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องค์ประกอบการบริหารท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 
Administrative elements that affect the happiness of teachers’ work  

Office of Non-Formal and Informal Education Nakhon Ratchasima Province 
 

บ ำเพ็ญ  ไทยสะเทือน 
 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ 2) เปรียบเทียบควำมสุขในกำร
ท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ และ 3) ศึกษำ
องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ กลุ่มตัวอย่ำงคือ ครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ โดยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ ำนวน 242 คน เครื่องมือ
ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม ตอนที่ 2 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็นแบบสอบถำมองค์ประกอบกำรบริหำร จ ำนวน 28 ข้อ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนกระหว่ำง .41 - .81 และมีค่ำควำม
เชื่อมั่นเท่ำกับ .96 แบบสอบถำมควำมสุขในกำรท ำงำนของครู จ ำนวน 36 ข้อ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนกระหว่ำง .54 - .93 
และมีค่ำควำมเชื่อมั่นท่ำกับ .97 ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ  .98 และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมขององค์ประกอบกำรบริหำรแลควำมสุขในกำรท ำงำนของครู  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบ t-test F-test ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และกำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยพหุคูณ  

ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) องค์ประกอบกำรบริหำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน คือ ด้ำนโครงสร้ำง ด้ำน
กลยุทธ์ ด้ำนค่ำนิยมร่วม ด้ำนทักษะ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนระบบ และด้ำนรูปแบบกำรบริหำร  และควำมสุขในกำรท ำงำน
ของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด คือ ด้ำนครอบครัวดี และโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนจิตวิญญำณดี ด้ำนน้ ำใจดี ด้ำนใฝ่รู้ดี ด้ำน
สังคมดี ด้ำนกำรงำนดี  ด้ำนกำรเงินดี ด้ำนสุขภำพดี และด้ำนผ่อนคลำยดี 2) กำรเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำน
ของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมข้อมูล
เบื้องต้น พบว่ำ เพศที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน อำยุที่ต่ำงกันส่งผล
ต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในด้ำนผ่อนคลำยดี สถำนภำพกำร
สมรสที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในด้ำนใฝ่รู้ดี 
ระดับกำรศึกษำที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในด้ำน
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น้ ำใจดี และด้ำนใฝ่รู้ดี ต ำแหน่งที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูไม่แตกต่ำงกัน ประสบกำรณ์ท ำงำน
ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ในด้ำนน้ ำใจดี ด้ำนจิตวิญญำณ
ดี และด้ำนใฝ่รู้ดี ประสบกำรณ์ท ำงำนต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 ในด้ำนสังคม และกำรงำนดี และสถำนที่ท ำงำนที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนครูไม่แตกต่ำงกัน 3) 
องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ องค์ประกอบกำรบริหำรกับควำมสุขในกำรท ำงำนของครูมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก
ในระดับสูงทุกด้ำนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 สมกำรพยำกรณ์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขใน
กำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ         เรียง
ตำมล ำดับประกอบด้วย องค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนทักษะ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนโครงสร้ำง และด้ำนรูปแบบกำรบริหำร    
โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ำกับ .78  สำมำรถร่วมกันพยำกรณ์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ได้ร้อยละ .61 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และได้สมกำรในกำรพยำกรณ์หรื
อสมกำรถดถอย ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ถดถอย ในรูปคะแนนดิบ คือ 

 Ŷ = a1 + b6Xs6 + b1Xs1 + b2Xs2 + b4Xs4 +  
    = .93 + .16Xs6 + .29Xs1 + .19Xs2 + .15Xs4  
 สมกำรพยำกรณ์ถดถอย ในรูปคะแนนมำตรฐำน คือ 

