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คุณภาพชีวิตการท�างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
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Abstract

 The purpose of this research was to study the quality of work life affecting efficiency performance of  
sub-district non-formal and informal education center teachers under Chachoengsao Provincial Office of the  
Non-formal and Informal Education. The samples were 80 sub-district non-formal and informal education center 
teachers under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education. The research instrument 
was a five-rating-scale questionnaire. The statistical analysis were mean, standard deviation, Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis. 
 The research results showed that: 
 1. The quality of work life of sub-district non-formal and informal education center teachers under  
Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education had the overall mean at the high level. 
The first three outcomes were the progress and commitment of the job, working rules and regulations and personal 
performance development.
 2. The efficiency performance of sub-district non-formal and informal education center teachers under  
Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education had the overall mean at the high level. 
The first three outcomes were public relation and of work plans, learning in community services with associate 
member network, 
 3. The quality of work life and the efficiency performance of sub-district non-formal and informal education 
center teachers under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education showed high  
positive relationship at the statistical significance level at 0.05.  Those were the quality of work life, personal  
performance development, progress and commitment of the job, life and work balance and working rules and 
regulations respectively.  
 4. The teachers’ quality of work life affected  the efficiency performance of sub-district non-formal and  
informal education center teachers under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education 
at 99.10 %.  The predictive power were personal performance development, progress and commitment of the job, 
working rules and regulations, life and work balance and reasonable remuneration, respectively.  But the hygienic 
and safe environment, social integration and social consistency performance did not indicate any effect on the  
teachers’ efficiency performance.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครศูนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

กลุม่ตวัอย่างได้แก่ครศูนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  จ�านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. คุณภาพชีวิตการท�างานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 3. คุณภาพชีวิตการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล 

สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับมาก อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. คุณภาพชีวิตการท�างานของครู ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอ�านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 

99.10 

   โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตการท�างาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 คุณภาพชีวิตของครู เป็นสภาพการท�างานของบุคลากรครู

ในสถานศึกษาที่มีความรู ้สึกพึงพอใจทั้งด ้านส่วนบุคคลและ 

ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม ท�าให้บุคลากรครู 

ชุมชนได้รับรู้และแสดงออกถึงเจตคติค่านิยมที่มีต่อสังคมภาย 

นอกสถานศึกษา คุณภาพชีวิต ประกอบด้วยการจัดส่ิงแวดล้อม 

การท�างาน ความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการท�างาน 

บรรยากาศในการท�างาน การสนับสนุนความสามารถของครู  

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รุ่งนภา สันติศิรินิรันดร์, 

2550, หน้า 20) เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีขึ้นย่อม

มีขวัญและก�าลังใจ มีความสุข มีความผูกพันต่อองค์การ มีความมุ่งมั่น

ที่จะขับเคลื่อนให้องค์การก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ  

ซึ่งองค์ประกอบเป็นตัวก�าหนดคุณภาพการท�างาน การบริหาร

จัดการองค์การต่างๆ เพื่อบรรลุสู่วัตถุประสงค์ขององค์การมีปัจจัย

หลายอย่าง แต่ที่ส�าคัญจะท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จลงด้วยดีคือ 

ตัวบุคคล ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่ง และบุคคลจะท�างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีดี คุณภาพ

ชีวิตในการท�างานจึงเป็นประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่องค์การควร

เสริมสร้างด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความสุข สนุกกับงานไม่

เบือ่หน่าย อนัเป็นการป้องกนัมใิห้บคุลากรเกดิความรูส้กึว่า คณุภาพ

ชีวิตในการท�างานต�่าลง (ภูษณิศา เมธาธรรมสาร, 2549, หน้า 5) 

 จากหน้าที่การท�างานท�าให้ครูต้องประสบกับปัญหาต่างๆ

มากมาย ได้แก่ ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของครูส่วนใหญ่มีสถานะ

ทางเศรษฐกิจยังไม่มั่นคง ครูบางส่วนมีภาระเรื่องหนี้สินรายได้ไม่

เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ท�าให้เกิดความวิตกกังวลจึงต้องขวนขวายหา

งานอื่นท�าเพื่อเพิ่มรายได้ครอบครัว มีเวลาว่างให้ครอบครัวน้อย  

ขาดความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าที่ ได้รับสวัสดิการไม่เป็นธรรม

และไม่ทั่วถึง ครูส่วนใหญ่จึงมีความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจและไม่ผูกพัน

ในวิชาชีพ ปัญหาด้านประสบการณ์การท�างานขาดการพัฒนาใน

วิชาชีพท�าให้มีข ้อจ�ากัดด้านความรู ้ความสามารถ ทักษะใน 

การปฏิบัติงานเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้ครูขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ปัญหาในที่ท�างานบางครั้งครูไม่สามารถที่จะคุยหรือปรึกษา

