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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1.  ดร.สมชาย  อรุณธญัญา รองผูอ้าํนวยการ 
   สาํนกังานเขตพื นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
2.  นายครรชิต  สารกิจอาภา รองผูอ้าํนวยการ 
   สาํนกังานเขตพื นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1 
3.  นายธงชยั  ถาวร  รองผูอ้าํนวยการ 
   สาํนกังานเขตพื นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1 
4.  วา่ที# ร.ท.กมัพล  ผลพฤกษา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัไผล่อ้ม 
5.  นายเด่น  นพรัตน์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคลองนํ าใส 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการทาํวจิัย 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

เรื�อง  การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ                               
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจันทบุรี  เขต  1 

............................................................................................................................................................. 
คําชี�แจง 
 1.  แบบสอบถามนี� ใช้ประเมินบทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา    
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 2.  การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประกอบดว้ย 2  ส่วน คือ 
  ส่วนที,  1  ข้อมูลทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึ, งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
  ส่วนที, 2  ขอ้มูลเกี,ยวกบัการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดั   
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี           
เขต 1  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั (Rating Scale)  จาํนวน  27  ขอ้  
กาํหนดการใหค้ะแนน  ดงันี�  
  1  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
  2  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
  3  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
  4  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งมาก 
  5  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
 3.  ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ตอบตามความเป็นจริงกบัตวัท่านใหส้มบูรณ์ 
 4.  ขอ้มูลที,ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามนี�  จะสรุปออกมาเป็นภาพรวมมิไดเ้จาะจงเป็นของ
บุคคลใดหรือหน่วยงานใดคาํตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด  

 5.  ผลที,ไดจ้ากการประเมินในครั� งนี� จะนาํไปเป็นขอ้มูลที,สําคญัในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ 
เรื, อง การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ     
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี�ดว้ยที,ใหค้วามร่วมมือดว้ยดี 
 

นายปัญญา  ธิมาชยั 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ส่วนที�  1 ขอ้มูลทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คําชี�แจง ในฐานะที,ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานคนหนึ, ง  ขอให้ท่านตอบคาํถาม     
ต่อไปนี�   ตามสภาพที,เป็นจริง  โดยการกาเครื,องหมาย   �   ในช่อง � ที,ท่านเลือก 

 

1. ข้อมูลเบื�องต้น 
 1.1 ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดใด 

�  สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก  (มีจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน  300  คน) 
�  สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่  (มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  301  คนขึ�นไป) 

 1.2 ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในฐานะอะไร 
  1.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาภายนอกโรงเรียน  

   �  ผูป้กครอง 
   �  ศิษยเ์ก่า 
   �  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ,น 
   �  ผูแ้ทนประชาชน 
   �  ผูท้รงคุณวฒิุ 
   �  ผูแ้ทนศาสนา 
1.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานภายในโรงเรียน 
   �  ผูแ้ทนครู 
   �  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
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ส่วนที�  2 ขอ้มูลเกี,ยวกบัการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี             
 เขต  1  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  จาํนวน  27  ขอ้ 
 
คําชี�แจง ในฐานะที,ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานคนหนึ, ง  ขอให้ท่านตอบคาํถาม     
ต่อไปนี�   ตามสภาพที,เป็นจริง  โดยกาเครื,องหมาย   �   ในช่องทางขวามือของแต่ละกิจกรรม    
ตามระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของท่าน  
ดงันี�  
 1   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 2   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 3   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 4   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งมาก 
 5   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัมาก    

 
ตวัอยา่งการกรอกแบบสอบถาม 

ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
0 พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดเป้าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดั
การศึกษา 

    � 

 
 จากตวัอย่างขอ้  0  ท่านทาํเครื,องหมาย � ในช่องมากแสดงว่าท่านให้ความเห็นและ           
มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา               
ขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษาในระดบัมาก 
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ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
ก.  ดา้นกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

1. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษา 

     

2. ติดตามการดาํเนินงานตามเป้าหมาย  แผนงาน  และ
มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

3. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับ    
เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในกรณีที,ดาํเนินการไปแลว้   
มีปัญหาอุปสรรค 

     

4. ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีและผลการ
ดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

ข.  ดา้นส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 ด้านวชิาการ      

5. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตร     
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

6. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

7. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  การพฒันากระบวนการเรียน
การสอนและการวิจยั 

     

8. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและการรับประเมิน 
จากภายนอก 

     

9. ส่งเสริม  สนบัสนุนสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  จดัให ้   
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพื,อการศึกษา 

     

   



 81

ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
 ด้านงบประมาณ      
10. พิจารณาใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนเกี,ยวกบั                   

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ใหมี้ความคล่องตวั 

     

11. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัหารายไดก้ารจดัหา         
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

 ด้านการบริหารงานบุคคล      
12. พิจารณาและสนบัสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บ 

การพฒันา 
     

13. ร่วมกบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานพิจารณาแนวทาง         
การไดม้าซึ, งครูที,มีจาํนวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

     

 ด้านการบริหารทั�วไป      
14. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนเกี,ยวกบั               

