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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครั3 งนี3  มีว ัตถุประสงค์เพื6อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญกําลังใจที6 มีผลต่อ             
การปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ         
และการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ 
และที6ตั3งในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน จาํนวน 162 คน เครื6องมือ
ที6ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ซึ6 งมีค่าความเชื6อมั6น
เท่ากบั 0.85  สถิติที6ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถี6  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี6ย ค่าเบี6ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
 ผลการวิจยัพบวา่  1) ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  และเมื6อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ     
ครูการศึกษานอกโรงเรียน จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน        
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู
การศึกษานอกโรงเรียน จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ     
และเมื6อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที6ระดบั .05  4) ผลการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของครูการศึกษานอกโรงเรียน จาํแนกตามที6ตั3งสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  และเมื6อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพื6อนร่วมงาน  ด้านสภาพการทาํงาน  ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน และดา้นความมั6นคงในการ
ทาํงาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที6ระดบั .05   
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare the morale in working of  

teachers in Chanthaburi, Rayong and Trat provincial offices of the Non - Formal and Informal  

Education, classified by position, experience and location of work.  The research sample consisted    

of 162 teachers in Chanthaburi, Rayong and Trat provincial offices of the Non - Formal and 

Informal Education.  The research instrument was a five rating scale questionnaire.  The data 

were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and  One-way ANOVA.   

 The results were shown that:  1) The morale in working of teachers in Chanthaburi, 

Rayong and Trat provincial offices of the Non - Formal and Informal Education as a whole and 

aspects was at a high level, except compensation and benefits.  2) The comparison of the morale  

classified by working experience as whole and individual aspects was not significantly different.  

3) The comparison of morale classified by position was not significantly different, except 

compensation and benefits, achievement was significantly different at .05 level.  4) The comparison 

of morale classified by location of work was not significantly different, except relationship with 

leader, relationship with colleague, working condition,  achievement and job security was significantly 

different at  .05 level. 