New ����������.indd   116 2/2/2559   16:40:40



Journal of Rajanagarindra July- December  2015 117

เพื่อนร่วมงาน ผู ้บังคับบัญชา มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อกันท�าให้เกิด 

ความเข้าใจผิด มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ท�าให้ประสิทธิภาพ

การท�างานลดลง  (คมกฤช รัตนคร, 2546, หน้า 3) นอกจากนี้ยังมี

ปัญหาด้านความพึงพอใจในการท�างานที่ต้องปะทะกับบุคลากร

หลายฝ่าย สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ปัญหาความขัดแย้งภายใน

โรงเรียน ภาวะความกดดันในการท�างานและบรรยากาศใน 

การท�างาน งานท่ีตึงเครียด งานท่ีซ�้าซากจ�าเจ งานในหน้าท่ีมาก 

เกินไป งานที่ท�าไม่ถูกกับอัธยาศัย การไม่ได้สอนตรงตามสาขาวิชาที ่

เรียนมา ปัญหาอาคารสถานที่เรียนไม่เหมาะสม ขาดอุปกรณ์ 

การเรียนการสอน หรืออุปกรณ์ช�ารุด การไม่มีอิสระในการเตรียม

การสอนได้เต็มที่ การไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

และกฎระเบียบในโรงเรียน ขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ

ชุมชน การได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการท�างาน เช่น การพิจารณา

ความดคีวามชอบ ค�าชมเชย การยอมรบันบัถือ นอกจากนีย้งัมปัีญหา

ส่วนตวัของคร ูเช่น ปัญหาครอบครวั ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาสขุภาพ

การขาดการนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย การขาดเจตคติท่ีดีต่อ

การเป็นคร ูการทีค่รตู้องระมดัระวงัควบคมุความประพฤตแิละความ

ต้องการของตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพครู สิ่งเหล่านี้จะบั่นทอน

จติใจก่อให้เกดิผลเสยีต่อการปฏบิตังิาน (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์, 2548, 

หน้า 301) จึงเห็นได้ว่าปัญหาที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นปัจจัยท�าให้ครู

ขาดประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานโดยเฉพาะด้านทีเ่กีย่วกบัคุณภาพ

ชีวิตการท�างานหน่วยงานควรให้ความสนใจส่งเสริมให้บุคลากร 

มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี เพื่อให ้ เกิดการปฏิบัติงานที่ มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มภีารกจิหลกั คอื การจดัการศกึษาตลอดชีวติ สร้างคนให้มคีณุภาพ 

นั้น ได้แก่ จัดการศึกษาพื้นฐาน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

และชุมชน มุ่งจัดการศึกษาให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่

นอกระบบโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ 

รวมทั้งการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพในรูปแบบต่างๆ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนในรูปแบบ

ของการใช้สือ่เทคโนโลยทีางการศึกษา สือ่รายงานวทิยโุทรทศัน์เพือ่

การศึกษา สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัด

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัย บทบาทและภารกิจของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล มีหลายหน้าท่ี ทั้งการจัดการศึกษา

นอกระบบ การส่งเสรมิการศกึษาในระบบโรงเรยีน การส่งเสรมิการ

ศกึษาตามอธัยาศยั (ส�านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน, 2547, 

หน้า 19) จากผลการประเมินครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี และได้พบปัญหาใน

การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบลคือ ครูยังขาดฐานข้อมูลชุมชน ด้านสภาพปัญหา 

ความต้องการชมุชน และการวเิคราะห์ข้อมลูชุมชนเพือ่วางแผนงาน

โครงการในแต่ละปี โดยใช้ข้อมูลด้านสภาพปัญหา ความต้องการ

ชุมชน ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั ทัง้ในด้านเนือ้หาหลกัสตูร ระยะเวลาในการจดัไม่สอดคล้อง

กับความพร้อมของคนในชุมชน จึงท�าให้เกิดปัญหา เมื่อมีการจัด

กจิกรรมแล้วมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนน้อย ครจูดักจิกรรมการเรยีน

รู้ยังไม่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้ ครูยังไม่มี

การพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการเรียนรู้และการท�าวิจัยในชั้นเรียน  

การสนบัสนุนกจิกรรมในชุมชนและสงัคม วฒันธรรม ประเพณ ีของ

ชุมชน บางแห่งยงัเข้าไม่ถึงชุมชน ขาดเครอืข่ายการเรยีนรู ้ครมูภีาระ

งานหลายหน้าที่ ท�าให้บางหน้าที่ที่ไม่ถนัด เช่น การพิมพ์เอกสาร 

การลงพื้นที่ การประสานงาน การรายงานผล การประชาสัมพันธ์ 

ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ครตู้องจดัการเรยีนรูห้ลากหลายวชิา 

