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 การวจิยัครั. งนี.   มีวตัถุประสงคเ์พื3อศึกษาและเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศ  ประสบการณ์    
ในการปฏิบติังาน และที3ตั. งสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างที3ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการครู สังกัด     
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ทางสถิติ ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด        
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื3อพิจารณา 
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่า เฉลี3ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด ้านการยอมรับความสามารถ           
ของตนเอง  ดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ของ  ดา้นความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน  ดา้นความตระหนกั
ในตนเอง  ดา้นความพึงพอใจในสภาพงานที3ดี  ดา้นการมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบาย  ดา้นความมั3นคง
ปลอดภยั และดา้นการไดรั้บความยุติธรรม 2) การเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครู  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จาํแนกตามเพศ  ประสบการณ์ 
ในการปฏิบติังานและที3ตั.งสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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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.  
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��
�&���	ก�B�-?�������ก����
��2��%& �ก�!ก��-	.��%�� ����            
���������
�#A�B�-           
 
��������ก	������ 
 1. ��� 	ก�"#�ก#�$������$	����% &%�ก	������ 
  1.1 ���3�ก�#���3&��ก�� ��	� �!&�ก� ?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��            
ก����3� �+ก�� ���?(�	�% 	!����� �	�#�������(��! ���Oก���+ก��  2554  �$�� � 781 �� 
  1.2 ก���(	 �����#���3&��ก�� ��	��!&�ก� ?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��       
ก����3� �+ก�� ���?(�	�% 	!����� �	�#�������(��! �Oก���+ก�� 2554  ก$�%�!?��!ก���(	 �����
/!��3&(����ก$�%�!?��!ก���(	 �����?������1�������'�ก� (Krejcie and Morgan.  1970 :    
607 - 610)  ���ก��
��(	 ������3& �A�ก��
���������3	C�(�
	!
� � (Proportional Stratified 
Random Sampling)  �!&ก���(	 �����#����,�?&���3ก����= �$�� � 257 ��  
 2. ���"�����()ก*	 
  2.1 (	 ���(&�  ������,� !	���C 
   2.1.1 �-� �$���ก��,� 
    1)  3�� 
    2)  %>�� 
   2.1.2 ���
�ก��*'��ก���D��	(���� �$���ก��,� 

             1)  ���
�ก��*'�ก 
            2)  ���
�ก��*'�&�� 
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   2.1.3 #��(	C�
)���+ก�� �$���ก��,� 
            1)  �	�% 	!����� 
            2)  �	�% 	!�	�#���� 
            3)  �	�% 	!(��! 

  2.2 (	 ���(� �!&�ก�  ? 	>���ก$��	�����ก���D��	(����?��?&���3ก����=       

	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��ก����3� �+ก�� �$���ก��ก��,�  8 !&�� !	���C 
   2.2.1  � �	�������!B	�   
   2.2.2  � �-+�-�����
B�-���#��!�  
   2.2.3  � ��=&
+ก��,���&�?��   
   2.2.4  ก���!&�	�� ���(�A��   
   2.2.5  � ��=&
+ก
	N#A�2���ก�����    
   2.2.6  � �(��%�	ก��(����   
   2.2.7  ก���
� ��� ก$�%�!�/����    
   2.2.8  ก�����	�� �
���)?��(���� 
 
���	�(�+��,+	� 
 1. ���-"#�ก�	#��%�%�ก	��.������	�  %��)+� 
B�-#����(��� ��=&
+ก�+ก��!      
� �
$��+ก� ��3���	�� � �	���� � �B��B=��� (��!��� ��	�2�!3����%�&�#��ก�����
?�������%���ก��������  #���D��	(����#���(�����'ก����
B�-� !�&�(���K �	����ก��!& �
�	ก�*����#��#$�
B�-ก��#$���� ก���#$�����-������ ���#�ก��!	�������� กh%���������
(���K  (��!��
����$�� �� �
�! ก��ก��#$����?�����'ก� ���ก��!& � 
  1.1 � �	�������!B	�%��)+�
B� ก��*'#��?&���3ก����=
	�ก	!
$��	ก���      
�*�ก��ก��ก����3� �+ก���!&�	�2���กก���D��	(�������#���#��ก	� �
 	
!�ก������!&���  
%�	ก���ก	�(���K ��ก��#$����������-���-�    
  1.2 � �-+�-�����
B�-���#��!� %��)+� -N(�ก��?��?&���3ก����=
	�ก	!

$��	ก����*�ก��ก��ก����3� �+ก�� #���
!���ก ���� �
�?����� �3���3���!�(�����     
#���D��	(� 1+���ก�!��ก����	�(���K  �!&�ก�  
B�-� !�&�ก��#$����#��!+�!=!�� �� �
���!���������
#	�
	� 
�	�
����%&�!&�	�� �
�! ก
���(���K  
  1.3 � ��=&
+ก��,���&�?�� %��)+� ก��#��?&���3ก����=
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��
ก����3� �+ก�� �� ��	ก���� �2=ก-	���
)���+ก���ก�� ���2�/���ก�����ก��ก���� ก	�
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��&���*���� �
���)?��ก��������&���*���� �
$��	>?����ก����� �� ��=&
+ก ��%�ก?�!
������!�����%�+����& ����?&�2�!-��!�!& 
  1.4 ก���!&�	�� ���(�A��  %��)+�  ก��#��?& ���3ก����=
	 �ก	!
$ ��	ก���          
�*�ก��ก��ก����3� �+ก�� (&��ก���!&�	�ก���D��	(��������(�A�� ก���!&�	�� �-+�-���      
��ก���!&�	������!���  ���(���#���กก���D��	(����� #	C�
 	
!�ก��(���K �������(�A��   
  1.5 � ��=&
+ก
	N#A�2���ก�����  %��)+�  ก��#��?&���3ก����=
	�ก	!
$��	ก���
�*�ก��ก��ก����3� �+ก�� �� �(	C�����ก��#$����#���!&�	���%��������?&�?"�                
�� ��=&
+ก
$��	>�����	ก�B�-��ก��#$���� ��
	N#A�i2����
$���"�(�� ��#��ก$�%�!� &  
  1.6 � �(��%�	ก��(����  %��)+�  -N(�ก��?��?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก���
�*�ก��ก��ก����3� �+ก��#���
!���ก ��(���,�
� �%�+��?��
)���+ก�� �� ��=&
+ก
$��	> 
��!&������
�#A�i��
�����ก��(	!
�����!&�	�ก�����	���ก�������� /!��0-���ก�!��กก�����	�
��ก2=&���%������� �
$��	>(��ก��������#���� �����
)���+ก�� 
  1.7 ก���
� ��� ก$�%�!�/����  %��)+�  ก��#��?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก���
�*�ก��ก��ก����3� �+ก��  �� ��=&
+ก ��(������ �
$��	>  �
� ��� ��ก���
!�� ���!�%"� 
?&��
�����%����
� ��� ��ก��ก$�%�!�/����?��
)���+ก�� 
  1.8 ก�����	�� �
���)?��(����  %��)+�  � ��=&
+กB��B=���?��            
?&���3ก����=
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��ก����3� �+ก�� #���!&#$����(��� ��!����	ก�B�-
?��(� /!����#��#$��	C��	��ก�!2�!� �� �ก&� %�&�(��%�� �������(�����	�
��2�
$���"���3� �( 
  1.9 ?&���3ก����= %��)+�  2=&���ก�� �3�3�-1+��#$�%�&�#��%�	ก#��!&��ก�������  
ก��
�����
���
��ก��������=&?��2=&�����!& � �A�(���K��
)���+ก��?���	������,���=2=&
������$�       
�� �#���	��#����  �#���	�
��-	!3������ �#���	�ก����3�- 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��      
ก����3� �+ก�����?(�	�% 	!����� �	�#�������(��! 
 2. ��	��ก�	�
/�ก���ก	�ก	��	 ��()ก*	 %��)+� %�� ����#���	�2�!3���ก��� ก	� 
ก��-����*��/���� �2�-	.�� �(�������%�	ก
=(�ก����3� �+ก��  � #	C����
�����   
ก���	!ก����3� �+ก��?���	������ก3� ก��
�	�
���#�	-��ก�  ก��(�!(�ก��(� �
��     
���ก��������2�ก���	!ก��ก����3� �+ก��  
  3. �����ก	�/� %�ก	��.������	�  %��)+� ����� ����ก���D��	(����?����=             
#���	�2�!3�����ก��
����
)���+ก���	C�K /!��3&����0����?������� ����ก���D��	(����ก��
��
?��2=&(�����
��)�#	C�%!��,�(	 ก���  ������,�!	���C 
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  3.1 ���
�ก��*'�ก  %��)+� ��=#���	�2�!3�����ก��
��#�������ก��#$����      
�#��ก	�%����กก ������0����?������� ����ก���D��	(����ก��
��?��2=&(�����
��)�       
#	C�%! 
  3.2 ���
�ก��*'�&�� %��)+� ��=#���	�2�!3�����ก��
��#�������ก��#$����
�&��ก ������0����?������� ����ก���D��	(����ก��
��?��2=&(�����
��)�#	C�%! 
 4. �����2���	�()ก*	 %��)+� #��(	C�?�� �#���	��#����  �#���	�
��-	!3������ �#���	�    
ก����3�- 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��ก����3� �+ก��  �$���ก��,� 
  4.1 �	�% 	!����� 
  4.2 �	�% 	!�	�#���� 
  4.3 �	�% 	!(��! 
 

ก���"��
�3%�ก	������ 
 ก���+ก��? 	>���ก$��	�����ก���D��	(����?��?&���3ก����=  
	�ก	!
$��	ก���           
�*�ก��ก��ก����3� �+ก�� �!&!$�����ก��(�ก����� ��!?��� �
' (Wiles) �� 8 !&��          
!	�B�-���ก�� 1 
 

���"���&�         ���"���	� 

 

                                                           

          

                       
 
                                
                                
    
 
 

 
 

4	+���ก�� 1  ก���� ���!��ก�� ��	� 

? 	>���ก$��	�����ก���D��	(����?��
?&���3ก����=
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��  
ก����3� �+ก���� 8 !&�� ���ก��!& � 

1.   � �	�������!B	� 
2.   � �-+�-�����
B�-���#��!� 
3.   � ��=&
+ก��,���&�?�� 
4.   ก���!&�	�� ���(�A�� 
5.  � ��=&
+ก
	N#A�2���ก��#$���� 
6.   � �(��%�	ก��(���� 
7.   ก���
� ��� ก$�%�!�/���� 
8.  ก�����	�� �
���)?��(���� 

1.  �-� 
     1.1  3��  
     1.2  %>�� 

 2.  ���
�ก��*'��ก���D��	(���� 
            2.1  ���
�ก��*'�ก   
            2.2  ���
�ก��*'�&��  
    3.  #��(	C�
)���+ก�� 
            3.1  �	�% 	!����� 
            3.2  �	�% 	!�	�#���� 
            3.3  �	�% 	!(��! 



 8

������5	�%�ก	������ 

1.  ? 	>���ก$��	�����ก���D��	(����?��?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��            
ก����3� �+ก�� �$���ก(��-��(ก(���ก	� 

2.  ? 	>���ก$��	�����ก���D��	(����?��?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��            
ก����3� �+ก�� �$���ก(����
�ก��*'��ก���D��	(�����(ก(���ก	� 

3.  ? 	>���ก$��	�����ก���D��	(����?��?&���3ก����= 
	�ก	!
$��	ก����*�ก��ก��            
ก����3� �+ก�� �$���ก(�#��(	C�
)���+ก���(ก(���ก	� 



�����  2 

��	
�� ���� ������	��������ก���	���� 
 
 ��ก����	
���
��� �����	
������ก�������� ����� ��������	
�����ก���� �!� �������"��#�!            
$�%&
� �!�
�$'!�(�� 
 1.  �
+���ก"��
��	��ก��(,�-
$����  
  1.1 ���%&%�� !� �
+���ก"��
��	��ก��(,�-
$���� 
  1.2 ���%#"��
+ !� �
+���ก"��
��	��ก��(,�-
$���� 
 2. ����� �
+���ก"��
��	��ก��(,�-
$����  
  2.1 ������"��
- 
����%$�!�ก�� !�%�#/��0 (Maslow) 
  2.2 ����� ERG  !�!
���!�0�<!�0 (Alderfer) 
  2.3 ���,�#!�(C		
� !��D!�0E�-��0ก (HerzbergJs Two-Facter  Theory) 
  2.4 ��������%$�!�ก�� !��%��������0 (McClelland) 
  2.5 ������V!ก (Locke)   
  2.6 ���,�ก��	���	 !��%V��ก��ก!�0 (McGregor) 
  2.7 ���,����%�#%![�� !�!�
%#0(Adams) 
  2.8 ���,� !����#0 (WilesJs Theory) 
 3.  �!%��#`����ก��������
���������� $	
�&�
����!� 	
��-a�����$��� 
  3.1 � $���$
�#`����ก�� 
  3.2 /���#����ก��-��&����� 
  3.3 #� ���b�����(c�#!� 
 4. ��������	
��ก
�������  
  4.1 �����	
�$'��(����� 
  4.2 �����	
���(����� 
 
�	�����ก���������ก�� ����!���� 

 1. 
	�$%$������	�����ก���������ก�� ����!����  
   �
+ก"��
��	 %�	�ก[���!
�ก���'�  Morale �
ก��b�ก������&��"�	"�ก
����%���   
&��� d ����  �
��
��"��'� e �
+���ก"��
��	f 	��%����%&%���$ก$'��ก
��(�����ก��-��&��    
�
ก��b�ก�� ����&����%#"��
+�ก' �
+���ก"��
��	 !��$'��-a������ !�ก�a'%����' !�ก���"����
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 �
+���ก"��
��	%����%� !- '���hi���$'ก����ก���������	�$����� !�-a����$'������'��
�                
�
����<���E0  /����#�-��0ก (Fritz Roethlisberger. 1941 : 189 ; !���`���� #��!�$��ก�� ($�������0)     
!��`%���.  2542 : 393)  ก�'���'� �
+���ก"��
��		��	"��(m�$�!���ก��-a������
ก�n��(m�ก�a'%
�(m�i�ก&�o!!�ก�
�&����กV�o!ก��%!�����' �
+���ก"��
��	 !�ก�a'%���
���!�%��b' �
+���          
ก"��
��	 !�-a�����-a���&������'��
� �"�	"�ก
����% !� �
+���ก"��
��	�������b�ก��               
%��������&����%&%�����$'��d ก
� �b'� 
  ��� ����� (Keith Davis. 1972 : 63 ; !���`���� #��!�$��ก�� ($�������0) !��`%���. 
2542 : 395) ����&��"�	"�ก
����%�'� �
+���ก"��
��	�o!�
���$� !�-a������ก�a'%�����%�$'!    
#[�i�����!% !���� !�� � $�!�`��ก���'�%%o!�������%#%
���	��ก��(,�-
$����            
!�'���$V%���%#�%��`�io�!��(��/�b�0��������#a� !�!��0ก�� 
  <ci��!�0���%��0�b��0(Pfiffner and Marshall.  1964 : 198 ; !���`���� #��!�$��ก��          
($�������0) !��`%���. 2542 : 396)   �
+���ก"��
��	���(m���	�กก���#%�#�� !�&���#���
&���!�'�� E����"��&�-a���(,�-
$���#������!��0ก�&�
��'�� �	��"������$��ก
� ��%  �
+���     
ก"��
��	$�"��(m����#%�#�� !�&���d (C		
����(t!�ก
�&�o! 
� ���%��&�-a���ก���"���#������!��0ก�
i��(���`�� 
  #a�i�  i�!%���% (2541 : 66)  #�a(���%&%�� !� �
+���ก"��
��	 &%��`��   

#[�i������%$�!�ก�� !�-a�������
-ก��$!-#�!������
-���i!�	 ���%����%i��!%���	�ก���"�

#���!o���������%�$V%�	����$V%���%#�%��`�%o�!`�ก	���	 

  #a�b�$�  ��'�
b$i�n�b (2542 : 80)  ����&����%&%���"��'� �
+���ก"��
��	�o! 

#[��� !�	�$�	 !�-a���������#�ก%�i�
��	����� %����%$
��	 %����%i����% %����%!��ก�"��&�

#"���V	  ก�����-a���%� �
+����� 	�%����%i��!%���	�(,�-
$�����&�!��0ก�!�'���$V%���%#�%��`     

�
�#$�(C++�����'��ก����%�
�ก��%� �
+�����%�	�กก��%����	���	���-a�������
- ���%����%i!�	

��#������$�����
-�%o�!-a���i!�	��#������$�����
-	��ก��ก"��
��	���	��"����%�� �io�!$!-#�!�$'!   

