่า  การทาํงานที)ไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานได้ งานที)ปฏิบติัเป็นรูปธรรมชัดเจนและประเมินได ้        
ผูบ้ ังคับบัญชาให้การยกย่องชมเชยผลงานสร้างชื)อเสียงให้กับหน่วยงานเพื)อผลดีต่อตนเอง           
และองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัใจ  ไลนอก (2554 : 79)  ไดอ้ภิปรายผลการวิจยัเรื)อง  
การศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานักงาน       
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ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ  ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 
พบวา่ มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกญัชลิกา 
ทองอยู ่(2554 : 197)  ไดอ้ภิปรายผลการวิจยัเรื)อง ขวญักาํลงัใจในการทาํงานของลูกจา้งปฏิบติังาน
ชั)วคราวมหาวิทยาลัยรามคาํแหง  ด้านความสําเร็จในการทาํงาน ลูกจ้างปฏิบติังานชั)วคราว
มหาวทิยาลยัรามคาํแหงมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 9. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียนสังกดัสํานกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั-งนี-อาจเป็นเพราะ
ครูการศึกษานอกโรงเรียนไม่วา่จะมีประสบการณ์มากหรือนอ้ย ต่างก็เล็งเห็นความสาํคญัและจาํเป็น
ของความกา้วหนา้ในอาชีพครู เพื)อตอ้งการสะสมผลงานเพื)อให้ไดเ้ลื)อนตาํแหน่ง เลื)อนขั-นเงินเดือน
ให้สูงขึ- น  จึงทุ่มเทในการทาํงานอย่างสมํ)าเสมอ สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจในความสําเร็จ       
ของแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1985 : 203 ; อา้งถึงใน ธร  สุนทรายุทธ. 2551 : 307) โดยเนน้
ความตอ้งการของมนุษย ์  มี 3 ประการ เป็นความตอ้งการที)เกิดจากการเรียนรู้ในสังคม ในวฒันธรรม
สิ)งแวดล้อมที)จะเป็นความตอ้งการขึ- นในตวัของบุคคลตามความตอ้งการ 3 ประการ  ดงันี- คือ          
1) ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) ที)ตอ้งการมีความสามารถปฏิบติัดาํเนิน      
กิจกรรมจนบรรลุผลเป้าหมายได้สําเร็จตามความปรารถนา  2) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ที)ดี 
(Need for Affiliation) ตอ้งการความรักใคร่ชอบพอเป็นมิตรกบับุคคลรอบขา้ง  3) ความตอ้งการ
อาํนาจ (Need for Power) ตอ้งการมีตาํแหน่งหนา้ที)การงานที)มีอาํนาจบงัคบับญัชา ตอ้งการมีอิทธิพล
เหนือผูอื้)น ทฤษฎีของแมคเคลแลนด์ (McClelland)  วางกรอบการจูงใจมุ่งไปที)ความต้องการ          
3 ประการที)อยูเ่หนือระดบัความตอ้งการความคงอยูข่องชีวิตเหนือระดบัความตอ้งการระดบั  1 และ 2 
ของมาสโลว ์(Maslow) จดัว่าเป็นความตอ้งการในระดบัสูง ความเป็นจริงของทฤษฎีนี- จะขึ-นกบั  
รากฐานความเป็นอยู่ในองค์กรที)สามารถจดัการตอบสนองความต้องการเบื-องต้นทางร่างกาย      
และความมั)นคงปลอดภยัของบุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วบุคลากรจึงตอ้งการความสําเร็จ
ตอ้งการความสัมพนัธ์ที)ดีและตอ้งการอาํนาจตามมา ซึ) งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุวณี  ตีรถะ 
(2545 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื)องขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดั
นครปฐม พบวา่ ระดบัขวญักาํลงัใจอยูใ่นระดบัมาก เมื)อจาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 10. ขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน         
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม
ตาํแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ทั-งนี- อาจเป็นเพราะครูการศึกษา
นอกโรงเรียนไม่วา่จะเป็น ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล  
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และครูศูนยก์ารเรียนชุมชน มีปัจจยัต่าง ๆ ที)เป็นเครื)องช่วยให้การปฏิบติังานมีความคล่องตวั ไดแ้ก่  
ความเป็นสัดส่วนของอาคารสถานที) สิ)งอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์การสอน บรรยากาศการเรียน
การสอน รวมทั-งสภาพแวดลอ้มอื)น ๆ เช่น การไดรั้บความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา เพื)อนร่วมงาน 
เพราะเมื)อบุคคลเขา้มาทาํงาน เขาตอ้งการสิ) งแวดล้อมและบรรยากาศในการทาํงานที)ดีเพื)อที)จะ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวกสบาย ดงัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบอร์ก (ทวีศกัดิs   ถึกไทย. 2547 :      
60 - 63) เป็นทฤษฎีที)อธิบายเกี)ยวกบัแรงจูงใจในการทาํงานไดก้ล่าวถึง สภาพการทาํงานเป็นปัจจยั
หนึ) งที)สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ-นในการปฏิบติังาน จากการศึกษาของนกัวิชาการต่าง ๆ พบว่า 
ครูโดยทั)วไปตอ้งการสภาพงานที)ดีมีลกัษณะดึงดูดใจ มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก สถานที)ทาํงาน
ทนัสมยั แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ บางแห่งมีการปลูกตน้ไม ้ตกแต่งอาคารอย่างสวยงามสดชื)น   
ทั-งนี- สภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน     
เงินเดือนที)เหมาะสม โอกาสที)จะไดรั้บความกา้วหนา้ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื)อนร่วมงาน 
ความมั)นคงในการทาํงาน วธีิการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ตลอดจน
ความมีระเบียบและสิ) งแวดล้อมที)เป็นวตัถุเหมาะสมเพียงพอในทางตรงกันข้ามถ้าผูบ้ริหารจดั    