การระดมทรัพยากรเพื,อการศึกษา 
     

15. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนการบริหารงาน
กิจการนกัเรียน    

     

ค.  ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา     
ขั�นพื�นฐาน 
16. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด

แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการและแนวทาง                       
ในการบริหารงานบุคคล 

     

17. ติดตาม  ดูแลใหด้าํเนินการเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบติัการและแนวทางที,กาํหนด 

     

18. พิจารณาการประเมินผลการบริหารบุคคล                           
เมื,อสิ�นปีงบประมาณหรือสิ�นปีการศึกษา 
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ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
19. เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่ง           

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                               
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

20. เสนอความคิดเห็นใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ถา้พบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
มีพฤติกรรมที,ไม่เหมาะสมไม่เอาใจใส่ต่อการจดั           
การเรียนการสอนอนัอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

21. เสนอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการ 
ถา้เห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั�นพื�นฐานควรไดรั้บการพฒันาหรือยกยอ่งชมเชย  
ใหข้วญักาํลงัใจ 

     

ง.  ดา้นการปฏิบติัหนา้ที,อื,นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  (นโยบายสาํคญั) 
22. ร่วมพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ      
23. ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซื�อหนงัสือ      
24. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ      
25. กาํหนดกิจกรรมที,จะพฒันาคุณภาพการศึกษาของ  

นกัเรียน 
     

26. พิจารณาใชเ้งินที,เหลือจากการดาํเนินการแลว้      
27. พฒันาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง  11  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ (IOC) 
 

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

ก.  ดา้นกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 
1. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม          

ในการกาํหนดเป้าหมาย  แผนงาน  และ
มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา
ขั7นพื7นฐานในการจดัการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

2. ติดตามการดาํเนินงานตามเป้าหมาย    
แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม            
ในการปรับเป้าหมาย  แผนงาน  และ 
มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา
ขั7นพื7นฐานในกรณีที�ดาํเนินการไป            
แลว้มีปัญหาอุปสรรค +1 0 +1 +1 +1 0.80 

 

4. ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีและ                  
ผลการดาํเนินการจดัการศึกษาของ   
สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

ข.  ดา้นส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 
 ด้านวชิาการ        

5. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาสาระ   
หลกัสูตรสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

6. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

7. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน  การพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนและการวจิยั 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
     

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

8. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั7นพื7นฐานและ
การรับประเมิน จากภายนอก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

9. ส่งเสริม  สนบัสนุนสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน  
จดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยเีพื�อการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

 ด้านงบประมาณ        
10. พิจารณาใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน      

เกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณของ  
สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน ใหมี้ความคล่องตวั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

11. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัหารายได ้      
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น     
ของสถานศึกษาขั7นพื7นฐานและการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 0 +1 0.80 

 

 ด้านการบริหารงานบุคคล        
12. พิจารณาและสนบัสนุน ส่งเสริมให้

บุคลากรไดรั้บการพฒันา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

13. ร่วมกบัสถานศึกษาขั7นพื7นฐานพิจารณา
แนวทางการไดม้าซึ� งครูที�มีจาํนวนเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

 

 ด้านการบริหารทั�วไป        
14. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุน

เกี�ยวกบัการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

15. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุน 
การบริหารงานกิจการนกัเรียน    +1 +1 0 +1 +1 0.80 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
    

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

ค.  ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา      
ขั7นพื7นฐาน 
16. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม              

ในการกาํหนดแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัการ
และแนวทางในการบริหารงานบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

17. ติดตาม  ดูแลใหด้าํเนินการเป็นไปตาม
แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการและแนวทาง
ที�กาํหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

18. พิจารณาการประเมินผลการบริหารบุคคล       
เมื�อสิ7นปีงบประมาณหรือสิ7นปีการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

19. เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัรา
ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

20. เสนอความคิดเห็นใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ขั7นพื7นฐานถา้พบวา่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีพฤติกรรม        
ที�ไม่เหมาะสมไม่เอาใจใส่ต่อการจดั           
การเรียนการสอนอนัอาจส่งผลใหเ้กิด
ความเสียหายต่อสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

 

21. เสนอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน
ดาํเนินการ ถา้เห็นวา่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ขั7นพื7นฐาน             
ควรไดรั้บการพฒันาหรือยกยอ่งชมเชย  
ใหข้วญักาํลงัใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

ง.  ดา้นการปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  (นโยบายสาํคญั) 
22. ร่วมพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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ตาราง  11  (ต่อ) 
         

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

23. ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซื7อหนงัสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
24. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
25. กาํหนดกิจกรรมที�จะพฒันาคุณภาพ     

การศึกษาของนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
26. พิจารณาใชเ้งินที�เหลือจาก                       

การดาํเนินการแลว้ +1 0 +1 +1 +1 0.80  
27. พฒันาระบบการควบคุมภายใน          

สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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ตาราง  12  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ    
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 

ที� 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 

1. ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 0.95 
2. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของ

สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 0.93 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 0.97 
4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ประกาศ  กาํหนด 0.97 
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั7งฉบบั 0.95 

 