����&�������%%a'�&�
����	�����
- #������$�$�!�ก����!���$ 

  (����i�  ���0!�a$�/�	�0 (2544 : 134) ����&����%&%�� !��"��'�  �
+���ก"��
��	
����'� �
+���ก"��
��	�(m�#`��ก��n0���	�$�	����#��!!ก%�����(i�$�ก��%$'��d �b'�                 
���%ก��$o!�o!��� ���%&�
� ���%ก��� ���%�bo�!%
����������$��ก
� ��% �����(���	�ก �
+
���ก"��
��		��#��!!ก����(�ho�!�b�  ���%�h��%�  ���%&��������   �����%�bo�!%
��        
 �
+���ก"��
��		���(m����%���#�ก !�-a������%�$'!#[�i�����!% �����%� �
+���ก"��
��	�����      
	�#
��ก$���	�ก���%ก��$o!�o!�����ก���"���� �$V%�	���	��"�$�%ก� �!-
��
- !�&�'�����
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i����%(,�-
$�����&�-���a	a�%a'�&%��!o��d E����(m�����$'!!��0ก�  �
+���ก"��
��	�%'��กVi-�$'
���%��!�������-o�!&�'��  �����%�$V%�	���	��"����  ����� �%'!��ก�
-���b!-��� 
  ��� /���!�0 (Dale Yoder. 1959 : 232 ; !���`���� ก�$ก�  b���#a�v�w.  2544 : 9) ����&�
���%&%�� !� �
+���ก"��
��	��� �ก����ก
-�
ก�n�ก���"�����'� �
+���ก"��
��	 &%��`��          
!��0(��ก!-�&'�i�$�ก��% !����(,�-
$���� ����#��!!ก����( !����%���#�กE����%o�!��%ก
����� 
	��#��!!ก�&����-`�����%���#�ก !����(,�-
$�������%�$'!����
� d/���!�0 (Yoder) ����&�             
 �!i�	��n�����ก����ก
- �
+���ก"��
��	 ���
ก�n�$'�� d �
���  
  1.1  �
+���ก"��
��	 �o! �'����&'�	�$�	 ���%�
ก&%�'�n�i�กi�!�  
  1.2  �
+���ก"��
��	 �"�&������ก'!�&��ก����ก���-ก����o!�$'!�����$�an[�i     
�'��b�	'�� ���%�'�%%o! ���
� ���%ก��$o!�o!��� ���%���������% ������%#"���V	�
ก�n�$'�� d  
  1.3  �
+���ก"��
��	 !��'���	�$�	 �
���$� ���!��%n0 !�-a����$'���� ���
(,�ก����� !�ก�a'%  
  1.4  �
+���ก"��
��	 ก���-ก����o!�/��$��`����������xy��-��&�����         
/�����!�!%`����ก������ba%b�  
  1.5  �
+���ก"��
��	 ก���-$'!���%$
��	��ก���"���� ������%�'�%%o!  
  �!V���� <��(/( (Edwin Flippo.  1988 : 110 ; !���`���� �%$$� �
�v�.  2545 : 8) 
 �
+���ก"��
��	 �o!�'���&�o!i�$�ก��%-a���&�o!ก�a'%������'�%����	ก
��"����!�'����         
!�'��&����  /���%'�'!��!���$
��	�'�%%o!(��#��ก
���ก���"�����io�!�&����%�E���������'�%ก
� 
  -
+b�  #%-a+ (2547 : 9 - 10)  �&��"�	"�ก
��"��'� �
+���ก"��
��	&%��`�� #`���      
����aก��[����ก�a'%���-`���
$`a(��#��0�'�%ก
�%����%%
���	���	��"�����&�#"���V	���i����%  
�'�%%o! i����%$'!#�'ก
-!a(#������%� 
� ���!�'�� #a����%#�%��`���i����%���	��(�&�`o!   
	a�&%��(��������������� 
  ����#��� #a���n[�i (2548 : 7 - 8)  ����&����%&%���'�  �
+���ก"��
��	�(���-�#%o!�
ก" ��
 ��	[����!��0ก���� 	�#' ��#��%&�o!��� ��	�� ก	� ���
 �&%��&� %� ���%�$V %�	��� 	��'�%%o !              
(��#�����ก
�ก"��
��	&�o!�
���$� !�i�ก��ก	������
-�'� %����%#"��
+$'!(��#��v�[�i         
 !�!��0ก�%�กก�'����o�!�%o!���o�!��b�&�o!������$'�� d 
  	�ก���%&%�����%�����&��"�����%���i!#�a(����'�  �
+���ก"��
��	  &%��`��  ���%���#�ก   
��ก������%�$'!�������"�!��' /���
-!��v�i�	�ก#[�i�����!% !����E���#���!��&��&V�`��#[�i   
 !�ก���"���� �b'� ���%ก��$o!�o!��� ���%���#����#���0 ���%&�
� ���%$
��	��ก���"����
���%���ก���-$'!!��0ก� �(m�$��  �
+���ก"��
��		���(m�!��0(��ก!-���#"��
+%�ก��!��0ก�           
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`��!��0ก���$!-#�!��&����"����%� �
+���ก"��
��	%�ก	��ก�����%�'�%%o!�'�%�	��ก���"���� 
%����%#�%
��� %����%Eo�!#
$�0$'!!��0ก�%����%ก��$o!�o!�����ก���"���� ก��-��&�����            
	�%�(��#��v�[�i -���a�
$`a(��#��0���$
����  
 2. 
	�$&��
������	�����ก���������ก�� ����!����  

   �
+���ก"��
��	����"�%��b�!�'��ก���� ��� ��ก��-��&��������%a'�&�
����%#"���V	 

 �
+���ก"��
��	 !�-a�����!��0ก��(m�#���#"��
+ ก�����-a�����!��0ก�%� �
+���ก"��
��	��     

	��#��!!ก�����% %���
�v����i!�	��ก���"���� �b����%i����%�"�&������ !�$�!�'�������#a�

�io�!�&����������
�(��%�n����an[�i$�!�	�%�ก���'�%%o!(��#����������$'!ก
�  %��
���$��'���

���%���#�ก�������ก���"���� E����(m�#���������-
��
--
+b�i����%���	��&�%� ����!��0ก�!��'$�!����� 

 �
+���ก"��
��	��ก���"���� !��$'��-a���	��ก�� ���%o�!�(t�&%�� !�ก�a'%/���
���(���     

-���a��#"���V	���#%�b�ก !�ก�a'%�$'����%����%#a �	���i��i!�	�ก�� ������  

  �� 	� $ �  ! ��� กa �  (2542 : 225)  ก �' ��`� �   � ��% #" ��
 +  ! � �
 + �� � ก" ��
 ��	                  

��ก��(,�-
$�����o!   

  2.1 �"��&��ก�����%�'�%%o!�'�%�	��ก���"���� �io�!���	��&�-���a�
$`a(��#��0     

 !�!��0ก�  

  2.2 ก'!�&��ก�����%Eo�!#
$�0 	��
ก[
ก��$'!&%�'�n����!��0ก�  

  2.3 �#��%#�������%#�%
���v��%��&%�'�n� �"��&��ก��i�
��'�% !�ก�a'% !
�	��(m�

i�
��'�% !�!��0ก����!
����	�$'!#��!a(#���$'��d ���!�'��� �%� V����%
����  

  2.4 �#��%#�������%� ���	!
�����&�'��-a�����!��0ก�� ��%�
����%� ���	�/�-��

����
$`a(��#��0 !�!��0ก�����  

  2.5 ก'!�&��ก�����%���������%#����#���0��ก���"�����ก�	ก��%$'��d  !�&�'��  

  2.6 ���(,�-
$�����ก�����%�bo�!%
��$'!!��0ก��  

  #%�	 �
ก�n� (2542 : 221) ���ก�'��`�� ���%#"��
+ !� �
+���ก"��
��	��� �
���  

       2.1  �
+	�b'���&��i��%(��#��v�[�i���ก��#�������$����ก���"���� �b'� �%' �����

�%'%�#�� �"�����$V%���%#�%��`  

  2.2 �i��%���	���	��ก���"���� ���%��	$�$������$'!&%�'�n� $'!!��0ก� ���$'!���  

  2.3 �i��%i�
�����&����� !�ก�a'% �ก�����%�(m��!ก[�i �ก��i�
�ก�a'%  

  2.4 ��(C+&� !a(#��� ���% 
�����������%#�+�(�'���ก���"����  
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  i��i  iaกก�i
�va0 (2544 : 229) ���ก�'���'�   �
+���ก"��
��	����� !�!��0ก�%����%
#"��
+ �
��� 
  2.1 �"��&��ก�����%�'�%%o!�'�%�	ก
��"����!�'��#%��h
��0 �io�!-���a�
$`a(��#��0
 !�!��0ก� 
  2.2 #������
�v� 	��
ก[
ก�� %����%Eo�!#
$�0$'!&%�'�n����!��0ก� 
  2.3 �กo!&�a��&����-��- �!-
��
- !�!��0ก���ก������ก����-�a%���%(��i�$� 
/�������(,�-
$�$�!��'��ก�!-���-��-���
����%����v��%!
��� 
  2.4 #����#�%
���v��% ����&%�'�n����ก'!�&��ก��i�
��'�% !
�#�%��`	�xy�<C�
!a(#����
�&��� !�!��0ก���� 
  2.5 �#��%#�������%� ���	!
�����&�'��-a�����!��0ก��ก
-�/�-������
$`a(��#��0 
 !�!��0ก� 
  2.6 	���	�&��	��&��������!��0ก��%��	$�$������$'!!��0ก�����%����%���#����#���0    
����(m�(��/�b�0$'!!��0ก�� 
  2.7 �"��&��ก�����%�bo�!%
�� %
��������	�����
�v���!��0ก�����$�(,�-
$�!��'���
�"����!��'ก
-!��0ก�����#���� 
  #�a(����'�  �
+���ก"��
��	�(m�#������%����%#"��
+��ก��-��&����� !�!��0ก�             
������-��&���aก��	�$�!��"����`�����$��&�
ก �i���-a����%o�!����
-ก��#�!�$!-��#������$�!�ก��
 
�io�{��	��"��&�%� �
+ก"��
��	��ก��(,�-
$�������-��&��$�!��#��%#���� �
+����$�-
��
--
+b�
��!��0ก� !�$� �
+�"��&��ก�����%�'�%%o!�'�%�	��ก���"�����io�!�&�-���a�
$`a(��#��0       
 !�!��0ก� �"��&���%����
�(,�-
$�$�%���-��- �!-
��
- %����%� ���	��!��0ก���� �� %����%���������%
#����#���0 %����%�bo�!%
����!��0ก�$��!� �"��&�!��0ก�%����%� �%� V�#�%��`<C�xy�!a(#���    
�
�&��� !�!��0ก���� &�o!`��!��0ก������(,�-
$����%� �
+ก"��
��	��ก��(,�-
$����#�� กV	��ก��
���%�'�%%o!�'�%�	��ก���"���� %����%ก��$o!�o!���$
��	�"����-a��	��a'%���&�ก
-�������"�    
�����$�i��% ���(m��($�%�(t�&%�� !�!��0ก����$
����  

 
��'��	�����ก���������ก�� ����!����  
  �
+���ก"��
��	�(m���o�!�#"��
+��ก��-��&�����-a������aก��ก�����%� �
+���     
ก"��
��	��	�#������������%��an[�i�&�ก
-&�'�����  �
+���ก"��
��	�"��&��ก�����%�'�%%o!�'�%�	
��ก���"�����io�!�&�-���a�
$`a(��#��0 !�!��0ก���"��&���%����
� (,�-
$�$�% �!-
��
-���-��-
�--��� %����%� ���	��!��0ก���� �� %����%���������%��ก�	ก��$'�� d %����%�bo�!%
����!��0ก��
 !�$��!� �"��&�!��0ก��%����%� V��ก�'� <C�xy�!a(#�������%�
- 
����  
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������������������ก����ก
- �
+���ก"��
��	��ก��(,�-
$���� !�����!��0ก��
�     
���%��������������� !��
ก��b�ก�� ����
ก	�$�����&����'�������ก����� !��0ก�������-��&�������
	�$�!���ก������"����������������&�'���%�(���aก$0�b���ก��-��&�����-a�����!��0ก� !�
$��!� ������������	
� !�#�!���������������ก����ก
- �
+���ก"��
��	��ก��(,�-
$�������#"��
+
�
�$'!�(��  
 1.  ��'���������(�
	�$!���ก�����$�&)�	* (Maslow)  

     %�#/��0 (Maslow.  1970 : 137 - 141 ; !���`���� #%�� ����ก��. 2545 : 190 - 191) 
�(m����ก�'��`������������������%�"�%��b� ����--ก��-��&�����-a��������ก��i�$�ก��%
%�a��0 ����'�-a���%�#���ก��$a���&�$!-#�!�$�%�"��
- 
� !����%$�!�ก�� !�%�a��0 	�ก���
-$�"�#a�
�(�
����
-#��#a� ���#�a(�'��%o�!���%$�!�ก�������
-&��������
-ก��$!-#�!�	�%����%
$�!�ก��!o�������
-���#�� ��$'!�( /��� ����$
�#%%a$�{���ก����ก
-���%$�!�ก�� !�%�a��0����
���  
  1.1 �����%����%$�!�ก���%'#��#a� �%o�!����
-ก��$!-#�!�	�ก���%$�!�ก��  
!�'��&��������กV	��ก�����%$�!�ก����#���!o��$'!�(�%'%��
�#��#a�  
  1.2 ���%$�!�ก������
��%'����
-ก��$!-#�!�	��"��&��ก��ก��	���	���	��"�i�$�ก��%
#'�����%$�!�ก���������
-ก��$!-#�!�����	��%'�ก��ก��	���	!�ก$'!�(  
  1.3 ���%$�!�ก�� !���	��(m��"��
- 
� /������%	�ก���%$�!�ก��io�{�����	"��(m�
�(#�'���%$�!�ก���(�����
-#�� �� ������%$�!ก�������
-$��	��(m�io�{�� !����%$�!�ก��
�����
-#�� ���( ��	��	"��(m�$�!�����
-ก��$!-#�!����%$�!�ก���(m��"��
- 
� 	��	�i
|��
���%$�!�ก�������
-#�� ��$'!�(  
  ���%$�!�ก�� !�%�a��0io�{��E���ก"�&��/��%�#/��0 (Maslow) %� 5 ���
- �o!  
  1.1 ���%$�!�ก�� !��'��ก�� (Physiological Needs) �(m����%$�!�ก�� 
�io�{��  
���	"��(m�$'!���%!��'�!� �b'� ���%$�!�ก���"� !�&�� !�ก�� ก��i
ก�'!��!�&�
- ���!��'!��
�  
���%$�!�ก������i� %�#/��0 (Maslow) ���ก�'���'����%$�!�ก���&�'�����$�!�����
-ก��$!-#�!�
!�'���i���i! 	�ก�
�	������%���	�%����%$�!�ก���� 
�$'!d�(  
  1.2 ���%$�!�ก�����%%
����&�o!���%( �!�[
� (Security or Safety Needs)         
�%o�!���%$�!�ก����������'��ก������
-ก��$!-#�!����� ���%$�!�ก�����%(�!�[
�	��� ��%�
�(m�#������%�a��0$�!�ก�� /��$�!����	�����
-���%�a�%��!����(t!�ก
�	�ก!
�$���$'��d $'!b���$ 
��
i�0#�� �%'%�!
�$���	�ก/	�������� $�!�	�%����%%
����$'!&������ก������%'`�ก(��!!ก       
	�ก���%����������%
���� ����
-ก��(��ก
�����o�!� !�#a [�i�'��ก�� $�!�	�����
-���%�a$�v��%
��ก���"����  
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  1.3 ���%$�!�ก��ก���!%�
-&�o!���%��กi
� (Affiliation or Acceptance Needs) 
&�o!���%$�!�ก������#
��%������%�
ก �%o�!���%$�!�ก���������%(�!�[
�����
-ก��$!-
#�!�������กV	�����%���%$�!�ก��������$'!�( �&$a�i���%�a��0!��'��%ก
���#
��%	��$�!�ก��   
���	�%�#'���'�% !�#
��%�������
-ก���!%�
- 	�ก#
��%��{�������(m�#'��&���� !�#
��%       
��%`�����%$�!�ก��%����%#
%i
�v0ก
--a����!- ��� $�!�ก���&���!o���
ก���'���%b%b!-           
%�%�$�#&�� `���(m���o�!� ��ก���"����กV	�$�!�ก���(m�#'��&������ก���"���� ���#�ก�'�$�           
�(m�#'��&���� !�!��0ก�  
  1.4 ���%$�!�ก��ก���ก�'!� (Esteem Needs) 	
��(m����%$�!�ก�� 
�#�� !�%�a��0
$�%����� !�%�#/��0 (Maslow) �%o�!-a�������
-ก��$!-#�!����%$�!�ก���!%�
-����          
	�$�!�ก���ก�'!�	�ก$
��!����	�ก-a���!o�� ���%$�!�ก�����(m����%$�!�ก������o�!�$"��&�'� 
bo�!�#��� �ก���$������%[��[�%��	!"���	 ���%�bo�!%
����$��!� -a���	��i����%�"��aก!�'�����	��&�
���%�E������%$�!�ก���������� ���	�%����%[��[�%��	%�ก  
  1.5 ���%$�!�ก�����%#" ���V	��b���$(Need for Self - Actualization) % �# /��0 
(Maslow)    ก�'���'��(m����%$�!�ก�� 
�#��#a� !�%�a��0 /��$�!�ก�����	��b����%#�%��`���%�!��' 
�"�#������$�$�!�ก�� �b'� �(m��	�� !�ก�	ก�� ���%$�!�ก���������� �(m�#�������aก��$�!�ก��           
/��!��ก�&��ก�����%#"���V	���aก d �������$�!�ก�� $�%���������&%�����  
  	�กก����ก������� !�%�#/��0 (Maslow) #�%��`���	��"��(�b���ก��-��&�����
 !�!��0ก��io�!$!-#�!����%$�!�ก��io�{��/��%a'�&�
����	�	���	�&�����!��0ก��"����!�'��%�
(��#��v�[�i /�����-��&��$�!��"��((���aก$0�b�$�%���%#�%��`���	�ก���"����  �!#
��ก$���i-
�o!-����
�%�a��0!�	%����%$�!�ก��i��!%ก
���� �b'��%o�!����
-ก��$!-#�!��� 
���� 1 !�	%�
���%$�!�ก���� 
���� 2, 3 i��!%ก
�����%'�(m��($�%�"��
- 
��#%!�(  
 2. ��'� ERG ����������*�6��* (Alderfer)  

       �����ก��	���	&�o!����ก!�ก!�'��&�����'� ������"��
-���%$�!�ก�� !
���!�0�<!�0 
(Alderfer. 1979 : 33 ; !���`���� #��v�/b� ����a#
�$�กa�.  2546 : 164 - 165) ����#�!������'�����
���%$�!�ก�� !�%�a��0 ��%�����ก�����  !�-!��0-	�  (E.R.G. - Existence Relatedness Growth 
Theory ) ������� ����ก���"��&��ก�����%i!�	$�%���%$�!�ก�� !�%�a��0 �$'�%'�"�����'�`��       
 
����%$�!�ก���'����%$�!�ก����	��ก��ก'!�&�o!�ก��&�
� ���!�	�ก��i��!%ก
���� !
���!�0�<!�0 
(Alderfer) ����-'����%$�!�ก�� !�%�a��0�(m� 3 (��ก�� �o!  
  2.1 ���%$�!�ก��%�b���$!��'(Existence Needs) �(m����%$�!�ก�� !�-a������$�!�ก��
$!-#�!��io�!�&�%�b���$ E�������ก'���%$�!�ก������
-ก��$!-#�!����ก�� ����ก'  !�&��  ���!��'!��
� 
�#o!���  ���
ก��/��  
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  2.2 ���%$�!�ก��%�#
%i
�v[�i (Relatedness Needs)  �(m����%$�!�ก�����	�%�      
#
%i
�v[�i-��(��ก��ก
--a������!��'��#[�i�����!%��ก���"���� �(m����%$�!�ก��        
���%�
ก���'b!-i!ก
-%�$�-a����!- ��� ก������
-ก���ก�'!�	�ก���!o��$��ก
-���%$�!�ก��    
���#
��%  
  2.3 ���%$�!�ก�����%ก���&��� (Growth Needs)  �(m����%$�!�ก��#��#a� !�
-a�������ก' ก������
-ก���ก�'!��
-`o! ���%$�!�ก�����%#"���V	��b���$���aกd �������%�
�%�
���%���#����#���0���	�#�����an(��/�b�0������%�	��+ !�#
��%  
  �����ก��	���	 !�!
���!�0�<!�0(Alderfer) 	������ก
-����� !�%�#/��0 (Maslow) 
�$'�"��
- 
�	���!�ก�'� !
���!�0�<!�0(Alderfer)�&� �&$a�� กV �i������%$�!�ก�� !�%�a��0            
�%'%��
ก�n���ก�'!�  �(m�!�#��$'!ก
��$'	���%ก�a'%ก
����#"��
+�i��� 3 ก�a'%  
 3. ��'�&�� =��������>��*?����*ก (HerzbergD s Two-Facter  Theory) 

       �D��0E�-��0ก (Herzberg.  1959 : 60 - 63 ; !���`���� �������n �#���
$�0.  2545 : 313 - 315)  
�(m���������!v�-���ก����ก
-���	���	��ก���"���� !�-a�����!��0ก�/���D��0E�-��0ก (Herzberg)  
�������ก��#�������	���	��ก���"����/�����i-�'�%�(C		
�#"��
+ 2 (��ก��  ���#
%i
�v0ก
-���%b!-
����%'b!-����� !�-a�����!��0ก� (C		
��
�ก�'�� �o!  
  3.1 (C		
��"�	a� (Hygiene Factor) �(m�(C		
����	��"�	a����	���	��ก���"���� !�
-a���%�$�!����� (C		
��"�	a��%'�b'(C		
�/��$����� �i��%(��#��v�[�i !���� `��!��0ก���         
	