หลายระดบั ท�าให้การจดัการเรยีนรูใ้ห้กบัผู้เรยีนยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

เท่าที่ควร อีกทั้งยังจบไม่ตรงตามรายวิชาที่สอน ครูบางคนยังขาด

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การติดต่อประสานงาน

กับชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต�าบลบางแห่งไม่เอื้ออ�านวยในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู ้

(ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555, หน้า 10) จึงเห็นได้ว ่าครูศูนย ์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลยังมีปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยปัญหาดังกล่าวสาเหตุมาจากคุณภาพ

ชีวิตการท�างาน

 จากหลักการและสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจ

ศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการท�างานที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะ

ท�าให ้สามารถทราบถึงคุณภาพชีวิตการท�างานที่ก ่อให ้เกิด

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครูศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

วางแผน ในเร่ืองบริหารงานบุคลากรการหาแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหา ตลอดจนปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพบคุลากรอนัจะน�า

ไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้การจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูศูนย์ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างาน

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เ พ่ื อศึ กษาคุณภาพชี วิ ตการท� า งานที่ ส ่ งผลต ่ อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครูศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย
 1. คณุภาพชีวติการท�างานของครศูนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ใน

ระดับมาก

 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยู่ในระดับมาก

 3. คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครูศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4. คุณภาพชีวิตการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ขอบเขตของเนื้อหา 
 1. คุณภาพชีวิตการท�างานของครูศึกษาจากแนวคิดของ 

ฮิวส์และคัมมิง (Huse & Cumming, 1995, pp. 273–283)  

ซึ่งประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 2)  

สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) บูรณาการ
ทางสังคม 6) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท�างาน 8) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม
 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล ศกึษาจากบทบาท และ
ภารกจิของครศูนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
ต�าบล (ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย, 2552, หน้า 9-10) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจดัและส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 3) ด้านการบริการการเรียนรู้ในชุมชน
ร่วมกบัภาคีเครอืข่าย 4) ด้านการสร้างและพฒันาภาคเีครอืข่ายการ
เรียนรู้ในชุมชน 5) ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน  
6) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1) ประชากร
   ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูศูนย์ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด
ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 93 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยต�าบล สังกัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 
2556 โดยก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตารางของ เครจซแีละมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน 80 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัต�าบล ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี้
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน 
ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล 
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

การท�างาน ใน 8 ด้าน 

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล ตามบทบาทหน้าที่ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ต�าบล ใน 6 ด้าน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือจากผู้บริหารศูนย์การ
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอ�าเภอ สังกดัส�านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการขออนุญาตให้ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม
  2. ผู ้วิจัยด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามจากกลุ ่ม
ตัวอย่างที่ก�าหนด จ�านวน 80 คน โดยจัดส่งและรับคืนด้วยตนเอง 
  3. น�าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได้ ท�าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
  1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
  2. การ วิ เคราะห ์คุณภาพชีวิ ตการท� า งานและ
ประสทิธภิาพในการปฏบิติัของครศูนูย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง คุณภาพชีวติการ
ท�างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของครศูนูย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล ใช้ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation  
Coefficient) 
  4. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท�างานที่ส ่งต ่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล ใช้การวิเคราะห์การถดถอย  
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี stepwise

สรุปผลการวิจัย
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�านวน  

46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา คือเพศชาย มีจ�านวน  

34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด 

คือ จ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 รองลงมา คือปริญญาโท 

จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ประสบการณ์ในการท�างานมาก

ที่สุด คือ ประสบการณ์ในการท�างาน 11 - 15 ปี จ�านวน 27 คน  

คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา ประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี 

จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ประสบการณ์ในการท�างาน 

ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 17.50 และประสบการณ์

ในการท�างาน 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25

 2. ผลของการศกึษาคุณภาพชวีติการท�างานของครศูนูย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉล่ีย โดยรวมและรายด้าน อยู ่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ความก้าวหน้าและ 

ความมัน่คงในงาน รองลงมา คือ ระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตังิาน 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

คือ สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 

 3. ผลการศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครศูนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม มีค ่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การประชาสัมพันธ์และเผย

แพร่แผนงาน รองลงมา คือ การบริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับ

ภาคเีครอืข่าย และการจดัและส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผน 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างคุณภาพชีวิต 

การท�างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครศููนย์การศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบว่าคณุภาพชวีติการท�างานกบัประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของ

ครศูนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล สงักดั

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก  

(r
xy 

= .937) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้

 5. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างาน ท่ีส ่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครศูนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 