 Ẑ = 1Zs1 + 2Zs2 + 3Zs3 + 4Zs4  
                = .21Zs1 + .29Zs2 + .20Zs3 + .20Zs4  
ค าส าคัญ : องค์ประกอบกำรบริหำร ควำมสุขในกำรท ำงำน 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the administrative components. and happiness 

in the work of teachers Office of the Non-Formal and Informal Education Nakhon Ratchasima Province               
2) Comparison of teacher happiness Office of the Non-Formal and Informal Education Nakhon 
Ratchasima Province and 3) to study the administrative elements that affect the happiness of teachers 
Office of Non-Formal and Informal Education Nakhon Ratchasima Province. The samples were 
teachers from the Office of Non-Formal and Informal Education Nakhon Ratchasima Province. By 
stratified random Sampling 242 people part 1: Preliminary information of respondents. part 2: 
Questionnaire about opinions about administrative elements and happiness in the work of teachers 
Office of Non-Formal and Informal Education Nakhon Ratchasima Province Is a rating scale with 5 
levels, divided into 28 administrative components questionnaires have the power classification 
between .41 - .81 and have the confidence equal to .96 The 36 questionnaire for happiness in working 
with teachers has a power rating of .54 - .93 and a confidence value of .97. The reliability of the 
whole questionnaire was .98. and part 3: Additional recommendations of administrative elements 
and happiness in the work of teachers. The statistics used for data analysis were the mean, standard 
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deviation and the standard deviation T-test, F-test, Pearson's product moment correlation coefficient 
and analysis Multiple regression.  
 The results of the research revealed that 1) Administrative components In general, it is at 
the high level in all aspects, namely structure, strategy, shared values, skills, staff, systems, and styles. 
and happiness in the work of teachers Office of Non-Formal and Informal Education Nakhon 
Ratchasima Province The overall picture is at the highest level, which is the good family. And in the 
overall, it was at a high level, namely happy soul, happy heart, happy brain, happy society, happy 
work-like, happy money, happy body and happy relaxed. 2) Comparison of teacher happiness at work 
Office of Non-Formal and Informal Education Nakhon Ratchasima Province classified by preliminary 
data, it was found that different genders had an effect on the happiness of teachers' work. The overall 
picture is no different. Different age affects the happiness in teachers' work with statistical significance 
at the level of .05 in terms of happy relax.  The different marital status affected the happiness of 
teachers' work with statistical significance at the level of 0.05 in the pursuit of happy brain. Different 
educational levels affect teachers' work happiness at statistical significance at the level of .05 in happy 
heart. And the field of happy brain Different positions affect the happiness of teachers' work are not 
different. Different work experiences affect work happiness at statistical significance of .01. In happy 
heart happy soul and the field of happy brain. Different work experiences affect work happiness 
differently at the statistical significance level of 0.05. Regarding happy society and happy work-like 
conditions and different workplaces, the happiness of teachers' work was not different. The 
administrative factors and the happiness of teachers' work were positively correlated at a high level 
in all aspects with statistical significance at the level of .01. Forecasting equations, administrative 
components that affect teachers' work happiness Office of Non-Formal and Informal Education, 
Nakhon Ratchasima Province In order of consist administrative components in skills, strategic, 
structural and in the style with the multiple correlation coefficient equal to .78, able to predict the 
administrative components that affect the happiness of teachers at .61 percent with statistical 
significance at the level of .01 and the prediction equation or equation Regression as follows 
 Regression prediction equation in raw score 

 Ŷ = a1 + b6Xs6 + b1Xs1 + b2Xs2 + b4Xs4 +  
    = .93 + .16Xs6 + .29Xs1 + .19Xs2 + .15Xs4  
 Regression prediction equation in standard score 