�!��0(��ก!-������ �&%��#%	��ก��(��/�b�0$'!!��0ก� (��ก��#"��
+	�b'���"��&�                
�����%�%'i!�	����� !�������"���� !��'���(C		
��&�'��� ����ก'  
   3.1.1    ������o!� &%��`�� ������o!����ก����o�!� 
�������o!���&�'������
�d
�(m����i!�	 !�-a���ก�����"����  
   3.1.2  /!ก�#���	�����
-���%ก���&�����!���$ �!ก	�ก	�&%��`��  ก�����
-a�������
-ก���$'�$
���o�!�$"��&�'�[����&�'��������� �
�&%��`��#`��ก��n0���-a���#�%��`
����
-���%ก���&������
ก����b�b�i����  
   3.1.3  ���%#
%i
�v0ก
-���-
��
--
+b� ����$�-
��
--
+b� �io�!��'�%��� &%��`��
ก��$��$'!�%'�'�	��(m�����ก����&�o!��	�����#��`�����%#
%i
�v0!
���$'!ก
�#�%��`�"�����'�%ก
�
%����%� ���	E���ก
����ก
�!�'����  
   3.1.4 #`��� !�!�b�i &%��`��!�b�i�
��(m�����!%�
-�
-`o! !�#
��%���%�
�ก���$�����
ก��w���  
   3.1.5 �/�-�����ก��-��&����� &%��`�� ก��	
�ก�����ก��-��&�� !�!��0ก�        
ก��$��$'!#o�!#��[����!��0ก�  
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   3.1.6 #[�iก���"����  &%��`�� #[�i���ก��[�i !���� �b'� �#� �#��� 

!�ก�� b
��/%�ก���"���� ��%�
��
ก�n� !�#��������!%!o�� d �b'�!a(ก�n0&�o!���o�!�%o!$'�� d  

!�ก����  

   3.1.7 ���%�(m�!��'#'��$
� &%��`�� ���%���#�ก�����&�o!�%'��!
��(m����������
- 

	�ก�����&������ !�� � �b'� ก�����-a���$�!�`�ก�����(�"����������&'��&%'E���&'���ก�	�ก��!-��
�

�"��&�� ��%'%����%#a  ����%'i!�	ก
-ก���"����������&'��&%'  

   3.1.8 ���%%
��������� &%��`�� ���%���#�ก !�-a������%�$'!���%%
������ก��

�"�������%�
���o� !�!�b�i&�o!���%%
���� !�!��0ก�  

   3.1.9 ��v�ก��(ก��!�-
��
--
+b� &%��`�� ���%#�%��` !����-
��
--
+b�    

��ก���"��������&�o!���%�a$�v��%��ก��-��&��  

  3.2 (C		
�	���	 (Motivated Factor) �(m�(C		
�����"��&���%����%���#�กi��i!�	�����        

%����%���#�ก�����$'!�������"� (C		
�	���	�(m�(C		
�����ก���� �!�ก
-���/��$�� �i���	��"��&�-a��� 

��!��0ก�(,�-
$�������!�'��%�(��#��v�[�i ���#�%��`#�!�$!-$'!���%$�!�ก�� !�-a������  

!
�	�(��ก!-����  

   3.2.1  ���%#"���V	��ก���"���� !�-a��� (Achievement) &%��`�� ก�����-a���

#�%��`�"��������#�V	#�����(��#-��#"���V	!�'�����(m����%#�%��`��ก���ก�(C+&�$'�� d ก�����	
ก

(t!�ก
�(C+&����	��ก�� ���%o�!�����#"���V		���ก�����%���#�กi!�	 ���(��-(�o%����#"���V	    

 !����  

   3.2.2 ก������
-ก���!%�
-�
-`o! (Recognition) &%��`�� ก������
-ก���!%�
-

�
-`o! �%'�'�	�ก���-
��
--
+b�	�ก�io�!�	�ก���%� !�
-�"�(��ก��&��o! 	�ก-a�����&�'�����   

ก���!%�
-�� !�		�!��'����( !�ก���ก�'!�b%�b� �#�����%�����ก���&�ก"��
��	&�o!               

ก���#��!!ก!o�������#'!�&��&V�`��ก���!%�
-�����%#�%��` �%o�!����"����!�'��&����!�'����

-���a ���%#"���V	ก���!%�
-�
-`o!	��x�!��'ก
-���%#"���V	���������  

   3.2.3 �
ก�n� !�������(,�-
$� (Work Itself) &%��`�� �������'�#��	������$�!�

!��
����%���������%#����#���0 �������&�$�!���%o!�"� &�o!�(m�������%��
ก�n�#�%��`ก���"����  

$
��$'$��	�	-/���"�i
��$'��������  

   3.2.4 ���%�
-���b!- (Responsibility) &%��`��  ���%i��i!�	��� �ก�� ��       

	�กก������
-%!-&%���&��
-���b!-����&%' d ���%�!"���	��ก���
-���b!-���!�'���$V%����%'%�    

ก��$��	&�o!��-�a%!�'���ก��b��  
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   3.2.5 ���%ก���&�����$"��&�'�ก����� (Advancement) &%��`�� ����
-��o�!�
 
���o�!�$"��&�'��&�#�� �� !�-a�����!��0ก� ก��%�/!ก�#�����ก���io�!&����%����i��%�$�%&�o!����
-
ก��x�ก!-�%  
  ����� !��D��0E�-��0ก (Herzberg)  �(m���������%�(��/�b�0$'!ก��-��&��!��0ก�     
��ก��	
�ก���������-a���ก� -!ก������ก��-����ก�����#��������!%E����(m�(C		
�����"�	a�$'!
ก���"����#�������
ก�����"�����%'�&��ก�����%�%'i!�	��ก���"���� �� n������ก
����$��   
��ก���"����	��ก��(��#��v�[�i#��#a���� $�!�#����(C		
���ก��	���	�&��ก�� �� -a���กV	��
ก���
i!�	���������"�����ก����$�%%� �D��0E�-��0ก (Herzberg)  ���ก�'��  (C		
�����ก��	���	$�!�%�     
�(m�-�ก�#%!	��	��"��&�-a���i!�	���������"� �$'`��%��'��(m��-กV�%'%����"��&����%'i!�	     
������$'!�'���� �� n������ก
�(C		
��"�	a�$�!��%'%��'��(m��-�i���	��"��&����%'i��i!�	    
�����!��0ก�	��$�!��
ก��(C		
������������  
  �����#!�(C		
� !��D��0E�-��0ก (Herzberg) 	���(m���������%����%#"��
+����(m�
&�
ก#�ก� �� 
�io�{�����#�%��`�"��(�b����!�'��ก���� ��� ��o!&�#�%��`�"��(�b���ก����ก��
�����	
����������ก���� �!�ก
-ก����ก��i�$�ก��% !�%�a��0���  
 4. ��'�
	�$!���ก������$
�
�����* (McClelland) 

       �%��������0 (McClelland.  1985 : 203 ; !���`���� v�  #a�����a�v.  2551 : 307) 
/���������%$�!�ก�� !�%�a��0%� 3 (��ก�� �(m����%$�!�ก������ก��	�กก������������#
��%       
���
|�v��% #��������!%���	�i
|���&��ก���(m����%$�!�ก�� ����$
�-a��� ���%$�!�ก��  3 (��ก�� 
�
��� �o!  
  4.1 ���%$�!�ก�����%#"���V	 (Need for Achievement) ���$�!�ก��%����%#�%��`
(,�-
$���� �"�����ก�	ก��% 	�-���a���(t�&%�����#"���V	$�%���%(���`��  
  4.2 ���%$�!�ก�����%#
%i
�v0����� (Need for Affiliation) $�!�ก�����%�
ก���'b!-i!
�(m�%�$�ก
--a����!- ���  
  4.3 ���%$�!�ก��!"���	 (Need for Power)  $�!�ก��%�$"��&�'�&������ก��������%�!"���	
-
��
--
+b�$�!�ก��%�!��v�i��&�o!���!o��  
  ����� !��%��������0 (McClelland) ���ก�!-	���	%a'��(������%$�!�ก�� 3 (��ก�� 
���!��'�&�o!���
-���%$�!�ก�����%��!��' !�b���$�&�o!���%$�!�ก�����
- 1 ��� 2  !�%�#/��0 
(Maslow) 	
��'��(m����%$�!�ก�������
-#�� ���%�(m�	��� !��������	� ��ก
-��ก{��       
���%�(m�!��'��!��0ก����#�%��`	
�ก��$!-#�!����%$�!�ก���-o!�$������'��ก�� ������%%
����
(�!�[
� !�-a���ก������-`���#%-��n0 ���� -a���ก�	��$�!�ก�����%#"���V	$�!�ก��             
���%#
%i
�v0��������$�!�ก��!"���	$�%%�  
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 5. ��'��P�ก (Locke)  
     �V ! ก  (Locke. 1976 : 256 - 257 ; !� ��`� ���  ! ���  �i b ��a � .  2530 : 56 - 57) �(m �        

�
กi�$�ก��%��#$�0 ���!v�-�����	���	�-o!�$����ก���"����	�$�!�(��ก!-�(����(C		
�io�{��
���	��(m���ก���-ก
-ก���"���� ���-��&�����!��0ก�	�$�!��"����`��(C		
��&�'������$!-#�!�
���%$�!�ก�� !�����!��0ก� �io�!�&�����!��0ก�	��
ก[
ก������a'%���&�ก
-���!
�	��ก��      
(��#��v�[�i���(��#��v���$�%%� �V!ก (Locke) #�a((C		
�io�{������(m�(C		
� ���%�!��v�i�$'!
 �
+ก"��
��	��ก��(,�-
$��������
���  
  5.1 ��� (Work) ����(m�(C		
���ก���	��"��&�-a���i!�	&�o!�%'i!�	���������"�
/��io�{�� `��-a����
�b!-������%����%#��	!��'����กV	�%����%i!�	�������&�������
� d 
��%`��`���(m������� ������&�o!�(m����%����%�(�ก�&%'&�o!�b�(��/�b�0	�ก���%���ก����ก��   
�����������%� -a���กV	�i!�	������
�%�ก �� &�o!�(m�����"��&�%�/!ก�#���	���������#����&%' d 
�!ก	�ก�����	�$�!�%����
-���%��ก�'�� �&%��#%ก
-���"����� �%'�b'�'���ก���(&�o!��ก�ก���(
	"�������&�o!(��%�n���กV	�i!��ก
-���%#�%��`������� !�-a����%'�b'(��%�n%�ก�ก���(
�$'�&��"����������	"�ก
�%�ก ����
�#'��#��% �&�����"�%�/!ก�#(��#-��#"���V	  ����"����#�%��`
��-�a%ก��-��ก�����#`�$�ก���"���� !�$��!�������i
|�����  
  5.2 �'�	��� (Pay) �(m�(C		
�!�ก(��ก��&���� �i����'�	���!�	�(m�����&�o!�(m�!�'��!o�� 
���-a���	�#�%��`�"��(�b��(m����o�!�%o!��ก��-"�-
����%$�!�ก�� !�$���� !
$���'�������     
����&%��#%กV	��"��&�����"����%����%i��i!�	 �!ก	�ก��ก��	'���'�������$�!��a$�v��%���       
��'�����%ก
���-�������(,�-
$����(���[������ก
����%��an#%-
$�!�'�������ก
� ��v�ก��	'���'����      
กV�(m�!�ก!�'��&�������%�#'���&����(,�-
$����i!�	&�o!�%'i!�	 �b'� ก��	'�������(m������o!�	'��   
�(m����(Cก�0 ����
� &�o!�&%�	'���(m���� d &�o!	'��$�%	"���������$ �(m�$��  
  5.3 /!ก�# ��� 	�����
- ก����o� !� 
�&�o!$" ��&�' � (Promotion) (C 		
�io �{��           

!�ก(��ก��&����กV�o! /!ก�#���-a���	�����
-ก��i�	��n���o�!� 
�&�o!��o�!�$"��&�'�#�� ���( 

�i�����ก���"�����aก��กV$
����%&�
��'�	�����
-ก��i�	��n�	�ก���-
��
--
+b�&�o!���-��&��

���
-#�� �io�!�&���o�!�$"��&�'�#�� ���(��� ���ก��i�	��n���o�!�$"��&�'��
�	�$�!�%��กn�0      

ก��i�	��n�����a$�v��%����(m��กn�0����aก���!%�
-���  

  5.4 ก���!%�
- (Recognition) ก���!%�
-	�ก���-
��
--
+b�&�o!���-��&�����
-#��

����io�!��'�%��� กV�(m�(C		
�#"��
+!�ก!�'��&��������"��&�-a�������"�����ก�����%i��i!�	 �b'�  

�%o�!-a����"�#�����#"���V	กV���	�����
-ก���ก�'!����(��ก���ก���$��an#���#��+���-��&�����	�

�&�ก��#�
-#�a��ก'-a����������#�����%#�%��`����"��&����#"���V	�a�'��������  
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  5.5 ��(��/�b�0  (Benefit) ��(��/�b�0&�o!#���$!-������-a�������
-	�ก        
ก���"����&�o!���&�
��'�	�����
-กV	��(m�#'��&��������"��&��ก�����%i��i!�	��ก���"��������
-
-"��&�V	-"���+ �'��
ก��i��-�� ก��&�a�i
ก�'!�(��	"�(� /-�
#(��	"�(� �(m�$��  
  5.6 #[�i ก���" ����  (Working Conditions) # `��[�i ก���" ������%�(`��     
#[�i�����!%/���hi�����ก��[�i (Physical Environment) E�����%`��!an&[�%�ก��`'����!�ก�� 
���%bo� �#� �#��� $�!�	�ก��	
�#[�i��&�!��"���� ก���"���� ���$
� !�!��0ก� �(m�$��     
�!ก	�ก������ ��������ก���"���� ก��&�a�i
ก����&�'���"����กV�(m�(C		
� !�#[�iก���"����
!�'��&����  
  5.7 &
�&���&�o!���-
��
--
+b� (Leader) &
�&���&�o!���-
��
--
+b�กV�(m�(C		
�&���� 
����"��&�-a�������"����%����%i��i!�	��ก���"����&�o!�%'&
�&����--$'��d%�!��v�i�$'!             
����$�-
��
--
+b� �%' �&%o!�ก
� &
�&���%��
ก����ก��-��&�����%�ก��!���'�&� ���&�
ก        
%�a��0#
%i
�v0�i���������%o�!%�(C+&���ก���"����&
�&���%����%#�%��`���	��&��"�����"����
%�ก��!��i�����  
  5.8 �io�!��'�%��� (Co-workers) �io�!��'�%���กV�(m�(C		
�!�ก!�'��&�������	�#'��#��%
&�o!&�a��
����%i��i!�	 !�-a������%�$'!ก���"���� `��-a�����%��io�!��'�%������%����%#�%��`
#��i��!%���	��&����%b'���&�o!��!o�����%����%�(m�%�$� -a����
�กV!�	%����%i��i!�	��#[�i
ก���"����%�กก�'���!o�� �����$��ก
� ��%`��&�ก%��io�!��'�%��������!����%#�%��`i���i�!��
�
!����%'��� ����%'�(m�%�$� กV!�	�(m�#��&$a����"��&�-a����
��%'%����%#a ��ก���"�����(����  
  5.9 !��0ก����ก��	
�ก��&�o!ก��-��&�� (Organization and Management) �/�-��
���ก��	
�ก��&�o!ก��-��&��[����!��0ก�กV�(m�(C		
����#"��
+!�'��&���� ก�����!��0ก�%�ก��     
����/�-�������'�!��ก����ก
-ก��	'���'���� #�
#��ก�����(,�-
$���� &�o!�กn�0��ก��i�	��n�
���%�����%b!-กV�(m�#'��&��������"��&����(,�-
$�����"�%����$
�#���	����"��&��ก�����%i��i!�	
&�o!�%'i��i!�	��ก���"�������  
 6. ��'�ก���T�������$P
�ก��ก��* (McGregor) 

       �%��ก��ก!�0 (McGregor. 1960 : 115)  �(m��
กi�$�ก��%��#$�0���%�bo�!�#��� ����� 
X  �������� Y ���`�ก�"�%��b�!�'���i�'&��� �
�������ก��-��&�����-a�������ก����ก
-���	���	
��ก���"�������ก���"������%��b���ก����ก��i�$�ก��% !��� #���#"��
+ !�������� �o! 
  ����� X #�a(����
���  
  6.1 -a���#'��%�ก/���
���(�%'b!-��#
�ก���"�������&��ก������ก���"����       
�aก!�'���%o�!%�/!ก�#  
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  6.2 �&$a���-a����%'b!-�"�����
�ก�'�� 	��$�!��b���v�-
��
- 	��"����$'!�%o�!$�!�ก��
�&�%�ก����-�a% #
��ก��  '% �'����"���v�ก����/��%��b� �io�!�(m�ก��	���	�&�-a����b����%!a$#�&�
��ก���"����  
  6.3 -a���#'��%�ก/���
���(�%'%����%ก��$o!�o!���b!-�"����/��%�ก��#
��ก��           
%
ก	��"����$�%�"�#
�� (C����%�
-���b!- �$'$�!�ก��(��/�b�0�&�$��!��&�o!#���!o����  
  ����� Y #�a(����
���  
  6.1 �
ก�n� !���/���
���(	��&����%�'�%%o!#�
-#�a�  �
�&%
���i��� %����%
�
-���b!- ���%
ก	�(,�-
$����%�กก�'�������ก"�&��  
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- �
+ก"��
��	��ก��(,�-
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%����%#
%i
�v0���-�ก�����
-#�� !�'��%��
�#"��
+���#`�$�������
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#��&��� �.9 ����(���-����- �
+���ก"��
��	 !����!�	���0���(,�-
$�&������!�	���0(ก��!�    
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�(m�#'��&���� !�&�'����� �������%i��i!�	���	�(,�-
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+���ก"��
��	 !�-a���ก�     
������
��ก�$�������/�/���i����	
�&�
�i����  ��ก����ก�� i-�'� -a���ก�������
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�&�
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-ก����ก�� #`��[�i#%�# #`��[�i  
ก���"�������������o!� %����
- �
+���ก"��
��	!��'�����
-(��ก��� #'��-a���ก����%�������i����  
%����
- �
+���ก"��
��	!��'�����
-%�ก �%o�!i�	��n��$'��!��0(��ก!-���%���$'!���
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�i���� i-�'� -a���ก����%��i� !��a��bก��&�o!!��a  
ก���"�������
-ก����ก�� #`��[�i#%�# #`��[�iก���"���� ���������o!�$'��ก
�%����
-  
 �
+���ก"��
��	�$ก$'��ก
�!�'���%'%��
�#"��
+���#`�$� #'��-a���ก����%�������i� ���ก
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�����ก������� 
 
 ��ก����	
������ ก����ก����
����ก���
��	��ก������
��������������ก�� �!         