คุณภาพชีวิตการท�างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านระเบียบข้อบังคับใน

การปฏบิตังิาน ด้านความสมดลุระหว่างชวีติกบัการท�างาน ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครศูนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติงานของครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 99.10 เขียนเป็น

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้คือ Z´y = .373X
3
 + 

.501X
4
 + .518X

6
 + -.310X

7 
ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความ

สามารถของบุคคล บูรณาการทางสังคม ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏบิตังิานของครศูนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครูศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นท่ี 

น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูในสังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบว่ามค่ีาเฉลีย่โดยรวมและรายด้าน

อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ขันติยะ  

(2552, หน้า 92) ของคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการคร ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ อุ่นวิเศษ (2549, บทคัดย่อ)  

ซึ่งพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน ของข้าราชการครูสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนครเขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเดช พยัคฆ์สังข์

(2548,บทคัดย่อ) ท่ีท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครูเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เรีย่ม สขุกล�า่ (2553, บทคดัย่อ) ทีพ่บว่าคณุภาพชวีติการท�างาน

ของข้าราชการครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 1 

โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา 

ผ่องแผ้ว (2552, บทคัดย่อ) ซ่ึงพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ อุษณีย์ รักซ้อน (2546, หน้า 84-86) ที่พบว่าคุณภาพชีวิต

การท�างานของข้าราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิเขตการศกึษา 12 โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ทองสมนึก

(2546, บทคดัย่อ) ซึง่พบว่าองค์ประกอบของคณุภาพชวีติการปฏบิตัิ

งานที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนประถมสังกัด 

การประถมศกึษาจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราได ้ให ้ 

ความส�าคญัในเรือ่งของการพฒันาและการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน 

ด้วยการส่งเสริมให้ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล ให้มีคุณภาพชีวิตการท�างานซึ่งเป็นการสร้างและ

พัฒนาบุคลากรในองค์การให้ได้รับการสนองตอบความต้องการจน

เกิดความพึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จสูงสุด โดยเฉพาะด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท�างาน ตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1974, 

pp. 12-16) เป็นแนวคดิหลกัทีน่�ามาใช้ในการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้าน 

สิง่แวดล้อมท่ีถกูสขุลกัษณะและปลอดภยั ด้านการพัฒนาความสามารถ

ของบคุคล ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการบูรณา- 

การทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความ

สมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างานด้านและการปฏิบัติงานในสังคม  

ส่งผลให้ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต�าบลสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการตอบสนองต่อความ

ต้องการในการท�างานอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของครูศูนย์ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ เรียม สขุกล�า่ (2553, บทคดัย่อ) ทีท่�าการศกึษาเรือ่ง 

คุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในด้านความ

ก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อังคนา หัสรังค์ (2555, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท�างานกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของครูในสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในด้าน
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ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้

อาจเนือ่งมาจาก ครใูนศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับค�าแนะน�าจาก 

ผู้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ

และได้รับมอบหมายในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการวางแผน ได้ลงมือปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ต่างๆ ของสถานศึกษาจนได้รับต�าแหน่งในหน้าท่ีการงานสูงข้ึน  

มีความสุขในการปฏิบัติงาน และพอใจในต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  

ซึ่งสอดคล้องกับ อัมสท้อต (Umstot, 1984, pp. 422-423) ที่กล่าวว่า 

การเปิดโอกาสให้คนงานมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเป็น 

การสร้างความรบัผดิชอบในการท�างาน และต้องมกีารแจ้งผลท�างาน

ให้พนักงานได้รับทราบ เพราะพนักงานทุกคนต้องการใช้ความรู ้

ความสามารถที่มีอยู่ ทั้งยังต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเอง  

รวมถงึความต้องการแสวงหาความก้าวหน้าในอาชพีให้สงูขึน้ โดยที่

ทุกคนไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลตอบแทน แต่ยังมุ่งหวังในความก้าวหน้า 

และความมั่นคงในอาชีพ เมื่อได้รับโอกาสก้าวหน้าจะท�าให้เกิด 

ความจงรักภักดีต่อองค์การยิ่งขึ้น ท้ังนี้ครูในศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริม 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ได้ตระหนกัและส่งเสรมิในด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 

จึงส่งให้โดยรวมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ จึงอยู่ใน

อันดับ 1

 3. ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของครูศูนย ์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สังกดัส�านกังาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ เรียม สุขกล�่า (2553, บทคัดย่อ) ซึ่งท�าการศึกษาเรื่อง 

คุณภาพชีวิตการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคนา หัสรังค์ (2555, บทคัดย่อ) ที่ได้

ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างาน

กบัประสทิธผิลการบรหิารวิชาการของครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท�างานกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของครูในสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในด้าน 