 Ẑ = 1Zs1 + 2Zs2 + 3Zs3 + 4Zs4  
                = .21Zs1 + .29Zs2 + .20Zs3 + .20Zs4  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องเป็น
ผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ทำงกำรบริหำรและกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงมือ
อำชีพ มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้วยรูปแบบกำรบริหำรที่ดี
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  ต่ำง ๆ องค์ประกอบกำรบริหำรที่จะช่วยให้สถำนศึกษำอยู่ได้อย่ำงมั่นคง มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ  และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ผู้บริหำรจึงเป็นกลไกส ำคัญที่จะท ำให้กำรบริหำรมี
ผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำหรืออำจกล่ำวได้ว่ำ สถำนศึกษำดีมีคุณภำพขึ้นอยู่ กับควำมสำมำรถในกำร
บริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ ร่วมกับกระแส กำรสร้ำงกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข สร้ำงแรงจูงใจในกำร
ท ำงำนให้แก่บุคลำกรรู้สึกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ท ำงำนแล้วรู้สึกมีควำมสุข  รู้สึกถึงควำมมั่นคงในงำน กำร
เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ กระตือรือร้นในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย สนุกกับงำน  มีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงำน
และสภำพแวดล้อมที่ดีที่เอื้ออ ำนวยให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำน ลดควำมเครียดและควำมขัดแย้งภำยในองค์กร  ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์กรเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ ได้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจ ยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีบทบำทในกำรส่งเสริม สนับสนุน 
และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด ซึ่งสถำนศึกษำทุกแห่งมีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
บริกำรประชำชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นภำรกิจหลัก และภำรกิจอื่น ๆ ในกำรร่วมกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบจัด
กิจกรรม นอกจำกนั้นยังได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรจัดกิจกรรมและ
โครงกำรพิเศษต่ำง ๆ เช่น โครงกำรส ำรวจประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน โครงกำรดิจิทัลชุมชน โครงกำร
อบรมหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ เป็นต้น     ท ำให้ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบงำนในปริมำณที่มำกขึ้นส่งผลต่อคุณภำพชีวิต
ของครู ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ  

2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนสง่เสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ   

3. เพื่อศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ผู้วิจัยก ำหนดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขใน          
กำรท ำงำนเพื่อน ำมำสร้ำงเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย ด้ำนองค์ประกอบกำรบริหำร ศึกษำจำกทฤษฎีของแมคคินซีย์ 
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(McKinsey) ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้ำง (Structure) ระบบ (System) รูปแบบกำรบริหำร (Style) 
บุคลำกร(Staff) ทักษะ (Skill) และค่ำนิยมร่วม (Share Value) และด้ำนควำมสุขในกำรท ำงำน ศึกษำจำกองค์ประกอบ
ของ HAPPINOMETER ซึ่งมีองค์ประกอบของควำมสุข 9 ด้ำน ประกอบด้วย สุขภำพดี (Happy Body) ผ่อนคลำยดี 
(Happy Relax) น้ ำใจดี (Happy Heart) จิตวิญญำณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy 
Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)    กำรเงินดี (Happy Money) และกำรงำนดี (Happy work-like) 