"
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก��ก�����&���ก�� %&�
'������ก��#������ก��#
��(�)��&' 

 1. ก��ก��,�#�����ก����ก�����กก�-(%�
���(�� 

 2. ก��"����� ����%�/&������ก����	
� 

 3. ก���ก1������%���%!� 

 4. ก����� ���,3���%!� 

 5. "5���/&������ก����� ���,3���%!� 

 

ก��ก����
�����ก����ก�����กก�����������  

 1. ก��ก����
�����ก� 

  �����ก�/&������ก����	
� �
'��&' )#��ก( ������ก�� �!"
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก��

ก�����&���ก�� �����	
�,�
#����� 	
�/�-�&������# �6ก����ก�� 2554 	����� 781  �      

���ก��#��� �����	
�,�
#�����  	����� 340  �  	
�,�
#	
�/�-�&  	�����  289  �  ���    

	
�,�
#���# 	����� 152  � 

 2. ก�����กก�����������  

  ก�-(%�
���(��/&������ก����	
� �
'��&')#��ก( ������ก�� �! "
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก��

ก�����&���ก�� �����	
�,�
#����� 	
�/�-�&������# �6ก����ก�� 2554  ;� ��ก��,�#���#     

ก �- (% � 
� � � (� �  	 �ก ��������� �	;&� ���% ��3�ก� (Krejcie and  Morgan. 1970 : 607 - 610)          

M#�ก��"-( % �� � ��( ��
' �  (Proportional Stratified Random Sampling)  , �"
 #"( �� �� �#���        

ก�-(%�
���(����%/&��
'�"5����ก�� 	����� 257  � ��(���V� 

  2.1 ������ก�� �!�����	
�,�
#�����   	�����  112   � 

  2.2 ������ก�� �!�����	
�,�
#	
�/�-�& 	�����    95   � 

  2.3 ������ก�� �!�����	
�,�
#���#     	�����    50   � 

#
��"#�������� 1 
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ก��� $�ก��%ก��ก�����&���ก��   
	����ก��%/&��
'�"5����ก�� 

 

/&��
'�"5����ก�� �����ก�  ก�-(%�
���(�� 
	
�,�
#�����   340 112 
	
�,�
#	
�/�-�& 289  95 
	
�,�
#���# 152  50 

��% 781                    257 

 

ก��$�%� &���� ������'�%'�ก������� 
  � ����%�/& �������ก1������%���%!���ก����	
� �
'��& '��V����"��5�% ��(���V�     

2  ���  � 

 ������  1  ��V����"��5�%�ก& ���ก
�"5��W�X���Y! �������"��5�% )#��ก(    

�X� ���"�ก��$3��ก������
��������/&��
'�"5����ก�� 

 ������  2  ��V����"��5�%�ก&���ก
���
����ก���
��	��ก������
��������������ก�� �!

"
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก��ก�����&���ก�� �����	
�,�
#�����  	
�/�-�&������#  	����ก��V�  

8  #��� ���ก��#���  1)  ��%%
�� ����#W
�  2)  ��%X��X��	��"W�X���/&�#&   3)  ��%�!�"�ก

��V��	����� 4) ก��)#��
� ��%�-��Z��% 5)  ��%�!�"�ก"
%[/Z�Y���ก��/�����  6)  ��%���,�
ก  

������� 7) ก��%&"(���(�%ก��,�#�M���� ���8) ก����%�
� ��%"�%��5��������                   

% &� 
ก � $ � �� V� � � � " � � 5 �% % �� ��" (�� � �� % �$  (�(Rating Scale) 5 �� # 
� � �% �� �           

������ ��3/ (Likert) M#��,� ������(�����  ��"/3 ��� �� (Best and Khan. 1993 : 247) #
��&' 

  5    ,%��5��   %&��
����ก���
��	%�ก/&�"-# 

  4    ,%��5��   %&��
����ก���
��	%�ก 

  3    ,%��5��   %&��
����ก���
��	���ก��� 

  2    ,%��5��   %&��
����ก���
��	���� 

  1    ,%��5��   %&��
����ก���
��	����/&�"-# 

 1. ก��$�%� �����&�()�*&���� ��� 

  1.1 ��ก����� �#���/[�a&���������
����ก���
��	��ก������
�����  ��%/
'�

��ก"���(��b /&��(��"�
�"�-���� �#���/[�a&/&��ก&���ก
���
����ก���
��	��ก������
����� 
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  1.2 "�������"��5�%��%/&�)#���ก�� ��������"�����Z�����ก��%ก��/&����ก��

��/����X�Z3 �X�����	"�����X�	��$��ก�)��,�"%�!�$3������'� 

  1.3 ������"��5�%/&���
���-��ก�)������"��Y!�/�� -$�-c�  	����� 5 /(��          

�X���� ��%��-� ���,3��ก�����	"�� ��%���������'�,�(Content Validity) M#�,� (�#
��&

 ��%"�# ������,�(����� ��5�%����
�5-���"� 3 (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

;���)#� (�#
��& ��%"�# ������,�(�� 0.60 - 1.00       

  1.4 ��
���-��ก�)����"��5�%��%/&�Y!�/�� -$�-c��"����� �"�����Z�����

ก��%ก��/&����ก����/����X�Z3  	�ก�
'����)�/#������  (Try-Out) ก
�ก�-(%/#���/&� ��V�               

������ก�� �!"
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก�����&���ก�� /&� )%(��(ก�-(%�
���(����ก����	
�           

	�����  30  � ����� ��� �"�� 5�%%��� � ���,3  ,� (��� ���		����ก��V�������M#����                 

 (�"
%���"�/Z�n","
%X
�Z3����X&��3"
� (Pearsonos Product Moment Correlation Coefficient)      

;���)#� (������		����ก��,�(��  0.77 - 0.79 

  1.5 ������"��5�%/& �,� (������		����ก���� %���� ���,3,� ��%�� ��%
 ��      

������"��5�%/
'�p�
� M#�ก��,� (�"
%���"�/Z�n���q� (α - Coefficient) ��� �����  

(Cronbach.1990 : 202 - 204)  ;���)#� (� ��%����%
������ ����%��/(�ก
� 0.79 

  1.6 ������"��5�%/&�Y(��ก�����	"�� ��%����%
������)����ก
�ก�-(%�
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/&�ก��,�#�X�����Y�ก����� ���,3��%�
�5-���"� 3���"%%-��r��ก����	
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�#������ก����%���#
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�"�	�ก%,���/���
����W
����)XX��$&  5��Y!����,��"5����ก��"
�ก
#     

"���
ก��� $�ก��%ก��ก�����&���ก�� �����	
�,�
#����� 	
�/�-�&������# �X���� ��%"�#�ก    

��ก���ก1������%���%!�ก
�ก�-(%�
���(�� 

 2. Y!���	
�������"��5�%X���%"�����,�
�"��� ��%�(�%%���ก��/����	
�    

"(�"5����ก�� �X���� ��%�(�%%�	�กก�-(%�
���(����ก��������"��5�%   

 3. ก��,�#�
���ก���ก1������%���"��5�% ���Y!���	
�#������ก���ก1������%    

���"��5�%#��������  
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ก����&����.,%��-� 

 1. ���	"�� ��%"%�!�$3������"��5�%��(��p�
� 

 2. ��� ���,3���%!��ก&���ก
��X� ���"�ก��$3��ก������
��������/&��
'�"5����ก��         

���Y!�������"��5�%M#�,� (������� ��������"����V���������ก�� ��%��&�� 

 3. ก����� ���,3��
����ก���
��	��ก������
��������������ก�� �! "
�ก
#"���
ก���

 $�ก��%ก��ก�����&���ก�� �����	
�,�
#����� 	
�/�-�&������# M#���%������#������"5���           

����X��$�� ��� ���,3M#�,� (��p�&��  (���&������%���r������"����V���������ก�� ��%��&�� 

M#�����ก$s3ก����� ���,3#
��&' (�-��%  ��&"���#. 2545 : 100) 

   (��p�&��  4.51 - 5.00 ,%��5�� %&��
����ก���
��	��!(����#
�%�ก/&�"-# 

   (��p�&��  3.51 - 4.50 ,%��5�� %&��
����ก���
��	����#
�%�ก  

   (��p�&��  2.51 - 3.50 ,%��5�� %&��
����ก���
��	��!(����#
����ก��� 

   (��p�&��  1.51 - 2.50 ,%��5�� %&��
����ก���
��	��!(����#
����� 

   (��p�&��  1.00 - 1.50 ,%��5�� %&��
����ก���
��	��!(����#
�����/&�"-#  

 4. ��� ���,3���%!���
����ก���
��	���������ก�� �! "
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก��

ก�����&���ก�� �����	
�,�
#����� 	
�/�-�&������# ���&���/&����%�X� ���"�ก��$3             

��ก������
����� M#�ก��/#"�� (�/& (t-test) 

 5. ��� ���,3���%!���
����ก���
��	���������ก�� �! "
�ก
#"���
ก��� $�ก��%ก��             

ก�����&���ก�� �����	
�,�
#����� 	
�/�-�&������# ���&���/&����%/&��
'�"5����ก��             

M#���� ���,3 ��%�������/���#&�� (One-way ANOVA) ก�$&X� ��%��ก�(�������Z&/#"��

 ��%��ก�(����� !(��%��Z&��� ��q�qw (Scheffe′) 

 

$/������'�%'�ก����&����.,%��-� 

 1.   $/���*�0�1��  

  1.1  (������� (%) 

  1.2  (��p�&�� ( X ) 

  1.3  (���&������%���r�� (S.D.) 

 2.   $/������'�%'�ก������$��&�()�*&���� ��� 

  2.1 #
��&  ��%"�# ������,�(����� � �5�%����
�5-���"� 3  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) 



 38

  2.2  (�"
%���"�/Z�n","
%X
�Z3����X&��3"
� (Pearsonos Product Moment Correlation  
Coefficient) ��,�(�� ����������ก
� ������%   

  2.3  (� ��%����%
��������"��5�%M#���Z&,� (�"
%���"�/Z�n���q� (α- Coefficient) 
��%��Z&��� �����  (Cronbach) 
 3. $/������'�%'�ก���
$��$�����1�� 

  3.1 ก��/#"�� (�/& (t-test)   
  3.2 ก����� ���,3 ��%�������/���#&�� (One-way ANOVA) �%��X� ��%��ก�(��
��(��%&�
�"�� 
�/��"5���/&���#
� .05 	����	"�� ��%��ก�(����V���� !(M#���Z&ก����� ��q�qw 

(Scheffe′) 



����� 4 

ก�	
��	���������� 
 
 ก��������	
������ก�������������  ก ����ก � �� ��� �� 	ก��������� ก �� !�"�#����     
�������$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��  )���������%��)�ก��������	
������
#�����&�" &���(*    
 
�����ก�����������ก�	
��	���������� 

 X   �+� �,��	����-�(�� 

 S.D. �+� �,��"(����"���#�1�� 

 n  �+� ����������ก�3,�#����,�� 

 t  �+� �,�%5�#�+(��$��ก��+&%�"�,�+( 

 F  �+� �,�%5�#�+(��$��ก��+&%�"�,���7 

 p  �+�   �����,��	� 9�����,�%5�#� 

 SS  �+� �,� Sum of Squares 

 MS  �+� �,� Mean of Squares 

 df  �+� �,� Degree of Freedom 

 *           �+� �����#ก#,����,���(���%�����+��%5�#�+(��	&�" .05 

 **         �+�        �����#ก#,����,���(���%�����+��%5�#�+(��	&�" .01 

 

ก�	������ก�	
��	���������� 

 ��ก���%��)�ก��������	
���������*��(*  )���������%��� 9�#�� J &���(* 

  �����  1  )�ก��������	
������%5��K�L���)�#�"�""%�"5�� 

  �����   2  )�ก��������	
������������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����

%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� 

  �����  3  )�ก��������	
������M&�� �(�"�+(�"������	ก���������ก�� !�"�#����

�������$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�������ก#���L�   �	%"ก��'�         

��ก�� !�"�#����  ��	+(�#�*�%5����ก�� 
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��ก�	
��	���������� 

  ����� 1  )�ก��������	
������%5��K�L���)�#�"�""%�"5�� 

 

 �	�$ 2  ����������	���)�#�"�""%�"5�� �����ก#���L�  �	%"ก��'���ก�� !�"�#����
��	+(�#�*�%5����ก�� 

 

n = 257 
���ก�� 

������ ����	 
1.  �L�   
     $�� 189 73.54 
     
���   68 26.46 
2.   �	%"ก��'���ก�� !�"�#����   
      �	%"ก��'���ก 116 45.14 
      �	%"ก��'���� 141 54.86 
3.  +(�#�*�%5����ก��   
     ���
��&�	��� 112 43.58 
     ���
��&���+"3�(   95 36.96 
     ���
��&#��&   50 19.46 

  
 ��ก#���� 2  �%&������+���V ���)�#�"�""%�"5��L"�,� )�#�"�""%�"5��          
� 9�$�� ������ 189 �� ��&� 9�����	 73.54 � 9�
��� ������ 68 �� ��&� 9�����	 26.46          
�( �	%"ก��'���ก�� !�"�#������ก ������ 116 �� ��&� 9�����	 45.14 ��	 �	%"ก��'�      
��ก�� !�"�#������� ������ 141 ��  ��&� 9�����	 54.86  %5����ก�������
��&�	���   
������ 112 �� ��&� 9�����	 43.58 %5����ก�������
��&���+"3�( ������ 95 �� ��&� 9�    
����	 36.96  ��	%5����ก�������
��&#��& ������ 50 �� ��&� 9�����	 19.46 
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  �����  2  )�ก��������	
�������ก(���ก�"� ��� ��	ก���������ก �� !�"�#�������         
����$ก�����%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��#���� 3 - 11 
 

 �	�$  3 �,��-�(�� �,��"(����"���#�1�� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� M&������	���&�� 

  

n = 257 ������	ก���������ก�� !�"�#���� 
�������$ก����� %��ก�&%����ก��� 

�'	ก���ก��ก����$(���ก��         X  S.D. �	&�" ���&�" 

1.  ���������� ��&K��   3.33 0.91  ��ก��� 7 
2.  ����L��L�����%K�L���+(�&( 3.41 0.92  ��ก��� 5 
3.  ������%�ก� 9�������   3.52 0.87 ��ก 2 
4.  ก��V&��"�����3#�X���   2.46   1.14 ��� 8 
5.  ������%�ก%��Y+X�)���ก�����    3.47 0.88  ��ก��� 3 
6.  ����#�	
��ก��#���� 3.42 0.89  ��ก��� 4 
7.  ก���(%,���,��ก��
�&�M�"��   3.36 0.88  ��ก��� 6 
8.  ก�������"����%����5���#����                                                                                       3.66 0.82 ��ก 1 

��� 3.33 0.91  ��ก���  

 
 ��ก#���� 3  �%&��,� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����%��ก�&
%� � � �ก � � � � ' 	 ก � � � ก � � ก � � � � $ (� � �ก � � M&�������, �� �	&�"  �� ก��� ( X =3.33)                
�����L����'�� 9����&�� L"�,� ���,���	&�"��ก 2 &�� ��� ก�������"����%����5���#���� 
( X =3.66) ��	������%�ก� 9������� ( X =3.52) ���,���	&�" ��ก��� 5 &�� ��(��#���,��-�(��
��ก��กV 
���� 3 ���&�"��ก ���������%�ก%��Y+X�)���ก����� ( X =3.47) ����#�	
��ก     
��#���� ( X =3.42) ����L��L�����%K�L���+(�&( ( X =3.41) ��	���,���	&�"��� 1 &�����    
ก��V&��"�����3#�X��� ( X =2.46) 
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 �	�$  4 �,��-�(�� �,��"(����"���#�1�� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &������������ ��&K��      

    

n = 257 
&������������ ��&K��   

X  S.D. �	&�" ���&�" 
1.  ก��V&��"ก��L����'� ����&( ����$�" �L�����������*�     

�����&��� �	��� \ ��,���3#�X��� 
 

3.13 
 

1.01 
 

 ��ก��� 
 

5 
2.  ก����%�ก�,�)�"��
��%5����ก��%��"%�3���	%,��%���     

�
+,����	�L������� �(M�ก�%ก��
���%�� 
 

3.39 
 

0.79 
 

 ��ก��� 
 

2 
3.  %5����ก���(*V&��&"��ก����	%��%&�ก���
�ก,+,��

��	�L������� ��,���
��	%� 
 

3.21 
 

0.92 
 

 ��ก��� 
 

4 
4.  ก����%�ก�������,��	+�������%5����ก���(*V&���     

�+,�+(�#��ก�� 
 

3.53 
 

0.99 
 

��ก 
 

1 
5.  ก��V&��"����$,���
���
��������	�����ก)�"��
��     

��	�L�����,������ 9���,��&(�����+,�� �	%" ]�
� 
��ก�� !�"�#������	 ]�
�%,��#�� 

 
 

3.37 

 
 

0.86 

 
 

 ��ก��� 

 
 

3 
��� 3.33 0.91  ��ก���  

 
 ��ก#���� 4 �%&��,� � � �� � � 	 ก�� � �� � � � � ก � �  ! �" �# �� � � � � � � � � �$ ก � �� ��      
% �� ก �& %� � � �ก � � � � ' 	 ก � � � ก � � ก � � � � $ (� � �ก � �  & ������������ ��&K�� M&����                
��� ,���	&�" ��ก��� ( X =3.33)   ��� ��L����'�� 9������  L"�,� ���,���	&�"��ก 1 �� ���    
ก����%�ก�������,��	+�������%5����ก���(*V&����+,�+(�#��ก�� ( X = 3.53) ���,���	&�" ��ก��� 
4 �� ��(��#���,��-�(����ก��กV 
���� 3 ���&�"��ก ��� ก����%�ก�,�)�"��
��%5����ก��
%��"%�3���	%,��%����
+, ����	�L�������  �(M�ก�%ก��
���%�� ( X =3.39) ก��V&��"        
����$,���
���
��������	�����ก)�"��
����	�L�����,������ 9���,��&(�����+,�� �	%" ]�
�    
��ก�� !�"�#������	 ]�
�%,��#�� ( X =3.37) ��	%5����ก���(*V&��&"��ก����	%��%&�ก��      
�
�ก,+,����	�L���������,���
��	%� ( X = 3.21) 
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 �	�$  5 �,��-�(�� �,��"(����"���#�1�� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &������L��L�����%K�L���+(�&( 

  

n = 257 
&������L��L�����%K�L���+(�&( 

X  S.D. �	&�" ���&�" 
1.   %K�L��&������+(�+�����%	��& �(����������    

+��%��� ���*�������#,�ก��+��������+,�� 
 

3.26 
 

0.93 
 

 ��ก��� 
 

4 
2.  %5����ก�� ��&��%&3�3 ก�'� +(��$� 9�%���ก��     

��(��ก��%���
��,���L(��L� 
 

3.21 
 

0.89 
 

 ��ก��� 
 

5 
3.  %����5�$����������%����5��ก����&    

ก����(��ก��%��+(����)���(��� 9�%����� 
 

3.47 
 

0.99 
 

 ��ก��� 
 

2 
4.  ก����%�กK����� +(� �	%"����%����̂���ก��     

 �	ก�"��$(L�����%5����ก���
,��(* 
 

3.70 
 

0.92 
 

��ก 
 

1 
5.  �(������%�กL��L������,�#�"�+�+(�V&��" 