สิง่แวดล้อมทีถ่กูลกัษณะและปลอดภยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีการจัดให้มี

สาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีบรรยากาศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีการ

บ�ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ให้อยูใ่นสภาพดี

พร้อมใช้งานได้ในสถานศึกษามสีภาพดเีป็นสดัส่วนเหมาะส�าหรบัใช้

ปฏิบัติงานราชการ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายในการ

ปฏิบตังิานสถานศึกษาได้ให้ความดแูลช่วยเหลือเป็นอย่างด ีศนูย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล ยังมีความเป็น

ระเบียบมีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะมีอาคารสถานท่ีที่มี

ความมั่นคงปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ  

วอลตัน (Walton, 1993, pp. 12 -16) ที่ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมที่

ท�างานถูกสุขลักษณะและปลอดภัยน้ัน ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ใน

สภาพแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพไม่ดี และควรก�าหนดมาตร-

ฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งรวมถึงการควบคุม

เกีย่วกับเสียงกล่ินและการรบกวนทางสายตา ด้านสภาพการท�างาน

เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน เมื่อ

พิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ จะเห็นได้ว่า 

ส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล บางแห่งมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศไม่เอื้อต่อ

การปฏิบัติงาน รวมถึงในเรื่องอาคารสถานที่บางแห่งยังขาดความ

มัน่คงและความปลอดภยั ซึง่บางอาคารมอีายกุารใช้งานมายาวนาน 

และบริเวณพ้ืนที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล คับแคบมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี

ส่วนท�าให้ครูขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความคิดว่า

สถานทีท่ีต่นเองปฏบิติังานยงัขาดความปลอดภยั จึงส่งผลให้มคีวาม

เห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย

 4. ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ จงรักษ์ มีอุตสาห์ (2551, บทคัดย่อ) ท�าการวิจัยเรื่อง แนวทาง

การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของบคุลากรองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดก�าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัก�าแพงเพชร 

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล เป็นไป

ตามผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
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งานของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ปี 2555 มีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า 

ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง และเป็นการพิจารณาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตามบทบาท มกีารส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน และ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีครูศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน

และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด�าเนินงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ต�าบล และมีการด�าเนินภารกิจงานหลักท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการ

วางแผน ด้านการจดัและส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ด้านการบริการการเรียนรู ้ในชุมชนร่วมกับภาคี 

เครอืข่าย ด้านการสร้างและพฒันาภาคเีครอืข่ายการเรยีนรูใ้นชุมชน 

ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน ด้านการรายงานผล

การปฏิบัติงาน จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 5. ผลการวิจยัพบว่าประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้านการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่แผนงาน โดย

มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ จงรกัษ์ 

มีอุตสาห์ (2551, บทคัดย่อ) ท�าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

ก�าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัก�าแพงเพชร ด้านประสทิธภิาพ

ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนได้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน มีการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรและกลุ่มประชาชนเป้าหมาย มีการ

สร้างความเข้าใจอนัดแีละถกูต้องในอนัทีจ่ะสร้างความเชือ่ถอื ศรทัธา 

และความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี มีการด�าเนินงานของ

หน่วยงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสื่อในการประชาสัมพันธ์เป็น

เครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน การสร้างความสมัพนัธ์อนัใกล้ชดิให้เกิดขึน้ระหว่างองค์กร

กับประชาชนในพื้นที่ มีสื่อในการประชาสัมพันธ์อย่างมากมายและ

หลากหลาย ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านประสิทธิภาพใน 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อเทียบกับด้านอื่นจึงอยู่ในล�าดับที่ 1

 6. ผลการวิจยัพบว่าประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้านในการวางแผน มค่ีาเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จงรักษ์ มีอุตสาห์ (2551, บทคัดย่อ) ซึ่งท�าการวิจัย

เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

ก�าแพงเพชร ด้านประสทิธภิาพในการวางแผน มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการ

ก�าหนดแผนปฏิบัติการประจ�าปี แผนการปฏิบัติงานประจ�าเดือน 

แผนพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ต�าบล การก�าหนดกลยทุธ์เพือ่ให้บรรลุการปฏบัิตงิานตามแผนอย่าง

มีคุณภาพ น�าปัญหาความต้องการของชุมชนมาก�าหนดแผนปฏิบัติ

งาน รวมทั้งการรวบรวมและประสานงานกิจกรรมต่างๆ มี  

การก�าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงาน ทั้งนี้ในการปฏิบัติ

งานยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดและรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่

อาจจะยังไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจุดเน้นของ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เท่าทีค่วร จากเหตผุลดงักล่าว จงึส่งผลให้ประสิทธภิาพในการปฏบิตัิ

งานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านประสิทธิภาพในการวางแผน  

มค่ีาเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกับด้านอ่ืนจงึอยู่

ในล�าดับสุดท้าย

 7. ผลการวจิยัพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการ

ท�างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของครศูนูย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวกในระดบัมาก (r
xy 

= .937) อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อังคนา หัสรังค์ (2555, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการ
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ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท�างานกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของครูในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนีย์ เจริญสุข  

(2555, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการท�างานของ

พนกังานคร ูสงักดักองการศกึษาเทศบาลนครระยอง ซึง่ผลการวจิยั

พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในการ

บริหารจัดการของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล การจัดกิจกรรม รวมท้ังการด�าเนินงานต่างๆ ตาม

ภารกิจ การจัดสภาพแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ

ท�างานร่วมกัน มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมสามารถสนองตอบต่อ

ความพงึพอใจของผูร้บับริการ เกดิความสขุกาย สขุใจ มคีวามมัน่คง

ก้าวหน้าในชีวิตการท�างานซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

งานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต�าบล เป็นไปตามเป้าหมายของครศูนูย์การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลในท่ีสุด จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ 

คุณภาพชีวิตการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จงัหวัดฉะเชงิเทรา มคีวามสมัพนัธ์กันทางบวกอยูใ่นระดบัมาก อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

 8. ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครูศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจังหวดัฉะเชงิเทรา ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในงาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการท�างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ  

อุ่นวิเศษ (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครทูีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการ

ท�างานของข้าราชการครู ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยต�าบล สังกัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้านการพฒันา

ความสามารถของบุคคลได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่บุคลากร

ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ การศึกษาต่อเป็นต้น มีอิสระในการใช ้

ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ผลงาน ได้มโีอกาสเสนอผลงานทางวชิาการ

เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสท�างานที่ท้าทายความ

สามารถ มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุจากสถานศึกษาอย่างเพยีงพอซึง่สอดคล้องกบั 

พยอม วงศ์สารศร ี(2547, หน้า 144) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาทีม่คีวาม

ส�าคัญและเก่ียวข้องกบับคุคลและองค์กรว่าเป็นการท�าให้มคีณุภาพ

มากขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับบุคคลก็คือ การด�าเนินการเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถและทศันคตทิีด่ต่ีอการปฏิบตังิานทีต่นรบัผดิชอบให้มี

คุณภาพประสบผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์กร ด้านความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ได้รับค�าแนะน�าจากผู้บังคับบัญชา

เข้ารบัการฝึกอบรมในการพฒันาวิชาชพีและได้รับมอบหมายในการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนได้ลงมือ

ปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษาจนได้

รับค�าชมจากผู้บังคับบัญชา มีความสุขในการปฏิบัติงานและพอใจ

ในต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับ ประชุม รอดประเสริฐ 

(2549, หน้า 116-117) ที่ได้กล่าวถึงความส�าคัญเกี่ยวกับการ

วางแผนและการวางแผนการด�าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เนื่องจากระบบชีวิตท่ีสลับ 

ซับซ้อนและต้องปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ เช่น บุคคลอื่น องค์การ

หรือหน่วยงายอื่น และแม้แต่ธรรมชาติซึ่งอยู่รอบๆ ตัว ผู้ที่มีทักษะ

ในการวางแผนและใช้แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมบรรลุถึง 

เป้าหมายของชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข

และเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ฉะนัน้ความก้าวหน้าและความมัน่คง

ในงาน จึงเกี่ยวข้องกับการรู้จักวางแผนชีวิตการท�างานเพื่อให้เป็น

ไปตามเป้าหมายของชีวิต จะท�าให้คุณภาพชีวิตการท�างานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

สถานศึกษามีการวางมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติงานถูกต้อง 

ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงตามข้อตกลง บุคลากร ของสถานศึกษา

สามารถปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัได้ถกูต้อง มคีวามรู ้ความเข้าใจ 

เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลผุล บคุลากรถอืปฏิบตัติามระเบยีบข้อบงัคบัของสถานศึกษา

ร่วมกันและถือเป็นกติกาในสังคมซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2548, หน้า 310) ได้อธิบายว่า มีภาษิตลาติน 

บทหนึง่กล่าวว่า “ทีใ่ดมสีงัคม ทีน่ัน่มกีฎหมาย” หมายความว่า เมือ่

ใดที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเล็ก  
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กย่็อมต้องมกีฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคับ ควบคุมความประพฤติคนใน