  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสมีำ ดังนี้ 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวนทั้งสิ้น 610 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรครู ครูอำสำสมัคร
กำรศึกษำนอกโรงเรียน ครู กศน.ต ำบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิกำรและครูผู้สอนเด็กด้อยโอกำส ก ำหนดขนำดกลุ่ ม
ตัวอย่ำง จำกสูตร Taro Yamane (พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 23) กลุ่มตัวอย่ำงได้มำโดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) จ ำนวน 242 คน 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย เพศ อำยุ 
สถำนภำพกำรสมรส ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ท ำงำน และสถำนที่ท ำงำน ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบกำรบริหำร และ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู 
          การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
                1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยค ำนวณหำค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ และใช้สถิติเชิงพรรณนำ  
                2. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ        
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ โดยใช้สถิติค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
                3. กำรเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมข้อมูลเบื้องต้น โดยกำรหำค่ำควำมแตกต่ำงทำงสถิติโดยใช้ t-test และ F-test  
เมื่อพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จึงน ำมำเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ด้วยวิธีกำรของ Tukey HSD 
               4. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบกำรบริหำรกับควำมสุขในกำรท ำงำนของครู  
               5. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
                6. กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบกำรบริหำรและควำมสุขในกำร
ท ำงำนของครู โดยสรุปเชิงพรรณนำแยกรำยด้ำน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กำรศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อำยุ 31–40 ปี สถำนภำพกำรสมรส สมรส กำรศึกษำระดับปริญญำตรี ต ำแหน่ง ครู กศน.ต ำบล ประสบกำรณ์
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ท ำงำน 5–10 ปี  และสถำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มล ำตะคอง ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ สรุปได้ดังนี้ 
    1.1 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย และข้อ
ที่มคี่ำเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้ำนมีดังนี้ ด้ำนโครงสร้ำง คือ โครงสร้ำงกำรบริหำรก ำหนดบทบำทและหน้ำที่อย่ำงชัดเจน 
ด้ำนกลยุทธ์ คือ สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรก ำหนดวิธีเรียนที่หลำกหลำย เรียนได้ทุกที่ ด้ำนค่ำนิยม
ร่วม คือ ผู้บริหำรพัฒนำ 
ให้มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ด้ำนทักษะ คือ ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และเพิ่มพูนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ด้ำนบุคลำกร คือ สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรท ำงำนของครู ด้ำนระบบ คือ 
สถำนศึกษำใช้โปรแกรม DMIS เป็นฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด้ำนรูปแบบกำรบริหำร 
คือ ผู้บริหำรเน้นควำมสัมพันธ์และมุ่งสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม  
  1.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด จ ำนวน 1 ด้ำน คือ ด้ำนครอบครัว
ดี ข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่ำนมีควำมสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว และโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก จ ำนวน 8 ด้ำน 
เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้ำนมีดังนี้ ด้ำนจิตวิญญำณดี คือ ท่ำนตอบ
แทนบุญคุณผู้มีพระคุณเสมอ  
ด้ำนน้ ำใจดี คือ ท่ำนมีควำมยินดีที่เห็นผู้อื่นประสบควำมส ำเร็จ ด้ำนใฝ่รู้ดี คือ ท่ำนสนใจที่จะพัฒนำตนเองเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในชีวิต ด้ำนสังคมดี คือ ท่ำนปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมเสมอ ด้ำนกำรงำนดี คือ ท่ำนรู้สึก
มีควำมสุขกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ด้ำนกำรเงินดี คือ ท่ำนผ่อนช ำระหนี้ตำมก ำหนดเวลำได้ทุกครั้ง ด้ำนสุขภำพดี 
คือ ท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และสุขภำพจิตดี ด้ำนผ่อนคลำยดี คือ ท่ำนสำมำรถทนแรงกดดันที่เกิดจำกกำร
ท ำงำนได้  
 2. ผลกำรวิเครำะห์เพื่อเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี้ 
   2.1 เพศ พบว่ำ เพศที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน แต่
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ เพศที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันโดยภำพรวมด้ำน
สุขภำพดี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ครูมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงและ
สุขภำพจิตดี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ครูมีควำมพึงพอใจต่อสุขภำพร่ำงกำยของตนเอง 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
  2.2 อำยุ พบว่ำ อำยุที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในด้ำนผ่อนคลำยดี คือ ครูที่มีอำยุ 31–40 ปี เห็นว่ำส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูมำกกว่ำ
ครูที่มีอำยุ 51–60 ปี 
 2.3 สถำนภำพกำรสมรส พบว่ำ สถำนภำพกำรสมรสที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในด้ำนกำรใฝ่รู้ดี คือ ครูที่มีสถำนภำพกำรสมรส สมรสและแยกกันอยู่ 
เห็นว่ำส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนมำกกว่ำครูที่มีสถำนภำพกำรสมรส หย่ำ 
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 2.4 ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในด้ำนน้ ำใจดี และด้ำนใฝ่รู้ดี คือ ครูที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี เห็นว่ำส่งผล
ต่อควำมสุขในกำรท ำงำนน้อยกว่ำครูที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำโท 
 2.5 ต ำแหน่ง พบว่ำ ต ำแหน่งที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูไม่แตกต่ำงกัน 
 2.6 ประสบกำรณ์ท ำงำน พบว่ำ ประสบกำรณ์ท ำงำนต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ในด้ำนน้ ำใจดี ด้ำนจิตวิญญำณดี และด้ำนใฝ่รู้ดี ประสบกำรณ์ท ำงำนต่ำงกันสง่ผล
ต่อควำมสุขในกำรท ำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในด้ำนสังคมดี และกำรงำนดี 
 2.7 สถำนที่ท ำงำน พบว่ำ สถำนที่ท ำงำนที่ต่ำงกันส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนครูไม่แตกต่ำงกัน 
  3. ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสมีำ องค์ประกอบกำรบริหำรกับควำมสุขในกำรท ำงำน
ของครูมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกในระดับสูงทุกด้ำนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 สมกำรพยำกรณ์เพื่อหำตัว
พยำกรณ์ที่ดีที่สุด พบว่ำ องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ เรียงตำมล ำดับค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยของกำรพยำกรณ์ ได้แก่ 
องค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนทักษะ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนโครงสร้ำง และด้ำนรูปแบบกำรบริหำร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ำกับ 0.78  สำมำรถร่วมกันพยำกรณ์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำน
ของครู ได้ร้อยละ 0.61 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และได้สมกำรในกำรพยำกรณ์หรือสมกำรถดถอย ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ถดถอย ในรูปคะแนนดิบ คือ 