��ก��$(L��� 
 

3.44 
 

0.87 
 

 ��ก��� 
 

3 
��� 3.41 0.92  ��ก���  

 
 ��ก#���� 5  �%&��,� � ��� � � 	 ก��� �� � � � � ก ��  !�" �# �� �� � � � ��� �$ ก � �� ��      
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &������L��L�����%K�L���+(�&(  M&����  
��� ,���	&�" ��ก��� ( X = 3.41)  ��� ��L����'�� 9������ L"�,� ���,���	&�"��ก 1 �����        
ก����%�กK����� +(� �	%"����%����̂���ก�� �	ก�"��$(L�����%5����ก���
,��(* ( X = 3.70)     
���,���	&�" ��ก��� 4 �� ��(��#���,��-�(�� ��ก��กV 
���� 3 ���&�"��ก��� %����5�$������
����%����5��ก����&ก����(��ก��%��+(����)���(��� 9�%�����( X =3.47) �(������%�กL��L���
���,�#�"�+�+(�V&��"��ก��$(L���( X =3.44) ��	%K�L��&������+(�+�����%	��& �(���������� 
+��%��� ���*�������#,�ก��+��������+,�� ( X =3.26) 
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 �	�$  6 �,��-�(�� �,��"(����"���#�1��  ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��������%�ก� 9�������        

 

n = 257 
&��������%�ก� 9�������        

X  S.D. �	&�" ���&�" 
1.  �����+,�������+������
�, 
���V&��"ก��"���3    

�
�, )�"��
��%5����ก����&�
�(ก�� 1����+�  
�
+,���(������ ����������������	#���
�,�    
+(�V&��" 

 
 
 

3.39 

 
 
 

0.92 

 
 
 

 ��ก��� 

 
 
 

5 
2.  �(������%�ก�,��L�����,������(����L��L���     

�������� ����%����5��ก��+��������+,�� 
 

3.53 
 

0.82 
 

��ก 
 

3 
3.  �(����$�"L�ก�"�L�������%,���
�,                

��%5����ก�� 
 

3.63 
 

0.88 
 

��ก 
 

1 
4.  �L�� � � �, � � � � � $, � � �
 �� �  � � 	 � � 	 �� �ก� �            

��������
��+(�ก������%�� 
 

3.62 
 

0.91 
 

��ก 
 

2 
5.  �(����K�����+(�V&�(%,���,����ก������)�     

 !�"�#����%�����ก�")�"����""��$���	�L������� 
 

3.44 
 

0.90 
 

 ��ก��� 
 

4 
��� 3.52 0.87 ��ก  

 
 ��ก#���� 6  �%&��,� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����%��ก�&
%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��������%�ก� 9������� M&�������,���	&�"��ก 
( X =3.52) �����L����'�� 9������ L"�,� ���,���	&�"��ก 3 �� ��(��#���,��-�(����ก��กV 
���� 
��� �(����$�"L� ก�"�L�������%,���
�,��%5����ก�� ( X = 3.63)  �L�����,�����$,���
���  
��	��	���ก����������
��+(�ก������%�� ( X = 3.62) ��	�(������%�ก�,��L�����,�����                
�(����L��L����������� ����%����5��ก��+��������+,�� ( X = 3.53) ���,���	&�" ��ก��� 
2 �� ��� �(����K�����+(�V&�(%,���,����ก������)� !�"�#����%�����ก�")�"����""��$���	     
�L������� ( X = 3.44) ��	�����+,�������+������
�, 
���V&��"ก��"���3�
�, )�"��
��%5����ก��
��&�
�(ก�� 1����+��
+,���(������ ����������������	#���
�,�+(�V&��" ( X =3.39) 
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 �	�$  7 �,��-�(�� �,��"(����"���#�1�� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก����� 
 %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��ก��V&��"�����3#�X���       
 

 n = 257 
&��ก��V&��"�����3#�X��� 

X  S.D. �	&�" ���&�" 
1.  )�"��
���(
��ก�ก'_�ก��L����'� ����&( ����$�"   

��,���3#�X��� 

 
2.43 

 
 1.20 

 
��� 

 
3 

2.  )�"��
��%��"%�3�ก��+��)����+����$�ก��            
����'	��� 

2.32 1.20 ��� 4 

3.  %5����ก�����+,��L����'�����&( ����$�"        

�����M+��'	��� M&�#�*��'	ก���ก��� 9�)�#�&%�� 

 
1.98 

 
1.03 

 
��� 

 
5 

4.  L���+(��	 !�"�#�#�� �	�"(�" ก`�ก'_���	�M�"��  
���%5����ก�� 

 
2.62 

 
1.20 

 
 ��ก��� 

 
2 

5.  +��"
��+(�ก�������#���
�,�+(�+,�� !�"�#����,         
��,��$�&��� 

 
2.96 

 
1.08 

 
 ��ก��� 

 
1 

��� 2.46 1.14 ���  

 
 ��ก#���� 7 �%&��,� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����%��ก�&
%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��ก��V&��"�����3#�X��� M&�������,���	&�"���          
( X = 2.46)  �����L����'�� 9������  L"�,� ���,���	&�" ��ก��� 2 �� ��� +��"
��+(�ก�����    
��#���
�,�+(�+,�� !�"�#����,��,��$�&��� ( X = 2.96) L���+(��	 !�"�#�#�� �	�"(�" ก`�ก'_���	
�M�"�����%5����ก�� ( X = 2.62)  ���,���	&�"��� 3�� ��(��#���,��-�(����ก��กV 
����  ��� 
)�"��
���(
��ก�ก'_�ก��L����'� ����&( ����$�"��,���3#�X���  ( X = 2.43)  )�"��
��%��"%�3�
ก��+��)����+����$�ก������'	��� ( X = 2.32)  ��	%5����ก�����+,��L����'� ����&(   
����$�"
�����M+��'	���M&�#�*��'	ก���ก��� 9�)�#�&%�� ( X = 1.98)   
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 �	�$  8    �,��-�(�� �,��"(����"���#�1��  ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��������%�ก%��Y+X�)���ก����� 

  

n = 257 
&��������%�ก%��Y+X�)���ก����� 

X  
S.D. �	&�" ���&�" 

1.  ��%�ก�,����+(�V&+�� %,�)��
%5����ก��
�����ก��
�� 

3.47 0.88  ��ก��� 3 

2.  "3���ก���%5����ก���
,��(* #,��$���$�  
������%����̂�M&�%,��������%5����ก�� 

 
3.52 

 
0.81 

 
��ก 

 
1 

3.  �( � ��� ��� &(  +(� �	V& ��" � �" 
 � �����       
a�����ก��	+�+������%����5 

 
3.47 

 
0.91 

 
 ��ก��� 

 
4 

4.  V&��"ก�� �	����)����+(�&(��,��%�����%�� 3.39 0.94  ��ก��� 5 
5.  ��&�,����+(�V&��"��"
����
��	%�ก�"

������ ����%����5 ��	#������5��&
���+,�� 

 
3.48 

 
0.87 

 
 ��ก��� 

 
2 

��� 3.47 0.88  ��ก���  

 
 ��ก#���� 8  �%&��,�  ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����%��ก�&
%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��  &��������%�ก%��Y+X�)���ก����� ��K�L���     
���,���	&�" ��ก��� ( X = 3.47)  �����L����'�� 9������ L"�,� ���,���	&�"��ก 1 �� ��� 
"3���ก���%5����ก���
,��(*#,��$���$�������%����̂�M&�%,��������%5����ก�� ( X = 3.52)                
���,���	&�" ��ก��� 4 �� ��(��#���,��-�(����ก��กV 
���� ��� ��&�,����+(�V&��"��"
���
�
��	%�ก�"����������%����5��	#������5��&���+,��( X = 3.48)  ��%�ก�,����+(�V&+��          
%,�)��
%5����ก�������ก��
�� ( X = 3.47)  �(�������&(+(��	V&��"��"
������a�����ก         
��	+�+������%����5 ( X = 3.47)  ��	V&��"ก�� �	����)����+(�&(��,��%�����%�� ( X = 3.39) 
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 �	�$  9  �,��-�(�� �,��"(����"���#�1��  ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��  &������#�	
��ก��#���� 

  

n = 257 
&������#�	
��ก��#���� 

X  S.D. �	&�" ���&�" 
1.  )�"��
���
�ก(��#� ��	�
����V������ 3.33 0.94  ��ก��� 5 
2. V&��"��� ��ก����ก)�"��
���%�����������( ]�
� 3.55 0.85 ��ก 1 
3.  �(M�ก�%�%&�������&�
̂� ��ก���กV� ]�
�     

��ก�� !�"�#���� 
 

3.34 
 

0.91 
 

 ��ก��� 
 

4 
4. V&ก�������"��)����+(�V& !�"�#�ก�"�L�����,����� 3.39 0.93  ��ก��� 3 
5.  �(�����#̂����%(�%�	 ก�����ก����	����                

�
�L���� �,����� 
 

3.51 
 

0.84 
 

��ก 
 

2 
��� 3.42 0.89  ��ก���  

 
 ��ก#���� 9 �%&��,�  � ��� � � 	 ก�� � �� � � �� ก ��  !�" �# �� � � � � � �� �� $ ก � �� ��     
%��ก�&%����ก����' 	ก���ก��ก����$(���ก� � &������#�	
��ก��#���� ��K�L���        
���,���	&�" ��ก���  ( X = 3.42)  �����L����'�� 9������ L"�,� ���,���	&�"��ก 2 ����� V&��"   
��� ��ก����ก)�"��
���%�����������( ]�
� ( X = 3.55) �(�����#̂����%(�%�	ก�����ก����	���� 
�
�L�����,����� ( X = 3.51)  ���,���	&�" ��ก��� 3 �� ��(��#���,��-�(����ก��กV 
���� ���
V&ก�������"��)����+(�V& !�"�#�ก�"�L�����,����� ( X = 3.39) �(M�ก�%�%&�������&�
̂�        
��ก���กV� ]�
���ก�� !�"�#���� ( X = 3.34) ��	)�"��
���
�ก(��#���	�
����V������ 
( X = 3.33) 
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 �	�$  10    �,��-�(�� �,��"(����"���#�1��  ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก����� 
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��  &��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� 

  

n = 257 
&��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� 

X  
S.D. �	&�" ���&�" 

1.  �(M�ก�%�,��ก��
�&��#53 �	%�����������	     
M���ก�����%5����ก�� 

 
3.29 

 
0.92 

 
 ��ก��� 

 
4 

2.  �(%,���,����ก���กV� ]�
�%�����J ���      
%5����ก�� 

 
3.47 

 
0.84 

 
 ��ก��� 

 
2 

3.  �(M�ก�%+��"5������� �(���� ��#,��J ���      
�M�"��ก��&������������%5����ก�� 

 
3.30 

 
0.90 

 
 ��ก��� 

 
3 

4.  ��%�กK�����+(��
̂�ก��ก���#,��J ���%5����ก��     
�����ก��
�� 

 
3.27 

 
0.90 

 
 ��ก��� 

 
5 

5.  %����5 !�"�#���� #���M�"�����%5����ก��V& 3.47 0.83  ��ก��� 1 
��� 3.36 0.88  ��ก���  

 
 ��ก#���� 10  �%&��,�  � ��� �� 	 ก��������� ก �� !�"�# ���� � ������$ ก ��� ��   
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��  &��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� ��K�L���
���,���	&�" ��ก���  ( X = 3.36)  �����L����'�� 9������ L"�,�  ���,���	&�" ��ก���+3ก�� 
��(��#���,��-�(�� ��ก��กV 
����  3 ���&�"��ก��� %����5 !�"�#����#���M�"�����        
%5����ก��V& ( X = 3.47)  �(%,���,����ก���กV� ]�
�%�����J���%5����ก�� ( X = 3.47)    
��	�(M�ก�%+��"5������� �(���� ��#,��J ����M�"��ก��&������������%5����ก��       
( X = 3.30)   
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 �	�$  11   �,��-�(�� �,��"(����"���#�1�� ������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก�����
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� &��ก�������"����%����5���#���� 

 

n = 257 
 &��ก�������"����%����5���#���� 

X  S.D. �	&�" ���&�" 
1.  %����5 !�"�#����+(�V&��"��"
���"���3            

#����#53 �	%��� 
 

3.54 
 

0.88 
 

��ก 
 

5 
2.  
���X( ��" �3�ก�� !�"�#�����
&(��*����,�%��   
     ����� ��ก!�,�������"กL�,�����, 

 
3.63 

 
0.75 

 
��ก 

 
4 

3.  ��&���,�%���,� �	#�� !�"�#����+(�V&��"��"
���  
�
&(+(�%3& 

 
3.68 

 
0.84 

 
��ก 

 
2 

4.  %����5 !�"�#�����,��ก�""3�������V&� 9���,��&( 3.80 0.82 ��ก 1 
5.  ��%�ก�,�ก�� !�"�#����� 9�%,��
����+(�+���
�(����%3� 3.64 0.82 ��ก 3 

��� 3.66 0.82 ��ก  

 
 ��ก#���� 11  �%&��,�  � ��� �� 	 ก��������� ก �� !�"�# ���� � ������$ ก ��� ��   
%��ก�&%����ก����' 	ก���ก��ก����$(���ก� �  &��ก�������"����%����5���#����       
��K�L������,���	&�"��ก ( X = 3.66)  �����L����'�� 9������L"�,� ���,���	&�"��ก+3ก��   
��(��#���,��-�(����ก��กV 
���� 3 ���&�"��ก ��� %����5 !�"�#�����,��ก�""3�������              
V&� 9���,��&(  ( X = 3.80) ��&���,�%���,� �	#�� !�"�#����+(�V&��"��"
����
&(+(�%3& ( X = 3.68) 
��	��%�ก�,�ก�� !�"�#����� 9�%,��
����+(�+���
�(����%3� ( X = 3.64)   
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  �����  3   )�ก��������	
������M&�� �(�"�+(�"������	ก���������ก�� !�"�#����
�������$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� M&������	���&��
�����ก#���L�  �	%"ก��'���ก�� !�"�#���� ��	+(�#�*�%5����ก�� &��#���� 12 - 19 
 

 �	�$ 12  )�ก��� �(�"�+(�"������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก����� %��ก�&
%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��M&������	���&�������ก#���L� 

 

�L� 
$�� (n=189) 
��� (n=68) 

  ������	ก���������ก�� !�"�#����
�������$ก����� %��ก�&%����ก���             

�'	ก���ก��ก����$(���ก�� 
X  S.D. X  S.D. 

 
t 

 

p 

1.  ���������� ��&K��   3.33 0.62 3.30 0.45 0.32 0.75 
2.  ����L��L�����%K�L���+(�&( 3.39 0.63 3.49 0.52 1.21 0.23 
3.  ������%�ก� 9�������   3.54 0.64 3.45 0.58 0.99 0.32 
4.  ก��V&��"�����3#�X���   2.47 0.71 2.43 0.72 0.32 0.75 
5.  ������%�ก%��Y+X�)���ก�����    3.45 0.65 3.53 0.58 0.91 0.36 
6.  ����#�	
��ก��#����   3.45 0.57 3.35 0.68 1.16 0.25 
7.  ก���(%,���,��ก��
�&�M�"��    3.36 0.57 3.36 0.64 0.00 0.99 
8.  ก�������"����%����5���#����  3.61 0.61 3.79 0.63 2.00  0.05 * 

��� 3.33 0.63 3.34 0.60 1.33 0.46 

 
* p ≤ .05 
  

 ��ก#���� 12   �%&��,� � ��� �� 	 ก��������� ก �� !�"�# ���� � ������$ ก ��� ��   
% �� ก �& %�� � �ก � � � � ' 	 ก � � � ก � � ก � � � � $ (� � �ก � � �����ก #���L� M&�����#ก#,��ก ��             
��,��V�,�(���%�����+��%5�#� ��� ��L����'�� 9����&�� L"�,� &��ก�������"����%����5       
���#�����#ก#,��ก����,���(���%�����+ ��%5�#�+( ��	&�" .05  %,��&���� ��J  �#ก#,��ก��     
��,��V�,�(���%�����+��%5�#�  
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 �	�$  13   )�ก��� �(�"�+(�"������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก����� %��ก�&
%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� M&������	���&��  �����ก#�� �	%"ก��'� 
��ก�� !�"�#���� 

 

 �	%"ก��'���ก�� !�"�#���� 
��ก (n=116) ��� (n=141) 

������	ก���������ก�� !�"�#���� 
�������$ก����� %��ก�&%����ก��� 

�'	ก���ก��ก����$(���ก�� 
X  S.D. X  S.D. 

 
t 

 

p 

1.  ���������� ��&K��   3.37 0.61 3.29 0.65 0.92 0.36 
2.  ����L��L�����%K�L���+(�&( 3.50 0.61 3.34 0.59 2.09 0.03* 
3.  ������%�ก� 9�������   3.60 0.64 3.44 0.60 2.00 0.04* 
4.  ก��V&��"�����3#�X���   2.53 0.70 2.40 0.72 1.43 0.15 
5.  ������%�ก%��Y+X�)���ก�����    3.52 0.71 3.42 0.57 1.15 0.25 
6.  ����#�	
��ก��#����   3.41 0.61 3.43 0.59 0.35 0.72 
7.  ก���(%,���,��ก��
�&�M�"��    3.34 0.58 3.37 0.60 0.33 0.73 
8.  ก�������"����%����5���#���� 3.67 0.65 3.64 0.59 0.26 0.78 

��� 3.37 0.64 3.29 0.61 6.97 0.26 

 

* p ≤ .05 
  
 ��ก#���� 13   �%&��,� � ��� �� 	ก��� ������ ก �� !�"�#���� � ������$ ก ��� ��   
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#�� �	%"ก��'���ก�� !�"�#����  
M&� ��� �#ก#,��ก����,��V�,�(�� �%� ���� + ��%5�#�  �� 	 ��� ��L ����' �� 9� ���& ��  L " � ,�                
&������L��L�����%K�L���+(�&( ��	 &��������%�ก� 9������� �#ก#,��ก����,���(���%����� 
+��%5�#�+(��	&�" .05 %,��&������J �#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#� 
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 �	�$  14   )�ก��������	
������ � ���������	ก���������ก�� !�"�#�����������$ก��
� �� % ��ก �&%����ก � �� � ' 	ก ��� ก ��ก ����$(���ก � �M&������	���&�������ก#��             
+(�#�*�%5����ก�� 

 