สงัคมนัน้ เพ่ือให้สมาชกิในสงัคมนัน้อยูร่่วมกันได้อย่างมคีวามสขุโดย

ทัว่กนั ระเบยีบข้อบงัคบัมไิด้อยูใ่นวงจ�ากดัเพยีงข้อก�าหนดทีเ่ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรหรอืข้อกฎหมายเท่านัน้ แต่รวมถงึสิง่ทีป่ระพฤตปิฏิบตัิ

ตามแนวทางของวฒันธรรม จารตีประเพณใีนสังคมด้วย รวมถงึด้าน

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน ครูมีชีวิตกับการท�างานที่

เหมาะสม มเีวลาให้กบัครอบครวัอย่างเพยีงพอ สมาชกิในครอบครวั

ยอมรับสภาพการปฏิบัติงานที่ท�าในสถานศึกษา และเอื้ออ�านวยให้

สามารถรับผิดชอบงานส่วนตัวในครอบครัวได้ ตลอดจนมีปริมาณ

งานที่เหมาะสมกับก�าหนดเวลาของการปฏิบัติงานมีเวลาพักผ่อน

และคลายความตึงเครียดมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน 

ครอบครัวพอใจกับเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรท�างานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีความพอใจสุขใจ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ ์

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2555 (ส�านักงานส่งเสริม 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2552, หน้า 9-10)

 จากเหตผุลดงักล่าว จงึท�าให้คณุภาพชวีติการท�างานท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

 9. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน ด้านการ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านค่า

ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ

และปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครศูนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ดังน้ันสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้บริหารควร

พิจารณาในด้าน สภาพการท�างานที่ครูให้ได้รับปลอดภัยถูก

สุขลักษณะ จัดสาธารณูปโภคให้เพียงพอ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ

การปฏิบัติงาน มีการบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ให้มีความเป็นระเบียบ  

มีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ เป็นสัดเป็นส่วนให้เอ้ือต่อ 

การเรียนการสอน

 2) ด้านประสิทธิภาพในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

ดังน้ันสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั จงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูบ้รหิารควรพจิารณาถงึสาเหตุ

ของประสิทธภิาพในการวางแผนเพิม่ขึน้ เช่น การก�าหนดแผนปฏบิตัิ

การประจ�าปี แผนการปฏิบัติงานรายเดือน แผนพัฒนาศูนย ์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล มกีารก�าหนด

กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุการปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีคุณภาพ  

น�าปัญหาความต้องการของชมุชนมาก�าหนดแผนปฏบิตังิาน รวมทัง้

การรวบรวมและประสานงานกิจกรรมต่างๆ มีการก�าหนด

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของงาน ทีจ่ะต้องท�าให้ทนัเวลาทีก่�าหนด 

และมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานรายเดอืน มผีลการประเมนิผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดอยู่ในระดับ 3 (ตามก�าหนด) ขึ้นไป เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจุดเน้นของส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 3) คณุภาพชวีติการท�างานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ

ในการปฏิบตังิานของครศููนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศัยต�าบล สังกัดส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท�างาน  

โดยมุง่เน้นถงึการให้ความส�าคญัของคณุภาพชวีติการท�างานของครู 

โดยการทีผู้่บริหารเข้าใจถงึความเป็นมนุษย์ของบคุลากรครใูนสถาน

ศกึษา มคีวามต้องการพืน้ฐานในด้านสขุภาพ การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง

มคีวามสุข การมคีวามเป็นอยูต่่อหน้าสังคมอย่างเหมาะสมกบัอาชพี 

การมีเศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและครอบครัวที่อยู่ได้ การมีจิตใจดีงาม 

เป็นต้น ฉะน้ันผู้บริหารที่ตอบสนองให้บุคลากรครูมีคุณภาพชีวิต 

ดังกล่าวนี ้จะก่อให้เกิดความส�าคัญต่อองค์กร คือ บุคลากรครสูามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี เป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มี

คณุภาพ และตวัผู้บรหิารเองสามารถพฒันาโรงเรยีนโดยใช้ศกัยภาพ

ของครูอย่างเต็มที่

 4) คุณภาพชีวิตการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ดังนั้นส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัฉะเชงิเทรา ควรสร้างสรรค์บรรยากาศ

ที่จะท�าให้ครูได้รับความพึงพอใจในการท�างานสูงขึ้น โดยเน้น 

การเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแก้ไขปัญหาส�าคญั
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ขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากร

มนุษย์ โดยท�าให้ประชาธิปไตยในสถานที่ท�างานเพิ่มมากขึ้นเพื่อก่อ

ให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ครู

ในทุกระดับได้น�าเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญ ทักษะและความ 

