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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครั. งนี.   มีวตัถุประสงคเ์พื3อศึกษาและเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครู สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศ  ประสบการณ์    
ในการปฏิบติังาน และที3ตั. งสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างที3ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการครู สังกัด     
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราด  ปีการศึกษา  2554 
จาํนวน 257 คน เครื3องมือที3ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
จาํนวน 40 ขอ้ แบบสอบถามมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.77 - 0.79  และมีค่าความเชื3อมั3นทั.งฉบบั 
เท่ากบั 0.79  สถิติที3ใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี3ย  ค่าเบี3ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)   
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื3อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั

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.  

 