 SS df MS F p 

1.  ���������� ��&K��        

�	
�,��ก�3,�     54.54    2 27.27 2.75 0.06 

K����ก�3,� 2521.08 254 9.93   

���          2575.62 256    

2.  ����L��L�����%K�L���+(�&(      

�	
�,��ก�3,�     88.34    2 44.17 4.94 0.00 ** 

K����ก�3,� 2269.26 254  8.93   

���          2357.60 256    

3.  ������%�ก� 9�������        

�	
�,��ก�3,�    79.61    2 39.81 4.17 0.01 ** 

K����ก�3,� 2425.91 254  9.55   

���          2505.52 256    

4.  ก��V&��"�����3#�X���        

�	
�,��ก�3,�    11.56    2 5.78 0.45   0.63 

K����ก�3,� 3275.54 254  12.90   

���            3287.10 256    

5.  ������%�ก%��Y+X�)���ก�����         

�	
�,��ก�3,�   129.87    2 64.94 6.68 0.00 ** 

K����ก�3,� 2468.00 254 9.72   

���          2597.87 256    
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 �	�$  14 (#,�) 
 

������	ก���������ก�� !�"�#�������
����$ก����� %��ก�&%����ก����'	

ก���ก��ก����$(���ก�� 
SS df MS F p 

6.   ����#�	
��ก��#����         
�	
�,��ก�3,�   195.90    2 97.95 11.84 0.00 ** 
K����ก�3,� 2102.12 254  8.28   
���          2298.02 256    

7.   ก���(%,���,��ก��
�&�M�"��           
�	
�,��ก�3,�    56.34    2 28.17 3.27 0.04 * 
K����ก�3,� 2179.69 254  8.62   
���          2236.03 256    

8.   ก�������"����%����5���#����         
�	
�,��ก�3,�    10.90   2 5.45 0.60    0.57 
K����ก�3,� 2476.63 254 9.75   
���          2487.53 256    

K�L���                    
�	
�,��ก�3,� 10.90    2 0.07 0.18    0.57 
K����ก�3,� 2476.63 254 0.36   
���          32.44 256    

 
* p ≤ .05 ,  * *p ≤ .01 

 
 ��ก#���� 14   �%&��,�� ��� � � 	 ก��� ������ ก �� !�"�# �� �� � � �����$ ก ��� ��    
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก��  �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� L"�,� M&����
�#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#���	�����L����'�� 9����&�� L"�,� &������L��L��� 
��%K�L���+(�&(&��������%�ก� 9������� &��������%�ก%��Y+X�)���ก����� &������#�	
��ก
��#���� �#ก#,��ก����,���(���%�����+��%5�#�+(��	&�".01��	&��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� 
�#ก#,��ก����,���(���%�����+��%5�#�+(��	&�".05 %,��&������J �#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����
+��%5�#� 
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 �	�$  15   )�ก��������	
������#ก#,��� 9������, ������	ก���������ก�� !�"�#�������    
����$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก��  
&������L��L�����%K�L���+(�&( 

 

���
��&�	��� ���
��&���+"3�( ���
��&#��& 
+(�#�*�%5����ก�� X  3.28 3.54 3.46 
���
��&�	��� 3.28 -      0.26 * 0.18 
���
��&���+"3�( 3.54 - - 0.08 
���
��&#��& 3.46 - - - 

 
* p ≤ .05 

 
 ��ก#���� 15  �%&��,� � ��� �� 	 ก��� �� ��� � ก �� !�" �# ���� � �� ����$ ก ��� ��    
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� &������L��L���        
��%K�L���+(�&(L"�,�  % 5����ก�������
��&���+ "3�(ก �" % 5����ก� ������
��&�	���       
�#ก#,��ก����,���(���%�����+��%5�#�+( ��	&�".05 M&�%5����ก�������
��&���+"3�(�(����    
��	ก���������ก�� !�"�#����   &������L��L�����%K�L���+(�&(��กก�,�  %5����ก��       
�����
��&�	��� %,��%5����ก�������
��&�	���ก�"%5����ก�������
��&#��&��	   
% 5 � � � �ก � �� � ��� 
 ��& � �� + " 3� (ก �" % 5 � � � �ก � �� � ��� 
 ��& # � � &  � (� � �� � � 	 ก�� � �� � �              
��ก�� !�"�#����&������L��L�����%K�L���+(�&( �#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#� 
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 �	�$  16  )�ก��������	
������#ก#,��� 9������, ������	ก���������ก�� !�"�#�������     
����$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก��  
&��������%�ก� 9������� 

 

���
��&�	��� ���
��&���+"3�( ���
��&#��& 
+(�#�*�%5����ก�� X  3.41 3.66 3.50 

���
��&�	��� 3.41 -     0.25* 0.09 
 ���
��&���+"3�( 3.66 - - 0.16 
���
��&#��& 3.50 - - - 

 
* p ≤ .05 

 
 ��ก#���� 16  �%&��,� � ��� �� 	 ก��� �� ��� � ก �� !�" �# ���� � �� ����$ ก ��� ��     
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก��  &��������%�ก   
� 9������� L"�,� %5����ก�������
��&���+"3�(ก�"%5����ก�������
��&�	����#ก#,��ก��
��,���(���%�����+��%5�#�+( ��	&�".05 M&�%5����ก�������
��&���+"3�(�(������	ก�������    
� � ก � �  ! �" �# �� � � &��������%� ก � 9� ������� � ก ก � ,� % 5 � � � �ก � � � � � �� 
 � �& � 	 � � �               
%,��%5����ก�� � � ��� 
 � �& � 	 � � � ก �" % 5 �� � �ก � � � � ��� 
 � �& # � �& � � 	 % 5 � � � �ก � �              
�����
��&���+"3�(ก�"%5����ก�������
��&#��& �(������	ก���������ก�� !�"�#����    
&��������%�ก� 9��������#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#� 
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 �	�$  17   )�ก��������	
������#ก#,��� 9������, ������	ก���������ก�� !�"�#�������    
����$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� 
&��������%�ก%��Y+X�)���ก����� 

 

���
��&�	��� ���
��&���+"3�( ���
��&#��& 
+(�#�*�%5����ก�� X  3.31 3.56 3.64 

���
��&�	��� 3.31 -    0.25*   0.33* 
���
��&���+"3�( 3.56 - - 0.08 
���
��&#��& 3.64 - - - 

 
* p ≤ .05 

 
 ��ก#���� 17   �%&��,� � ��� �� 	ก��� ������ ก �� !�"�#���� � ������$ ก ��� ��    

%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� &��������%�ก   
%��Y+X�)���ก�����  L"�,�  %5����ก�������
��&���+"3�(ก�"%5����ก�������
��&�	���
��	%5����ก�������
��&#��&ก�"%5����ก�������
��&�	��� �#ก#,��ก����,���(���%�����      
+��%5�#�+(��	&�".05 M&�%5����ก�������
��&���+"3�(�(������	ก���������ก�� !�"�#����
&��������%�ก%��Y+X�)���ก�������กก�,�%5����ก�������
��&�	��� ��	%5����ก��        
�����
��&#��&�(������	ก���������ก�� !�"�#���� &��������%�ก%��Y+X�)���ก�����   
��กก�,�%5����ก�������
��&�	���  %,��%5����ก�������
��&���+"3�(ก�"%5����ก��   
�����
��&#��&�(������	ก���������ก�� !�"�#���� &��������%�ก%��Y+X�)���ก�����   
�#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#� 
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 �	�$  18   )�ก��������	
������#ก#,��� 9������, ������	ก���������ก�� !�"�#�������    
����$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� 
&������#�	
��ก��#���� 

 

���
��&�	��� ���
��&���+"3�( ���
��&#��& 
+(�#�*�%5����ก�� X  3.25 3.64 3.41 

���
��&�	��� 3.25 -  0.39* 0.16 
���
��&���+"3�( 3.64 - - 0.23 
���
��&#��& 3.41 - - - 

 
* p ≤ .05 

  
 ��ก#���� 18  �%&��,� � ��� �� 	 ก��� �� ��� � ก �� !�" �# ���� � �� ����$ ก ��� ��     
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� &������#�	
��ก
��#�#����L"�,� %5����ก�������
��&���+"3�(ก�"%5����ก�������
��&�	��� �#ก#,��ก��
��,�� �(���%�����+��%5�#�+( ��	&�".05 M&�%5����ก�������
��&���+"3�( �(������	ก�������  
�� ก � � !�" �# �� � � &������#�	
��ก��#���� � �ก ก �,�% 5 �� ��ก � ��� ���
 ��&�	 �� �         
%,��%5����ก�������
��&�	���ก�"%5����ก�������
��&#��&��	%5����ก�������
��&
� �� + " 3� (ก �" % 5 � � � �ก � � � � � �� 
 ��& # � �&  � (� � �� � � 	 ก�� � �� � � � � ก � �  ! �" �# �� � � &��             
����#�	
��ก��#�����#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#� 
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 �	�$  19  )�ก��������	
������#ก#,��� 9������, ������	ก���������ก�� !�"�#�������     
����$ก����� %��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก��  
&��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� 

 

���
��&�	��� ���
��&���+"3�( ���
��&#��& 
+(�#�*�%5����ก�� X  3.26 3.46 3.39 

���
��&�	��� 3.26 -  0.20* 0.13 
���
��&���+"3�( 3.46 - - 0.07 
���
��&#��& 3.39 - - - 

 
* p ≤ .05 

    
 ��ก#���� 19   �%&��,� � ��� �� 	ก��� ������ ก �� !�"�#���� � ������$ ก ��� ��   
%��ก�&%����ก����'	ก���ก��ก����$(���ก�� �����ก#��+(�#�*�%5����ก�� &��ก���(%,���,��
ก��
�&�M�"��L"�,� % 5�� ��ก� ������
 ��&���+ "3�(ก �" % 5�� ��ก � ��� ���
��&�	���        
�#ก#,��ก����,���(���%�����+��%5�#�+( ��	&�".05 M&�%5����ก�������
��&���+"3�(�(����    
�� 	ก��� ������ ก �� !�"�# ���� &��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� � �ก ก�,�% 5����ก� �         
�����
��&�	��� %,��%5����ก�������
��&�	���ก�"%5����ก�������
��&#��&��	    
%5����ก�������
��&���+"3�(ก�"%5����ก�������
��&#��& �(������	ก���������ก�� !�"�#����
&��ก���(%,���,��ก��
�&�M�"�� �#ก#,��ก����,��V�,�(���%�����+��%5�#� 
 
  



����� 5 

��	
�� ��
����� ����������� 
 
 ก������	
������ ���ก����ก���������ก����������������ก��
��  ��ก�! ���ก��          

"�ก��#ก��ก���������ก��  $�%�&������	�� �'�&� �(����	&�����)����� ��� !����    
 
����	
��������ก���� �� 
 ก������	
������  #���*+'��� �
,!��*-�.��� 
 1. �12 %���ก���������ก����������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��          
ก���������ก��   
 2. �12%�����	4�5�	4�������ก����������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��
ก���������ก������ก*�#�1� ��� 4ก��",�ก���6�4�*������5�%*��� +���ก��      
 
��!�"#�����ก���� ��  

 1. 
��&�ก����ก�	'(����'�����)&�)�ก���� �� 

  1.1 �����ก�5�%����ก������	 .!��ก- ������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก�� 

ก���������ก�����*���)��!��	�� ��54'�����*��!  �7ก����ก�� 2554  ���� 781 
 

  1.2 ก�'-#*���	-��5�%����ก������	 .!��ก- ������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��

ก���������ก�� ���*���)��!��	�� ��54'�����*��! �7ก����ก�� 2554  ก��)!ก�'-#*���	-��    

<!	���*�����5�	4)�ก�'-#*���	-������
��$�%���#��,�ก(Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 610) 

���ก�� '-#�44�4-����*�# �! -� (Proportional Stratified Random Sampling) .!�ก�'-#*���	-�� 

���� 257 
 ����ก���������ก��
������)��!��	�� ����112 
 ���)��!��54'�� 

���� 95 
 ������)��!*��! ���� 50  
 

 2.   ���+��(+���)&�)�ก���� �� 

  �
�2%��#2�5�% ��� �กX4��4��#���#���ก������	
������.!��ก- �44 �4+�#�4-����               

2 *� !���� 

  �����  1  ����44 �4+�#�ก�%	�ก�4 +�(�1���&��*�4�44 �4+�# #���ก�"�

����44 �������	ก�� (Check List)  ���
��+�#�ก�%	�ก�4�1� ��� 4ก��",�ก���6�4�*���

���5�%*��� +���ก�� 
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  �����  2  ����44 �4+�#�������ก����������������ก��
��  ��ก�! ���ก��


"�ก��#ก��ก���������ก�� ����ก��� 8  !��  .!��ก-  
��##�%
����!(�	  
��#1��1���         

� (�1��5�%!�  
��#��� �ก���������� ก��.!���4
��#	'*�^��# 
��#��� �ก �#_5^�&��ก��5���� 


��#*��)�ก�*��� ก��#� -��-�#ก��)!<	4�	 ���ก��	�#��4
��# �#��+���*���  

#���ก�"�����44 �4+�##�*�� -����#�"
-�  (Rating Scale) 5 ��!�4 *�#�44������
��,5 

(Likert) <!	���	���ก #�ก5�% '! #�ก ��ก��� ��	 ��	5�% '! 

 3. ก���ก-������(��(.�   

  &������	!����ก��*�#���!�4 !���� 

  3.1 &�� ����	��)� � 2 ���ก4� " a� *��5 	���	  #)���5 	���	���(�6�� �.1 1 ��"�                

+��&��4��)�� +���ก��� ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก�� �12%���
��#�-�##2�       

�ก��5������	 

  3.2 &������	���44 �4+�#1���# ����)�� 2���
��#�-�##2��ก��5������	

 -�.�	�� +���ก�� �12%���
��#�-�##2���กก�'-#*���	-���ก��*�4�44 �4+�#   

  3.3 ก��)!���ก���กX4��4��#�44 �4+�#���&������	!����ก���กX4��4��#

�44 �4+�#!��	*��� $�%������44 �4+�#5�% -�.����� 257 b4�4.!���4ก��4
2#�    

���� 257 b4�4 
�!������	�� 100 

 4. ก���������0���(.� 

  ก�����
���),���#�����<���ก�# ����X����  ���
���),���#��*�#��*+'��� �
,         

��� ##'*�c�ก������	  +�*�5�%����ก�����
���),���#�� #�!���� 

  4.1 ��!�4�������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��    


"�ก��#ก��ก���������ก�� ���
���),���#��<!	���
-��b��%	��� -��4�%	��4#�*�c� 

  4.2 ก������	4�5�	4�������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�!

 ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก�� ����ก*�#�1������� 4ก��",�ก���6�4�*��� 

���
���),���#��<!	���ก��5! �4
-� t-test  

  4.3 ���
���),���#���������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�!  

 ���ก��
" �ก��#ก��ก���������ก�� ����	4�5�	4*�#5�%*�� � +���ก�� <!	�� �
���),            


��#������5���!�	� (One-way ANOVA) �#2%�14
��#�*ก*-���	-��#��	 ��
��5�� +�*�         

��*��� �4
��#�*ก*-�������	
�- <!	��^�ก��*��� �4
��#�*ก*-�������j�jk (Scheffe′) 
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��	
��ก���� �� 
 ��กก�����
���),���#���ก�%	�ก�4�������ก��������ก���6�4�*������������ก��
�� 
 ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก��  �'�&�ก������	 !���� 
 1. &�ก�����
���),���#��5�%�.����&��*�4�44 �4+�# 5�%#�����5��� �� 257 
    

14�-�  &� �*�4�44 �4+�# �����	 ���� 189 
 
�!������	��73.54  ���)��� ����         

68 
 
�!������	�� 26.46  #���� 4ก��",�ก���6�4�*���#�ก ���� 116 
 
�!������	�� 

45.14  ������ 4ก��",�ก���6�4�*�����	 ���� 141 
 
�!������	�� 54.86  +���ก��          

����)��!��	�� ���� 112 
 
�!������	��43.58   +���ก������)��!��54'�� ����  

95 
  
�!������	�� 36.96 ��� +���ก������)��!*��! ���� 50 
 
�!������	�� 19.46 

 2. �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��

ก���������ก�� <!	��#�	�-���!�4��ก���  �#2%�1����"������	!�� 14�-�  �	�-���!�4#�ก   

2 !��
2� !��ก��	�#��4
��# �#��+���*��� ���!��
��#��� �ก���������� �	�-���!�4��ก��� 

5 !��  ���	�*�#
-��b��%	��ก#�ก.�)���	 
2� !��
��#��� �ก �#_5^�&�  �ก���� !��
��#

*��)�ก�*��� !��
��#1��1���� (�1��5�%!�  !��ก��#� -��-�#ก��)!<	4�	        

!��
��##�%
����!(�	 ����	�-���!�4��	 1 ! ��  
2� !� �ก��.!���4
��#	'*�^��#               

�#2%�1����"������	!�� �'�.!� !���� 

  2.1 � ��� �� � ก��� �� ��� ก ��� 6�4 �* ��� !��
��##�%
����!(�	 <!	��#        

�	�-���!�4��ก��� �#2%�1����"������	��� 14�-� �	�-���!�4#�ก 1 ��� 
2�ก����� �ก#�%���-�   

��5����� +���ก����.!���5-�5�%*���ก�� �	�-���!�4��ก��� 4 ��� ���	�*�#
-��b��%	      

��ก#�ก.�)���	 3 ���!�4��ก
2� ก����� �ก�-�&��4��)�� +���ก�� �4 '��� -�� ��#�)�5-�

����12%�
��#�<�ก� ก���)��� #� ก��.!���4
��#�-�	�)�2�)�2�
��������ก&��4��)�����   

�12% � �-�#�� ���  �	-��!� �#2% �5- � � �� 4 �l � ) �� ก��� 6� 4�*� �� ����l � ) � - � *� �                   

��� +���ก����.!���!4��ก����� �� !�ก���)��ก-5-�����12%�
���	-���)#�� # 

  2.2 � ��� �� � ก��� ����� ก ��� 6�4�* ��� !��
��#1��1���� (�1��5�%!�     

<!	��# �	�-���!�4��ก��� �#2%�1����"������	��� 14�-� �	�-���!�4#�ก 1 ���
2� ก����� �ก

(�#���5�%��� 4
��# ����X��ก�����ก�4����1
��� +���ก���)-��� �	�-���!�4��ก���      

4 ��� ���	�*�#
-��b��%	��ก#�ก.�)���	 3 ���!�4��ก
2�  �#��+���
��#���
��# �#��+�ก����!