สภาพแวดล้อมในการทาํงานไม่ดี ทําให้ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครูการศึกษา          
นอกโรงเรียนตาํบล  และครูศูนยก์ารเรียนชุมชน อาจขาดความตั-งใจในการทาํงานย่อมมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงาน ซึ) งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของอาวุธ  จุมปา (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื)อง ขวญัและ
กาํลงัใจของบุคลากรวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรวิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา มีระดบัขวญัและกาํลงัใจอยู่ในระดบัมาก เมื)อจาํแนกตามตาํแหน่ง มีระดบั
ขวญักาํลงัใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 11. ขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสํานักงาน        
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตาม 
ที)ตั-งของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  ทั-งนี- ไม่ว่าจะเป็น
สถานศึกษาที)ตั-งในจงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัระยองหรือจงัหวดัตราด เป็นหน่วยงานหลกัที)ทาํหนา้ที)
ดา้นจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใน 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก โดยดาํเนินการ
จดัการศึกษาขั-นพื-นฐาน 3 ระดบั ตามโครงสร้างเหมือนกนั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมตน้ 
และระดบัมธัยมปลาย และมีบทบาทในการจดับริการการศึกษาวิชาชีพทั-งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน รวมถึงการจดัการศึกษาในลกัษณะของการให้บริการฝึกอบรมอาชีพระยะสั- น
แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายทั)วไป ดังนั- นจึงส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ                 
ครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของสุธีรัตน์  ปัจจยัคา (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื) องขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน      
ของครูสังกดัวิทยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัขวญักาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานของครู จาํแนกตามสถานที)ปฏิบติังาน พบวา่ ดา้นระบบสวสัดิการ และดา้นบาํเหน็จ
ความชอบมีระดบัขวญัและกาํลงัใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา    
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีเพียงขวญักาํลงัใจดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการอยู่ในระดับปานกลาง  จึงเป็นข้อมูลที)ผู ้บริหารควรให้ความสนใจพิจารณาแก้ไข    
ปรับปรุงและสนับสนุนองค์ประกอบต่าง ๆ ในทุกขอ้ เพื)อเป็นการยกระดบัขวญักาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียนทาํให้ค่าเฉลี)ยอยู่ในเกณฑ์ที)สูงขึ-น และเมื)อขวญักาํลงัใจ 
ในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียนดีขึ-น  ยอ่มส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียนสัมฤทธิs ผล จึงควรดาํเนินการดงัต่อไปนี-  
 1. โอกาสความก้าวหน้า ผู ้บังคับบัญชาควรสร้างขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน         
อย่างเสมอภาคให้มากยิ)งขึ-น การพิจารณาความดีความชอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
มอบหมายงานที)ตรงกบัความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีการประเมินผล
การปฏิบติังานดว้ยตนเอง    
 2. ความมั)นคงในการทาํงาน ควรสร้างความเชื)อมั)นในดา้นความมั)นคงในงาน ตาํแหน่งงาน
ที)ทาํอยูใ่นปัจจุบนัและควรจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 3. การมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบาย ในการปฏิบติังานควรให้ครูการศึกษานอกโรงเรียน
และบุคลากรทั-งหมดไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและนโยบาย
ของสถานศึกษา ผูบ้งัคบับญัชาควรรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานและควรมีการติดตามผล 
ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามขั-นตอนอยา่งเป็นธรรม  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั/งต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวงัในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียนเพิ)มเติมเพื)อนาํมาเป็นขอ้มูลในการวางแผนและพฒันาสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยองและตราดและสร้างขวญักาํลงัใจให้กบั
ผูป้ฏิบติังานใหม้ากที)สุดต่อไป 
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 2. ควรทาํการศึกษาถึงแนวโน้มในการวางแผนและพฒันาสํานกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยองและตราด เพิ)มเติม  เพื)อนาํมาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้แน่นแฟ้นยิ)งขึ- น ซึ) งสิ) งเหล่านี- อาจเป็นปัจจยัหนึ) งที)มีผลต่อชื)อเสียง และ   
ความกา้วหนา้ของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี 
ระยองและตราด ต่อไปในอนาคต 
 3. ควรทาํการศึกษาขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากรอื)น ๆ นอกเหนือจาก    
ครูการศึกษานอกโรงเรียนดว้ย เพื)อนาํผลการวิจยัที)ไดม้าสรุปผล และวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื)อเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป 

 
 




