ชัย รั ตน์ ชาญวิ รัตน์ . (2556). การศึ ก ษาขวัญและกํา ลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของข้ า ราชการครู
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา. วิทยานิ พนธ์ ค.ม. (การบริ หารการศึกษา).
จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี .
คณะกรรมการทีป% รึกษาวิทยานิพนธ์
ดร.สุ รียม์ าศ สุ ขกสิ กศ.ด. (การบริ หารการศึกษา)
ประธานกรรมการ
ดร.มุทิตา แพทย์ประทุม กศ.ด. (การบริ หารการศึกษา)
กรรมการ

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั.งนี. มีวตั ถุประสงค์เพื3อศึกษาและเปรี ยบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา จําแนกตามเพศ ประสบการณ์
ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน และที3 ต. งั สถานศึ ก ษา กลุ่ มตัวอย่างที3 ใช้ในการวิจ ัย เป็ นข้า ราชการครู สั ง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ปี การศึกษา 2554
จํานวน 257 คน เครื3 องมือที3ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
จํานวน 40 ข้อ แบบสอบถามมีค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.77 - 0.79 และมีค่าความเชื3 อมัน3 ทั.งฉบับ
เท่ากับ 0.79 สถิ ติที3ใช้ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี3 ย ค่าเบี3ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื3อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี การของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ขวัญและกํา ลัง ใจในการปฏิ บ ัติง านของข้า ราชการครู สั ง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื3อพิจารณา
เป็ นรายด้า น โดยเรี ย งตามค่า เฉลี 3 ย จากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้า นการยอมรั บ ความสามารถ
ของตนเอง ด้านความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ ด้านความรู ้สึกสัมฤทธิ ผลในการงาน ด้านความตระหนัก
ในตนเอง ด้านความพึงพอใจในสภาพงานที3ดี ด้านการมีส่วนร่ วมกําหนดนโยบาย ด้านความมัน3 คง
ปลอดภัย และด้านการได้รับความยุติธรรม 2) การเปรี ยบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา จําแนกตามเพศ ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานและที3ต. งั สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the morale of teachers in
the office of vocational education commission. The distinguish were a gender, experience
and location of colleges. The sample of this research consisted of 257 teachers in Rayong,
Chanthaburi and Trat technical college. The equipment to collect the data is the 5 rating - scale
questionnaire consisting of 40-items. Its differentiation and reliability were 0.77 - 0.79 and 0.79
respectively. The statistics based on data analysis, including percentage of the average value
standard deviation, t-test, One-way ANOVA and when were found significantly difference at .05
level will multiple comparisons by Scheffe′ method to analysis the data.
The study results: 1) The morale of technical college teachers of the office of vocational
education commission, was at moderate level. The morale level ranking from high to low scores
were self-respect, sense of belonging, a sense of achievement, a feeling of importance, working
conditions, participation in policy formulation, security and fair treatment. 2) The morale of
technical college teachers of the office of vocational education commission compared by gender,
experience and location of college was no significantly difference.