ก�����	ก�� �5�%��&�����	��� ��
�� 
��#��� �ก1��1����
-�*�4�55�%.!���4��ก����1
��

��� (�1��!���#���5�%5���� ���! #��
�2%��#2� 5� #�	 ��2������	*-�ก��5���� 
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  2.3 � ��� �� �ก��� ����� ก ��� 6�4�* ��� !��
��#��� �ก���������� <!	��#         
�	�-���!�4#�ก �#2%�1����"������	��� 14�-� �	�-���!�4#�ก 3 ��� ���	�*�#
-��b��%	��ก          
#�ก.�)���	
2�  #�
��#��41�ก�4�12%�
�� -��)�-� +���ก�� �12%��-�#���-�	�)�2�
�������ก����2%��)��5�%ก����� #� ���#�
��#��� �ก�-��12%��-�#��#�
��#1��1���         
�
��#��� 
��# �#��+�ก��5�������5-� �	�-���!�4��ก��� 2 ��� 
2� #�
��#(�#���             
5�%.!�#� -��-�#�ก������&�6�4�*��� ��
��ก�4&��4��
�44��������12%�
�� ����#2%�5-�           
����#�5�����)#-  )�2�.!���4ก��4���'�)#- &��4��)�� +���ก����!�)�#�ก���c#��5��)�5-�       
#�
��#���
��#������������*���)-�5�%.!���4  
  2.4 �������ก��������ก���6�4�*���!��ก��.!���4
��#	'*�^��# <!	��#      
�	�-���!�4��	 �#2%�1����"������	���  14�-� �	�-���!�4��ก��� 2 ��� 
2� 5��4)��5�%ก����
�*���)-�5�%5-��6�4�*��	�-�	-����!�� 1���5�%���6�4�*�*�# ���4�	4 กm�ก"a,���<	4�	    
��� +���ก�� �	�-���!�4��	 3 ��� ���	�*�#
-��b��%	��ก#�ก.�)���	 
2� &��4��)��#�)��ก�ก"a,
ก��1����"� 
��#!� 
��#��4 �	-��	'*�^��# &��4��)�� �4 'ก��5��&���5������ก��        
���
"�
����� +���ก�����5-�1����"�
��#!� 
��#��4)�2���<5�
"�
��<!	*���       

"�ก��#ก�����&��*�! � 
  2.5 �������ก��������ก��� 6�4�*���!��
��#��� �ก �#_5^�&��ก����              
�(�1��#�	�-���!�4#�ก �#2%�1����"������	���  14�-� �	�-���!�4#�ก 1 ���
2� 4'
��ก�      
� +���ก���)-���*-���2%�#�
��# ����X�<!	 -���#��� +���ก��  �	�-���!�4��ก���    
4 ��� ���	�*�#
-��b��%	��ก#�ก.�)���	 
2� 
�!�-���5�%.!���4#�4)#�	�)#�� #ก�4
��#���   

��# �#��+ ���*�#
��#+�!���5-� ��� �ก�-���5�%.!�5�� -�&��)� +���ก�������ก���)��   
#�
��#	�!�5�%��.!���4#�4)#�	��$�%�	�ก���5��5�	
��# �#��+ ���.!���4ก������#�&���
5�%!��	-�� #%��� #� 
  2.6 �������ก��������ก���6�4�*���!��
��#*��)�ก�*���(�1��#

�	�-���!�4��ก���  �#2%�1����"������	��� 14�-� �	�-���!�4#�ก 2 ��� 
2�.!���4
�����ก��    

��ก&��4��)��� #��#2%���#��l�)� #�
��#�*X#��� �	 ��ก�����ก�	��������)��12%��-�#��         

�	�-���!�4��ก��� 3 ��� ���	�*�#
-��b��%	��ก#�ก.�)���	 
2� .!�ก��	�#��4�&���            

5�%.!��6�4�*�ก�4�12%��-�#�� #�<�ก� � !�
��#
�!�)X�ก���ก�.��l�)��ก���6�4�*���    

���&��4��)���)��ก�	�*�����)�
��#.��������ก-5-� 

  2.7 � ��� �� � ก��� ����� ก ��� 6�4�* ��� !��ก��#� -��-�#ก��)!<	4�	              
�(�1��#�	�-���!�4��ก���  �#2%�1����"������	��� 14�-��	�-���!�4��ก���5'ก���     
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���	�*�#
-��b��%	��ก#�ก.�)���	 3 ���!�4��ก 
2�  �#��+�6�4�*���*�#<	4�	���        
 +���ก��.!� #� -��-�#�ก���ก�.��l�)� ��
��n��� +���ก�� ���#�<�ก� 5��4+��     

��#����%	����*-��n ���<	4�	ก��!��������� +���ก��  
  2.8 �������ก��������ก���6�4�*���!��ก��	�#��4
��# �#��+���*���
�(�1��# �	�-���!�4#�ก  �#2%�1����"������	���  14�-��	�-���!�4#�ก5'ก���  ���	�*�#          

-��b��%	��ก#�ก.�)���	 3 ���!�4��ก 
2� �#��+�6�4�*����-�#ก�44'

��2%.!�����	-��!�       

�!�	�-� #��-���*����6�4�*���5�%.!���4#�4)#�	�)�!�5�% '! ������ �ก�-�ก���6�4�*������ -�)�%�
5�%5���)�#�
��# '�  
 3. �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��
ก���������ก�� ����ก*�#�1� <!	��#�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*�  �#2%�1����"�
�����	!�� 14�-� !��ก��	�#��4
��# �#��+���*����*ก*-��ก��	-��#� �	 ��
��       
5�� +�*�5�%��!�4.05  -�!���2%n �*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*� 
 4. �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��
ก���������ก�� ����ก*�#��� 4ก��",�ก���6�4�*���<!	��# �*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��
5�� +�*�  ��� �#2 %�1 ����" ��� ���	! ��  1 4� -� !��
��#1��1���� (�1�� 5�%!����              
!��
��#��� �ก���������� �*ก*-��ก��	-��#��	 ��
��5�� +�*�5� %��!�4  .05   -�!���2 %n      
�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*�    
  5. �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��

 " � ก ��# ก ��ก ��� ������ก � �  ����ก*�#5�%*��� +���ก�� 14�-� <!	��# �*ก*-��ก�       
�	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*� ����#2%�1����"������	!�� 14�-� !��
��#1��1���� (�1��
5�%!�  !��
��#��� �ก���������� !��
��#��� �ก �#_5^�&��ก���� !��
��#��� �ก*���              
#�
��# ��
�� �*ก*-��ก��	-��#��	 ��
��5�� +�*�5� %��!�4.01 ���!��ก��#� -��-�#ก��)!
<	4�	�*ก*-��ก��	-��#�� 	 � �
��5�� +�*�5� %� � ! �4 .05   -�  ! ��  �2 % n  � * ก * -� � ก �            
�	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*�  
 
��
����� 
 ก���(����	&�ก������	
������ #�����!X ��
���ก�%	�ก�4�������ก��������ก���6�4�*���
���������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก��!��*-�.���  
 1. �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��
ก���������ก�� <!	��#�	�-���!�4��ก��� 5� ��� �����2 %����ก4'
��ก�� ��ก�! ���ก��  

"�ก��#ก��ก���������ก��#��������ก��������ก���6�4�*��� !��ก��	�#��4
��# �#��+
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���*����	�-���!�4#�ก $�%�������!�4��ก�����
,���ก�45�% ��
��5�% ����
�2%��4-�����-�      
4'
��ก�#�
��#��2%�#�%���	�#��4�ก��5�������*������#�
��#1��1����)��5�%ก����    
5�%�6�4�*��	�-  !�����ก���6�4�*���+��.!�5����5�%*.!���4&�!��4���1��1���	-�#.!�&���!�
ก�- ��� 5�% * .#-.!���4 &�!��4 ���.#- 1 ��� b��� �ก��� ��# �������� ���ก� ������                    
�ก���6�4�*������4'
��ก�  ���*���)���5���ก��� ��# ����ก��	�#��4
��# �#��+     
���4'
��ก��)��ก�!
��#1����ก���6�4�*��� #�
��#��ก�����ก��*2��2����ก��5����     
!��5�%���	�1� ���,�'*�<��, (2544 : 134)  ก�-���-� �������ก���������� +�ก��",5����*��       
5�%� !���ก#�����1_*�ก��#*-��n ��- 
��#ก��*2��2��� 
��#)��� 
��#ก��� 
��#��2%�#�% 
����5��*��ก����#
5�%������ก�������ก���������� !���ก�����b2%�	�� 
��#�b	�#	 

��#)��!����� ��!
��#��2%�#�%  �������ก�������������
��#��� �ก���4'

�5�%#�*-�            
 (�1��!���# 
5�%#��������ก�������5�%!��� ���ก*.!���ก
��#ก��*2��2����ก��5����        
�*X#��5�%��5��*�#กm���4��
�4���)-�	��1	�	�#�6�4�*����)�4���'�'!#'-�)#�	�2%n $�%����
&�!�*-���
,ก� �������ก�������.#-!�กX14�*-
��#5���5�����42%�)-�	 ��!
��#�*X#��5�%��5���� 
��!�� .#-�	�ก��4&�!��4��  $�%� �!
����ก�4������	���5����ก!�o   ก�	���"�ก (2547 :         
45
�!	-�) .!���ก����2%�� 
��# �#1�^,��)�-��1_*�ก��#ก��4��)��ก�4 (�1�����ก���6�4�*���
���
�� �����	,��5	���	�5
�
  ��ก�! +�4�ก���������ก��(�
ก��� ��-���6����ก���������ก�� 
 ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก�� &�ก����ก��14�-� ����ก��������ก���6�4�*���
���
�� �����	, ��5	���	�5
�
�(�1��#�	�-���!�4��ก��� �#2%�1����"���	!�� 14�-�        
�	�-���!�4#�ก 2  !�����	�*�#���!�4
-��b��%	
2�  !��ก��	�#��4
��# �#��+���*���         
���!��
��#*��)�ก�*���  �	�-���!�4��ก���#� 6 !�� ���	�*�#���!�4
-��b��%	
2�         

��#��� �ก �#_5^�&��ก��5���� 
��#��� �ก���������� ก��#� -��-�#ก��)!<	4�	          

��#1��1���� (�1��5�%!� ก��.!���4
��#	'*�^��# ���!��
��##�%
����!(�	  
 2. � ��� � � � ก�� � �� � � �  ก � � � 6 �4 �* �� �  � � � � �� � � � ก � � 
 �� �� ก �!  ��  �ก � �        

"�ก��#ก��ก���������ก�� ����ก*�#�1� <!	��#�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*� 
5������������1���������ก��
��.#-�-��1�)���)�2��1���	$�%� ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��
ก � � � � ��� � �ก � �  # �� l�� �	* -��n  5� %�� ��
�2 %��� -�	�) �ก���6 �4 �* ���# �
��#
� -��* ��.!��ก-             
ก���� � �! -������
�� +�5� %  � %�����	
��# �!�ก �'�ก�" ,ก�� � 4��	�ก��             
��%�<#�ก�� ���#5��� (�1��!���#�2%n ��-ก��.!���4
��#���ก���� ก��	��#�	�#��-#� 
�1����#2%�4'

�����#�5�������*���ก�� � %���!���#���4��	�ก���ก��5����5�%!� �12 %���
 �#��+�6�4�*���.!� �!�ก 4�	  !��5_�6� ���l���	����p��,$�4��,ก (Herzberg.  1959 : 60  -  63 ; 
����+��� �������"  � ����*,.  2545 : 313 - 315) ���5_�m�5�%�^�4�	�ก�%	�ก�4���������ก��5����
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���4'

����
,ก�<!	�p��,$�4��,ก (Herzberg)  .!�ก�-��+�� (�1ก��5��������l���	)�%�            
5�% ����
��#.#-1����)��ก�!����ก���6�4�*�����กก����ก������ก����ก��*-��n 14�-�           

��<!	5�%�.�*���ก�� (�1��5�%!� #���ก�"�!��!�!�� #��'�ก�",����	
��# �!�ก  +�5�%5����
5� #�	ก��% � � �-�� ก��+-�	�5��ก�� 4���)-�#�ก�����ก*�.#�*ก�*-���
���	-�� �	��#      
 !�2%  5������2%����ก (�1��!���#���)-�	��#���5^�1�*-�
��#
��#1��1����������ก�������
�ก���6�4�*���  $�%�����l���	5�%�-�	� ��# ����4��	�ก��5�%!�.!��ก- ����!2�5�%�)#�� #<�ก�     
5�%��.!���4
��#ก���)�� 
��# �#1�^,ก�4&��4��
�44���� �12%��-�#�� 
��##�%
������^�ก��
�ก
������&��4��
�44���� ก��.!���4ก��	�#��4�4+2�*��!�
��##����4�	4��� �%���!���#    
5�%�����*+'5�%�)#�� #�1�	�1� �5��*�����#+����! (�1��!���#�ก��5����.#-!�  กX��5���)�
4'
��ก���!
��#*������ก��5����  ���ก��5����	�������ก����������4'
��ก�$�%���#�           
&�ก��545���&��4��
�44���� &���-�#�����*-�*��� $�%� �!
����ก�4������	������'^  �'#�� 
(2550 : 45
�!	-�) .!���ก����2%�� �������ก����������4'
��ก���5	���	�ก�*�����5
<<�	�
1��	����)��!1��	� &�ก����ก��14�-� 4'
��ก���5	���	�ก�*�����5
<<�	�1��	����)��!1��	� 
#���!�4�������ก��������	�-���!�4��ก��� ����#2%�����ก*�#�1� #���!�4�������ก�������
�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*� 

3.  �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
�� ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��
ก���������ก�� ����ก*�#��� 4ก��",�ก���6�4�*���<!	��#�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��
5�� +�*�  5������������1���
��&�� �.#-�-���#���� 4ก��",#�ก)�2���	   *-��กX��X��)X       

��#ก���)�������1
��  �12%�*���ก�� � #&����)�.!���2%���5	c���)� ��������5'-#�5          
�ก��5�����	-�� #%��� #�  !��5_�6�
��#*���ก������#
�
���!, (McClelland.  1985 : 203 ; 
�� ��+� ��   ^�   ' 5 ��	'5 ^.  2551 : 307)  <!	�� 
��# *���ก�����#' � 	,#�  3 � ��ก��              
���
��#*���ก��5�% �ก�!��กก�����	���� ��
# ���u^��# �%���!���#5�%��1�u��)��ก�!        
���
��#*���ก������*��4'

� 
��#*���ก�� 3 ���ก�� !����
2�  1) 
��#*���ก��
��# ����X� 
(Need for Achievement) 5�%*���ก��#�
��# �#��+�6�4�*���!����ก��ก��#�4���'&���w�)#�	
.!� ����X�*�#
��#����+�  2) 
��#*���ก��
��# �#1�^,5�%!� (Need for Affiliation)  *���ก��

��#��ก�
�-��41����#�*�ก�44'

���4���� 3) 
��#*���ก������� (Need for Power)     
*���ก��#�*���)-�)��5�%ก����5�%#������4��
�44���� *���ก��#���5^�1��)2�&���2% 5_�m�      
����#
�
���!, (McClelland) ���ก��4�����#'-�.�5�%
��#*���ก�� 3 ���ก��5�%�	�-�)2���!�4

��#*���ก��
��#
��	�-�������*�)2�
��#*���ก����!�4 1 ��� 2 ���#� <��, (Maslow)        
��!�-����
��#*���ก�����!�4 �� 
��#����������5_�m��������ก�4��กc�
��#����	�-        



 
66

���
,ก�5�% �#��+��!ก��*�4 ��
��#*���ก���42���*�5���-��ก�	 ���
��##�%
����!(�	
���4'
��ก�.!�
�4+�� #4��",����4'
��ก����*���ก��
��# ����X�*���ก��
��# �#1�^,5�%!�   
���*���ก�������*�##� $�%� �!
����ก�4������	��� '�"�  *��+� (2545 : 45
�!	-�) .!���ก��
��2%������ก��������ก���6�4�*������
���������ก����ก�����)��!
��c# 14�-� ��!�4����
���ก��������ก���6�4�*������
��<�����	�������ก����ก�����)��!
��c#�(�1��#    
�	�-���!�4��ก��� �#2%�����ก*�#��� 4ก��",ก��5���� 14�-�  �(�1��# �*ก*-��ก�  
�	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*� 
 4. �������ก��������ก���6�4�*������������ก��
�� ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��

ก���������ก� � ����ก*�#5�%*��� +���ก��14�-� <!	��#�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��       

5�� +�*�  5�����.#-�-������ +���ก�����*5�%*������)��!��	�� ���)��!��54'��)�2� ���)��!*��!

���)-�	��)��ก5� %5��)��5� %�ก����!ก��!���������ก���3 ���)��!���(�
*�����ก       

<!	!����ก����!ก����ก��������14����(5 #�<
�� �����)#2�ก�
2�  � -���'* �)ก��#    

1�"��	ก��#  
)ก��#�������ก��#  $� %�.!���!ก�����	ก�� ��)��ก �*�*-��n .!��ก-    

)��ก �*����ก���	4�*�������1 (���.) ���)��ก �*����ก���	4�*�������1��� ��(�� .)         

#�454�5�ก����!4��ก��ก����ก��������15� �����44<�����	����ก<�����	���      

.!���! ก ����ก � �� ��ก � " � � ��ก ���)�4 ��ก ��xyก �4 �# ��� ���1 ) ��ก  �* ��� 	�  � � �ก-      

������5�%�.� ( ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก��. 2554 : 4)  !������� -�&�*-��������

ก��������ก���6�4�*������������ก��
�� ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก�� 

����ก*�#5�%*��� +���ก�� <!	��#�*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*�  $�%� �!
����ก�4  

������	��� '^���*,  �l���	
� (2551 : 45
�!	-�)  .!���ก����2%�� �������ก��������ก���6�4�*���

���
�� ��ก�!��5	���	�������ก��(�
*�����ก�b�	��)2�  &�ก����ก��14�-� ��!�4����          

���ก��������ก���6�4�*������
�� ����ก*�# +�5�%�6�4�*��� 14�-� !����44 �� !�ก��

���!����444���)X�
��#��4 #���!�4�������ก��������*ก*-��ก��	-��.#-#��	 ��
��5�� +�*� 

 

�������� 

 1. ������������1
 

  ��ก&�ก���� �
���),���#��ก����ก��� ��� � � � ก�� � �� � � �  ก � � � 6 �4 �* �� �          

� �� ������ ก ��
 �� �� ก �!  �� �ก � � 
 " � ก ��# ก ��ก � ��� ��� ��ก � �  #��������ก�������                    

�	�-���!�4��ก��� ���������#��5�%&��4��)��
���)�
��# ��1����"��ก�.����4��'���� �4 '
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��
,���ก�4*-��n �5'กn !�����ก��	ก��!�4�������ก��������ก���6�4�*������
��5���)�  


-��b��%	�	�-��ก"a,5�% ���������#2%��������ก��������ก���6�4�*������
��!���� 	-�# -�&��)�

��� �5^�(�1������ �5^�&��ก���6�4�*������
�� �#_5^�&� ���
��!����ก��!��*-�.��� 

  1.1 ก��.!���4
��#	'*�^��#  &��4��
�44����
�� ��������ก��������ก���6�4�*���
�	-��� #�(�
�)�#�ก	�%���� ก��1����"�
��#!�
��#��4�)����.��	-��<��-�� ���	'*�^��#   
  1.2 
��##�%
����!(�	 
�� ����
��#��2%�#�%�!��
��##�%
����      
*���)-���5�%5���	�-��l��'4����
����! �� !�ก���)��)#�� #ก�4 +�ก��",��l��'4� 
  1.3 ก��#� -��-�#ก��)!<	4�	  �ก���6�4�*���
���)�
��5���)#!.!�#�<�ก� 
� !�
��#
�!�)X#� -��-�#�ก��ก��)!5��5�����<	4�	��� +���ก�� &��4��
�44���� 

����4jl�
��#
�!�)X���&���6�4�*������
��#�ก��*�!*�# ����#�&��)����.�*�#���*�
�	-�����^��# 
 2. ��������)�ก���� �����2��'1
 