สามารถอืน่ๆ มาใช้ในการท�างาน เพือ่ให้สมาชกิได้รบัความพงึพอใจ

สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ในด้านการพัฒนาความ

สามารถของบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งในการ

พัฒนาความสามารถของบุคคลในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 

ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้แก่ครู ในระดับสถานศึกษา 

อาจด�าเนินการโดยพิจารณาร่วมกันกับคณะครูเพื่อแบ่งงาน 

ความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน มคี�าสัง่แต่งตัง้ มโีครงสร้างการบรหิารงาน 

แล้วส่งครเูข้ารบัการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ตามความรบัผิดชอบ

ที่ได้ตกลงกันไว้ พร้อมน้ีทางสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งบุคคลใน

สถานศึกษาไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มากที่สุด 

ในสถาบันทีม่กีารจดัประชมุ อบรม สมัมนาและศึกษาดงูาน ส่วนการ

เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีครูสนใจน้ัน

เป็นสิง่ทีค่วรท�าเป็นอย่างยิง่ ในระดบัสถานศกึษาขนาดเลก็อาจรวม

กลุม่กนั 3-4 สถานศกึษา โดยส�ารวจความสนใจของครสู่วนใหญ่แล้ว

ร่วมกันด�าเนินการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจ  

ค่าตอบแทนวทิยากรอาจใช้วธิรีะดมร่วมกนั ถ้าหากเป็นสถานศกึษา 

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็สามารถด�าเนินงานได้ด้วยตนเอง ด้าน

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

สถานศกึษาควรจดัท�าเอกสารแนะน�าการจดัท�าผลงานเพือ่ขอรบัการ

ประเมินของครู เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติและวิธี

ด�าเนินการ ตั้งแต่การเข้ารับการประเมิน เอกสารหลักฐาน ร่องรอย

ที่ใช้ในการรับการประเมิน ส่วนความก้าวหน้าในการสอบคัดเลือก

และแต่งตั้งเข้าสู ่ต�าแหน่งข้าราชการทางสถานศึกษาควรจัดท�า

เอกสารหรอืคูม่อืในการสอบคดัเลอืก มหีลกัสตูรทีจ่ะท�าการสอบว่า

มีวิชาอะไรบ้าง มีพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ อะไร

บ้างทีจ่ะใช้สอบ และผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจดัหาพระราชบญัญตัิ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ไว้ส�าหรับครูได้ศึกษาค้นคว้า

ส�าหรบัเตรยีมตวัในการสอบ เพือ่ความมัน่คงในท�างาน ด้านระเบยีบ

ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการ

ประชุมประจ�าเดือน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้ครูรับทราบ 

กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการ กับนโยบายของรัฐบาลและ

ผู้บังคับบัญชาและท่ีส�าคัญคือต้องให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดกฎ ระเบียบดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของทุกๆ 

คน และเรื่องที่ควรท�าอย่างยิ่งคือเรื่องการป้องกันมิให้ครูกระท�าผิด

วนิยั ในระดบัสถานศกึษาอาจน�ากรณตีวัอย่างความผิดวนิยัมาให้ครู

ศกึษาแล้ววพิากษ์วจิารณ์กันจะได้เป็นการป้องกันการกระท�าผดิวนิยั

ได้อกีวธิหีนึง่ ด้านความสมดลุระหว่างชวีติกบัการท�างาน ทางสถาน

ศึกษาควรแบ่งงานและมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน 

มิให้งานผู้หน่ึงผู้ใดมากเกินไป การแบ่งงานและมอบหมายงานควร

ค�านึงถึงลักษณะงาน ความรู้ความสามารถ การจัดกิจกรรมในวัน

หยดุราชการควรท�าเฉพาะเท่าทีจ่�าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ ผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาควรซกัถามปัญหา อปุสรรคต่างๆ และอ�านวยความสะดวกให้

กบับคุลากร เช่น ให้ค�าปรกึษาหารอื จดัหาวสัดอุปุกรณ์ มรีางวลัเป็น

ขวญัก�าลังใจให้ อาจเป็นการยกย่อง ชมเชย เป็นของขวญัของรางวลั 

และท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งคือผู้บริหารสถานศึกษาควรออกเยี่ยมเยียน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนถึงบ้าน จะได้รับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ

ตลอดจนความเป็นอยูใ่นครอบครวัเพือ่น�ามาพจิารณาด�าเนนิการให้

เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างานต่อไป

ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1) ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นที่ส ่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

การท�างานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิต

การท�างานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัยต�าบล สังกัดส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3) ควรศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานของครศูนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล สงักดัส�านกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในเชิงคุณภาพ เช่น จากหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน การสังเกต  

การสัมภาษณ์การสนทนากลุ ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากสภาพจริง  

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่น

ได้มากยิ่งขึ้น

 4) ควรศกึษาองค์ประกอบอืน่ๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพใน

การปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอื่นๆ 
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