 Ŷ = a1 + b6Xs6 + b1Xs1 + b2Xs2 + b4Xs4 +  
    = 0.93 + 0.16Xs6 + 0.29Xs1 + 0.19Xs2 + 0.15Xs4  
 สมกำรพยำกรณ์ถดถอย ในรูปคะแนนมำตรฐำน คือ 

 Ẑ = 1Zs1 + 2Zs2 + 3Zs3 + 4Zs4  
                = 0.21Zs1 + 0.29Zs2 + 0.20Zs3 + 0.20Zs4  
 
อภิปรายผล 
 จำกผลกำรศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ สำมำรถอภิปรำยผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 
 1. จำกผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำร และควำมสุขในกำรท ำงำนของครู  ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้ำนดังนี้ ด้ำนโครงสร้ำง คือ โครงสร้ำงกำรบริหำรก ำหนด
บทบำทและหน้ำที่อย่ำงชัดเจน ด้ำนกลยุทธ์ คือ สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรก ำหนดวิธีเรียนที่
หลำกหลำย เรียนได้ทุกที่ ด้ำนค่ำนิยมร่วม คือ ผู้บริหำรพัฒนำให้มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ด้ำนทักษะ คือ ครูได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้และเพิ่มพูนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนบุคลำกร คือ สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรท ำงำนของครู ด้ำนระบบ คือ สถำนศึกษำใช้โปรแกรม DMIS เป็นฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด้ำนรูปแบบกำรบริหำร คือ ผู้บริหำรเน้นควำมสัมพันธ์และมุ่งสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในทีม ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพี เทศสมบูรณ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในกำรบริหำร
สถำนศึกษำเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมตำมวิถีพุทธ กรณีศึกษำโรงเรียนตะวันชัยวิทยำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องในกำรบริหำรโรงเรียนตะวันชัยวิทยำ พบว่ำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำสรุปแนวทำงได้ ดังนี้ 1) ด้ำน
บุคลำกร ต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรคัดกรองบุคลำกร และกำรพัฒนำมำตรฐำนศีลธรรมและวิชำชีพ สร้ำงทัศนคติที่ดีใน
กำรพัฒนำผู้เรียนและบุคลิกภำพที่เป็นต้นแบบ 2) ด้ำนทักษะ บุคลำกรควรฝึกทักษะด้ำนจิตวิทยำ เพื่อสร้ำงแรงบันดำล
ให้ผู้เรียนใฝ่ดี ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 3) ด้ำนกลยุทธ์ ควรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรกำรเรียนรู้โดยควำมดี
สำกล กำรสอนศีลธรรมทั้งทำงทฤษฎีและปฏิบัติต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตชำวพุทธ 4) ด้ำนระบบ ต้องสอดคล้องกับ
มำตรฐำนควำมดีสำกล  และเป็นแรงบันดำลใจผู้เรียนเกิดกำรยอมรับด้วยควำมศรัทธำ 5) ด้ำนรูปแบบ ต้องสร้ำงแบบ
แผนพฤติกรรมองค์ที่เน้นควำมเอำใจใส่ในกำรปลูกฝังควำมดีสำกลจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 6) ด้ำนค่ำนิยมร่วม 
ควรก ำหนดมำตรฐำนควำมดีสำกล สร้ำงแรงบันดำลใจและควำมร่วมมือในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 7) ด้ำนโครงสร้ำง 
ควรเพิ่มหน่วยงำนรองรับกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะชีวิต และมำตรฐำนศีลธรรม และเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
กำรศึกษำ และจำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนครอบครัวดี ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ท่ำนมีควำมสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว  และโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย และข้อที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้ำนมีดังนี้ ด้ำนจิตวิญญำณดี คือ ท่ำนตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเสมอ ด้ำนน้ ำใจดี คือ ท่ำนมี