  2.1 
��#�ก����ก���ก�%	�ก�4ก��1�u�����44ก�� �����������ก����������
��    
� ��ก�! +���ก���2% n  
  2.2 
��#� ก ������	 �ก�% 	�ก�4 *� ��� �5�% �� - �& �ก ��5 4 *- �� ��� �� �ก� ��� ���                 
�ก���6�4�*������������ก��
��  ��ก�! ���ก��
"�ก��#ก��ก���������ก��  
  2.3 
��#�ก������	����
'"(�1�ก�%	�ก�4� ��� � � � ก�� � �� � � �  ก � � � 6 �4 �* �� �         
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โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา   
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา   
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัสารพดัช่างระยอง 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา   
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา  
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

              ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคตราด 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา   
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

              ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา   
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการอาชีพสอยดาว 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา 
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการอาชีพนายายอาม 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา 
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา 
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัสารพดัช่างตราด 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา 
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

 

 

 

 



 

 

ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /  ว ๐๒๓๖                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                                                                    อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

               ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการอาชีพบ่อไร่ 

  เนื�องดว้ย นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์  นักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาขวญั 
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
โดยมี ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ  เป็นประธานที�ปรึกษาและ ดร.มุทิตา แพทยป์ระทุม เป็นกรรมการที�ปรึกษา 
ใ น ก า ร นี@ จ ํ า เ ป็ น ต้ อ ง นํ า เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ม า เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                           

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี@ยง) 
                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง 

การศึกษาขวัญและกาํลงัใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

คําชี+แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. งานวิจยันี� มีจุดประสงค์เพื�อการศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราด 
 2 แบบสอบถามฉบบันี� สําหรับสอบถามขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราด   ซึ� งแบ่งเป็น  2  ตอน  ดงันี�  
 ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราด  ใน 8 ด้าน 
คือ  ความมั�นคงปลอดภยั  ความพึงพอใจในสภาพงานที�ดี ความรู้สึกเป็นเจา้ของ  การได้รับ       
ความยุติธรรม  ความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน  ความตระหนกัในตนเอง การมีส่วนร่วมกาํหนด
นโยบาย และการยอมรับความสามารถของตนเอง  
 ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงขอ้มูลที�ได ้  
ใชส้าํหรับงานวจิยัเท่านั�น ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานในหนา้ที�ทางราชการแต่ประการใด 
 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงที�ไดก้รุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 
              นายชยัรัตน์  ชาญวิรัตน์ 
               นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                            มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี+แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงใน  (   )  และเติมขอ้ความในช่องวา่งที�ตรงกบัความเป็นจริง 
 

 1.   เพศ 
  (     )  ชาย 
  (     )  หญิง 
 

 2.   ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
  ........................ปี 
 

 3.   ที�ตั�งสถานศึกษา คือ 
  (     )  จงัหวดัระยอง 
  (     )  จงัหวดัจนัทบุรี 
  (     )   จงัหวดัตราด 
 

ตอนที�  2  การศึกษาขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน         
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราด             

คําชี+แจง   แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถาม เกี�ยวกับขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของ       
ข้าราชการครู  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวดัระยอง จันทบุรี        
และตราด  โปรดอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้ความต่อไปนี�  แล้วพิจารณาว่า  ท่านมีขวญัและกาํลงัใจ   
ในการปฏิบติังานในระดบัใด  โดยทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางขวามือใหต้รงกบัระดบัคะแนน 
 

 ตัวอย่าง 
 

ที� ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
มาก 
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ที�สุด 

5 4 3 2 1 
0 ท่านไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาในการ

ปฏิบติังาน……………………………………………….. 

  
� 

   

  

 จากตวัอย่าง ขอ้ 0 แสดงว่า  ระดับขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังาน ท่านได้รับ         
คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน  อยูใ่นระดบัมาก  เป็นตน้ 
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ที� 
 
 

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังาน 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ที�สุด

1 

ความมั�นคงปลอดภัย      
1 
 

ท่านได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ   
เพื�อเลื�อนขั�นเงินเดือนประจาํปี อยา่งยติุธรรม 

     

2 ท่านรู้สึกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนและ   
ส่งเสริมใหท้่านและเพื�อนครู มีโอกาสกา้วหนา้
เสมอ 

     

3 ท่านและเพื�อนครู ไดรั้บการจดับริการและ    
สวสัดิการจากสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

     

4 ท่านรู้สึกมั�นใจว่าจะทํางานในสถานศึกษา   
แห่งนี�  ไดน้านเท่าที�ตอ้งการ 

     

5 ท่านไดรั้บความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํจาก     
ผูบ้ริหาร และเพื�อนร่วมงานเป็นอยา่งดีเมื�อท่าน
ประสบปัญหาในการปฏิบติังานและปัญหา
ส่วนตวั 

     

ความพงึพอใจในสภาพงานที�ดี      

1 สภาพแวดลอ้มของที�ทาํงานสะอาด  มีเครื�องมือ 
ทนัสมยั เอื�ออาํนวยต่อการทาํงาน 

     

2 สถานศึกษา จัดว ัสดุอุปกรณ์ ที� ใช้ เป็นสื� อ     
การเรียนการสอนใหอ้ยา่งเหมาะสม 

     

3 ท่านสามารถใชค้วามรู้ความสามารถในการจดั  
การเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

4 ท่านรู้สึกภูมิใจ ที�ประสบความสาํเร็จในการ
ประกอบวชิาชีพครูในสถานศึกษาแห่งนี�  

     

5 ท่านมีความรู้สึกว่างานที�ได้มอบหมายให้
ปฏิบติัมีความชดัเจนและมีปริมาณที�เหมาะสม 
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ที� 
 

 

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

  ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน 
กลาง  

3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย 
ที�สุด 

1 
ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ      

1 

 

ท่านมีส่วนเขา้ร่วมในการประชุมภายใน      

สถานศึกษา 

     

2 ท่านมีความรู้สึกภูมิใจที�เห็นกิจกรรมต่างๆ     

ของสถานศึกษา เจริญกา้วหนา้ 

     

3 ท่านมีความรู้สึกรักผูกพันกับสถานศึกษา     

และเพื�อนร่วมงาน 

     

4 ท่านรู้สีกวา่มีส่วนช่วยใหง้านต่างๆ ของ       

สถานศึกษาประสบความสาํเร็จ 

     

5 ท่านภูมิใจที�ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน   

ปฏิบติังานสาํคญักบัผูบ้ริหารและเพื�อนร่วมงาน 

     

การได้รับความยุติธรรม      

1 ผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา ความดี   

ความชอบ อยา่งยติุธรรม 

     

2 ผูบ้ริหารสนับสนุนการทาํผลงานทางวิชาการ 

ของคณะครู 

     

3 สถานศึกษาของท่านพิจารณาความดี ความชอบ 

หรือลงโทษ โดยตั�งคณะกรรมการเป็นผูต้ดัสิน

อยา่งยติุธรรม 

     

4 ท่านมีความพอใจที�จะปฏิบติัตาม ระเบียบ       

กฎเกณฑแ์ละนโยบายของสถานศึกษา 

     

5 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในค่าตอบแทนที�ได ้
จากวชิาชีพครู 
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ที� 
 
 

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ที�สุด

1 
ความรู้สึกสัมฤทธิผลในการทํางาน      

1 ท่านรู้สึกวา่งานที�ไดท้าํ ส่งผลใหส้ถานศึกษา  
มีความเจริญกา้วหนา้ 

     

2 บุคลากรในสถานศึกษาแห่งนี�  ต่างชื�นชม      
ในความสาํเร็จโดยส่วนรวมของสถานศึกษา 

     

3 ท่านยนิดี ที�จะไดรั้บมอบหมายงาน ซึ� งยาก 
และทา้ทาย 

     

4 ท่านไดรั้บการประเมินผลงานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ      
5 ท่านคิดวา่งานที�ไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบั

ความรู้ ความสามารถ และความถนดั 
     

ความตระหนักในตนเอง      
1 ผูบ้ริหารใหเ้กียรติ และใหค้วามไวว้างใจ      

ในการปฏิบติังาน 

     

2 ผูบ้ริหารยอมรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ   
ในการพฒันางานจากท่าน 

     

3 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในการแกไ้ข
ปัญหาในการปฏิบติังาน 

     

4 ท่านไดรั้บการยอมรับในผลงานที�ท่านได้
ปฏิบติักบัเพื�อนร่วมงาน 

     

5 ท่านเตม็ใจเสียสละ กาํลงักายและเวลาใหก้บั
สถานศึกษาและเพื�อนร่วมงาน 

     

การมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบาย      
1 ท่านมีโอกาสร่วมกาํหนดวตัถุประสงคข์องงาน

และโครงการของสถานศึกษา 
     

2 ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสาํคญัๆ 
ของสถานศึกษา 
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ที� 
 

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
มาก 
ที�สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ที�สุด

1 
3 ท่านมีโอกาสทราบถึง ความเปลี�ยนแปลงต่างๆ 

ของนโยบายการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

     

4 สถานศึกษาของท่านมีการกระจายอาํนาจและ
มอบหมายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

5 ท่านสามารถปฏิบติังาน ตามนโยบายของ
สถานศึกษาได ้

     

การยอมรับความสามารถของตนเอง      

1 ท่านสามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมาย
บรรลุวตัถุประสงค ์

     

2 ท่านหาวธีิปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ขึ�น     
อยูเ่สมอ เมื�อปรากฏวา่งานยงับกพร่องอยู ่

     

3 ท่านคิดอยูเ่สมอวา่ จะตอ้งปฏิบติังานที�ไดรั้บ
มอบหมายใหดี้ที�สุด 

     

4 ท่านสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอื�นได้
เป็นอยา่งดี 

     

5 ท่านรู้สึกว่าการปฏิบติังานเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้
มีความสุข 

     

 
      ขอบคุณที�กรุณาตอบแบบสอบถาม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 20  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื� องมือ ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ       
เรื� อง การศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน            
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ขอ้ที� 
การศึกษาขวญัและกาํลงัใจ       

ในการปฏิบติังานของ              
ขา้ราชการครู 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

ด้านความมั	นคงปลอดภัย         
1 การไดรั้บการพิจารณาความดี

ความชอบเพื�อเลื�อนขั8นเงินเดือน

ประจาํปี อยา่งยติุธรรม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

2 การรู้สึกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา

สนบัสนุนและส่งเสริมให ้   

เพื�อนครูมีโอกาสกา้วหนา้เสมอ 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+4 

 

 

0.80 

 

 

ใชไ้ด ้

3 ไดรั้บการจดับริการและสวสัดิการ

จากสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

4 การรู้สึกมั�นใจวา่จะทาํงาน        

ในสถานศึกษานี8ไดน้านเท่าที�

ตอ้งการ 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+4 

 

0.80 

 

ใชไ้ด ้

5 รู้สึกวา่มีส่วนช่วยใหง้านต่างๆ     

ของสถานศึกษาประสบ       

ความสาํเร็จ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

ด้านความพงึพอใจในสภาพงานที	ดี         

6 สภาพแวดลอ้มของที�ทาํงาน

สะอาด  มีเครื�องมือทนัสมยั    

เอื8ออาํนวยต่อการทาํงาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

7 สถานศึกษา จดัวสัดุอุปกรณ์ที�ใช้
เป็นสื�อการเรียน การสอนให ้ 
อยา่งเหมาะสม 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+5 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 

การศึกษาขวญัและกาํลงัใจ     

ในการปฏิบติังานของ 

ขา้ราชการครู 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 1 2 3 4 5 

8 สามารถใชค้วามรู้ความสามารถ    

ในการจดัการเรียนการสอน      

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

9 มีความรู้สึกภูมิใจที�ประสบ

ความ สาํเร็จในการประกอบ

อาชีพครูในสถานศึกษาแห่งนี8  

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

10 งานที�ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั

มีความชดัเจนและมีปริมาณ       

ที�เหมาะสม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ           

11 มีส่วนเขา้ร่วมในการประชุม   

ภายในสถานศึกษาของท่าน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

12 รู้สึกภูมิใจที�เห็นกิจกรรมต่างๆ     

ของสถานศึกษาเจริญกา้วหนา้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

13 มีความรู้สึกรักและผกูพนักบั

สถานศึกษาและเพื�อนร่วมงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

14 รู้สึกวา่มีส่วนช่วยใหง้านต่างๆ     

ของสถานศึกษาประสบ     

ความสาํเร็จ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

15 รู้สึกภูมิใจที�ไดมี้ส่วนร่วม      

ในการวางแผนปฏิบติังานสําคญั

กบัผูบ้ริหาร และเพื�อนร่วมงาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 
การศึกษาขวญัและกาํลงัใจ           

ในการปฏิบติังานของ                    
ขา้ราชการครู   

ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

ด้านการได้รับความยุติธรรม         
16 ผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาความดี  ความชอบ

อยา่งยติุธรรม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

17 ผูบ้ริหารสนบัสนุนการทาํ     

ผลงานทางวชิาการของคณะครู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

18 สถานศึกษาพิจารณาความดี      

ความชอบ  หรือลงโทษโดยตั8ง   

คณะกรรมการเป็นผูต้ดัสิน       

อยา่งยติุธรรม 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+5 

 

 

 

1.00 

 

 

 

ใชไ้ด ้

19 มีความพอใจที�จะปฏิบติัตาม

ระเบียบ  กฎเกณฑแ์ละนโยบาย 

ของสถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

20 มีความรู้สึกพึงพอใจในค่า   

ตอบแทนที�ไดจ้ากวชิาชีพครู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผล ในการทาํงาน         

21 รู้สึกวา่งานที�ไดท้าํ ส่งผลให้

สถานศึกษามีความเจริญกา้วหนา้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

22 บุคลากรในสถานศึกษาแห่งนี8      

ต่างชื�นชมในความสาํเร็จ            

โดยส่วนรวมของสถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

23 มีความยนิดีที�จะไดรั้บ         

มอบหมายงานซึ�งยากและทา้ทาย

ความสามารถ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 

การศึกษาขวญัและกาํลงัใจ           

ในการปฏิบติังานของ                    

ขา้ราชการครู   

ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 1 2 3 4 5 

24 ไดรั้บการประเมินผลงานที�ดี     

อยา่งสมํ�าเสมอ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

25 คิดวา่งานที�ไดรั้บมอบหมาย

เหมาะสมกบัความรู้           

ความสามารถและตามความถนดั 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+4 

 

 

0.80 

 

 

ใชไ้ด ้

ด้านความตระหนักในตนเอง         

26 ผูบ้ริหารใหเ้กียรติ และให ้ 

ความไวว้างใจ ในการปฏิบติังาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

27 ผูบ้ริหารยอมรับฟังปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะในการพฒันางาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

28 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น   

ใ น ก า ร แ ก้ไ ข ปั ญ ห า ใ น ก า ร

ปฏิบติังาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

29 ไดรั้บการยอมรับในผลงานที�ได้

ปฏิบติักบัเพื�อนร่วมงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+5 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

30 มีความเต็มใจเสียสละ กาํลงักาย

และเวลาให้กบัสถานศึกษาเพื�อ

ร่วมงาน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+4 

 

 

0.80 

 

 

ใชไ้ด ้

ด้านการมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบาย         

31 มีโอกาสร่วมกาํหนด            

วตัถุประสงคข์องงานและ   

โครงการของสถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+5 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

32 มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
สาํคญัๆ ของสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้



 
100

ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 
การศึกษาขวญัและกาํลงัใจ           

ในการปฏิบติังานของ                    
ขา้ราชการครู   

ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

33 มีโอกาสทราบถึงความ    
เปลี�ยนแปลงต่างๆ ของนโยบาย  
ในการดาํเนินงานของ       
สถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+4 

 
 

.80 

 
 

ใชไ้ด ้

34 สถานศึกษามีการกระจายอาํนาจ
และมอบหมายงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

35 สามารถปฏิบติังานตามนโยบาย
ของสถานศึกษาได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง        
36 

 
สามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บ
มอบหมายบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

37 หาวธีิปรับปรุงการปฏิบติังาน
ใหดี้ขึ8นอยูเ่สมอ  เมื�อปรากฏวา่
งานยงับกพร่องอยู ่ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

38 คิดอยูเ่สมอวา่จะตอ้งปฏิบติังาน 
ที�ไดรั้บมอบหมายใหดี้ที�สุด 

 
+1 

 
0 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

 
ใชไ้ด ้

39 สามารถปฏิบติังานร่วมกบั
บุคคลอื�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

40 รู้สึกวา่การปฏิบติังานเป็น    
ส่วนหนึ�งที�ทาํใหมี้ความสุข 

 
+1 

 
0 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

 
ใชไ้ด ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง  21  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามการศึกษาขวญัและกาํลังใจ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  

ขอ้ ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

ดา้นความมั�นคงปลอดภยั   1. 0.78 

 2. 0.78 

 3. 0.78 

 4. 0.78 

 5. 0.78 

ความพึงพอใจในสภาพงานที�ดี 1. 0.78 

 2. 0.77 

 3. 0.78 

 4. 0.78 

 5. 0.77 

ดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ของ   1. 0.78 

 2. 0.78 

 3. 0.79 

 4. 0.79 

 5. 0.78 

ดา้นการไดรั้บความยติุธรรม   1. 0.79 

 2. 0.79 

 3. 0.78 

 4. 0.79 

 5. 0.79 

ดา้นความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน      1. 0.78 

 2. 0.77 

 3. 0.78 

 4. 0.78 

 5. 0.78 
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ตาราง  21 (ต่อ) 

 

ขอ้ ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

ดา้นความตระหนกัในตนเอง 1. 0.79 

 2. 0.79 

 3. 0.79 

 4. 0.79 

 5. 0.79 

ดา้นการมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบาย     1. 0.78 

 2. 0.78 

 3. 0.79 

 4. 0.79 

 5. 0.79 

ดา้นการยอมรับความสามารถของตนเอง                                                                                              1. 0.78 

 2. 0.78 

 3. 0.78 

 4. 0.78 

 5. 0.79 

 

 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามการศึกษาขวญัและกาํล ังใจในการปฏิบ ัติงานของ    

ข้าราชการครู สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่ากับ 0.79  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ  ชื�อสกุล      นายชยัรัตน์  ชาญวรัิตน์ 
วนั  เดือน  ปีเกิด     วนัที�   9  กุมภาพนัธ์   2503 

สถานที�เกิด      อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานที�อยูปั่จจุบนั      บา้นเลขที�  480/7  หมู่  9  ตาํบลวงักระแจะ  อาํเภอเมือง 

       จงัหวดัตราด  23000 

ตาํแหน่งหนา้ที�การงานในปัจจุบนั  ครูชาํนาญการพิเศษ   วทิยาลยัเทคนิคตราด 

       จงัหวดัตราด   
สถานที�ทาํงานปัจจุบนั    วทิยาลยัเทคนิคตราด  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด  
ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2521    ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์) 
       วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น 
 พ.ศ. 2524    ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั6นสูง  ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 
       วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น 
 พ.ศ. 2526    ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม ปม. (ไฟฟ้า- สื�อสาร)  
       สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศร์ 

 พ.ศ. 2529     ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต  คอ.บ. (ไฟฟ้า- สื�อสาร)  
       สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศร์ 

 พ.ศ. 2556    ครุศาสตรมหาบณัฑิต  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 

 