ควำมยินดีท่ีเห็นผู้อื่นประสบควำมส ำเร็จ ด้ำนใฝ่รู้ดี คือ ท่ำนสนใจที่จะพัฒนำตนเองเพื่อควำมก้ำวหน้ำในชีวิต ด้ำนสังคม
ดี คือ ท่ำนปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมเสมอ ด้ำนกำรงำนดี คือ ท่ำนรู้สึกมีควำมสุขกับงำนในหน้ำที่ที่
รับผิดชอบ ด้ำนกำรเงินดี คือ ท่ำนผ่อนช ำระหนี้ตำมก ำหนดเวลำได้ทุกครั้ง ด้ำนสุขภำพดี คือ ท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง และสุขภำพจิตดี ด้ำนผ่อนคลำยดี คือ ท่ำนสำมำรถทนแรงกดดันที่เกิดจำกกำรท ำงำนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ธน
ภร จันทร์สี และคณะ (2558) ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 พบว่ำ ระดับควำมสุขในกำรท ำงำนของครู โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกับ ชวนชม ชิ
นะตัวกูร และคณะ (2560) ได้ศึกษำควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรกำรศึกษำ สังกัดสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนอำรมณ์ทำงบวกอยู่ในระดับมำกที่สุด  
ส่วนด้ำน  ควำมพึงพอใจในงำน ด้ำนควำมพึงพอใจในชีวิตและด้ำนอำรมณ์ทำงลบในระดับต่ ำ อยู่ในระดับมำก 
สอดคล้องกับ และยุพำวรรณ ทองตะนุนำม และคณะ (2560) ได้ศึกษำปัจจัยพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุข (ภำครัฐ) : กำร
ทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ ผลกำรวิจัยพบว่ำ องค์กรแห่งควำมสุขในบริบทขององค์กรภำครัฐจะมีลักษณะเป็น
องค์กรที่บุคลำกรหรือพนักงำนในองค์กรมีควำมพึงพอใจต่อกำรท ำงำนในองค์กร มีจิตวิญญำณในกำรท ำงำนขององค์กร 
และองค์กรมีสมรรถนะองค์กรที่ดี  
 2. ผลกำรวิเครำะห์เพื่อเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมข้อมูลเบื้องต้นจ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ โดยภำพรวมเพศที่
แตกต่ำงกันมีควำมสุขในกำรท ำงำนไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับ เมธำ ผังลักษณ์ (2559 : 50-51) ซึ่งได้ศึกษำควำมสุข
ในกำรท ำงำนของครูในอ ำเภอเมือง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 จ ำแนกตำมเพศ 
พบว่ำ โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนสุขภำพดี ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ครูมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงและสุขภำพจิตดี  มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ครูมีควำมพึงพอใจต่อสุขภำพร่ำงกำยของตนเอง มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 จ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ด้ำนผ่อนคลำยดี ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดบั .05 คือ ครูที่มีอำยุ 31–40 ปี เห็นว่ำมีควำมสุขในกำรท ำงำนมำกกว่ำครูที่มีอำยุ 51–60 ปี จ ำแนกตำม
สถำนภำพกำรสมรส พบว่ำ ด้ำนกำรใฝ่รู้ดี ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
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.05 คือ ครูที่มีสถำนภำพกำรสมรส สมรสและแยกกันอยู่ เห็นว่ำมีควำมสุขในกำรท ำงำนมำกกว่ำครูที่มีสถำนภำพกำร
สมรส หย่ำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ด้ำนน้ ำใจดี และด้ำนใฝ่รู้ดี  ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 คือ ครูที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี เห็นว่ำมีควำมสุขในกำรท ำงำนน้อยกว่ำครูที่
มีระดับกำรศึกษำปริญญำโท จ ำแนกตำมต ำแหน่ง พบว่ำ ต ำแหน่งที่แตกต่ำงกัน ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู  ไม่
แตกต่ำงกัน จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ท ำงำน พบว่ำ ด้ำนน้ ำใจดี ด้ำนจิตวิญญำณดี และด้ำนใฝ่รู้ดี ควำมสุขในกำร
ท ำงำนของครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนสังคมดี และกำรงำนดี ควำมสุขในกำรท ำงำนของ
ครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ จ ำแนกตำมสถำนที่ท ำงำน พบว่ำ สถำนที่ท ำงำนที่แตกต่ำงกัน 
ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูไม่ต่ำงกัน 
 3. ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ส ำนักงำนส่งเส ริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ด้วยสมกำรพยำกรณ์ พบว่ำ  มีองค์ประกอบกำร
บริหำร 4 ด้ำนที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ได้เป็นอย่ำงดี คือ องค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนทักษะ ด้ำนกล
ยุทธ์ ด้ำนโครงสร้ำง และด้ำนรูปแบบกำรบริหำร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ำกับ 0.78  สำมำรถร่วมกัน
พยำกรณ์องค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ได้ร้อยละ 0.61 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.01 น่ำจะเป็นเพรำะ องค์ประกอบทั้ง 4 ด้ำน เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อท ำให้งำนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ กรรณิกำร์ สิทธิชัย และคณะ (2561) ได้ศึกษำกำรจัดกำรองค์กรตำมแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อต่อกำรเป็น
องค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษำองค์กรที่ได้รำงวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ผลกำรวิจัยพบว่ำ เมื่อพิจำรณำกำรจัดกำร
องค์กรตำมแนวคิด 7s ของ McKinsey แต่ละปัจจัยแล้วพบว่ำ บริษัทเอกชนมีกำรจัดกำร มีกำรด ำเนินกำร รวมทั้งมี
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อกำรเป็นองค์กรนวัตกรรมครบทุกปัจจัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
     1.1 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครรำชสีมำ ควรพัฒนำ
องค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนรูปแบบกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำเนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย 4.17 ซึ่งน้อยที่สุดจำกทุก
องค์ประกอบกำรบริหำร หำกผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงขวัญ และก ำลังใจในกำรท ำงำนแก่ครู            
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี โดยใช้กฎเกณฑ์สร้ำงสรรค์งำน เป็นต้นแบบที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล และเน้น
ควำมสัมพันธ์และมุ่งสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ก็จะสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำนให้แก่ครูและบุคลำกรได้ 
     1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำนให้กับครูและบุคลำกร  ด้ำนผ่อนคลำยดี 
เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย 3.99 ซึ่งน้อยที่สุดจำกทุกด้ำนของควำมสุขในกำรท ำงำนของครู ควรให้ครูได้มีโอกำสในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเพื่อกำรพักผ่อนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีวันหยุดพักผ่อนที่เพียงพอ และมีเวลำพักผ่อนในแต่ละวัน  
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรศึกษำเกี่ยวกับองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูในสังกัดอื่น ๆ 
หรือเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน 
     2.2 ควรศึกษำกำรพัฒนำองค์ประกอบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
หน่วยงำน    ทั้งภำครัฐ หรือเอกชน 
     2.3 ควรศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบองค์กรแห่งควำมสุข 
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