
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ไดแ้บ่ง
การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงัต่อไปนี,  

 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล    
 X   แทน  ค่าคะแนนเฉลี/ย 
 S.D.  แทน  ค่าความเบี/ยงเบนมาตรฐาน 
 n   แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t   แทน  ค่าสถิติที/ใชใ้นการทดสอบค่าที 
 F  แทน  ค่าสถิติที/ใชใ้นการทดสอบค่าเอฟ 
 p   แทน  ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 SS  แทน  ค่า Sum of Squares 
 MS  แทน  ค่า Mean of Square 
 df   แทน  ค่า Degree of Freedom 
 *   แทน  ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 

    
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั, งนี, ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี,  
 ตอนที/  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี/ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที/  2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี/ยวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด 
 ตอนที/  3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
ครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน และที/ตั,งของสถานศึกษา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี/ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง  3  จาํนวนและร้อยละของจาํนวนเกี/ยวกบัสถานภาพครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดั                       

สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และ
ตราด   

      

สถานภาพ 
n = 162 

จาํนวนคน ร้อยละ 

ตาํแหน่ง 

1.  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  38 23.50 

2.  ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล 76 46.90 

3.  ครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน 48 29.60 

รวม 162 100.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   

1.  นอ้ยกวา่ 5  ปี 86 53.10 

2.  5 ปีขึ,นไป 76 46.90 

รวม 162 100.00 

ที/ตั,งของสถานศึกษา 

     1.  จงัหวดัจนัทบุรี 86 53.00 
     2.  จงัหวดัระยอง 38 23.50 
     3.  จงัหวดัตราด 38 23.50 

รวม 162 100.00 

 
 จากตาราง 3  แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีตาํแหน่งในการปฏิบตัิงานเป็นครู       
การศึกษานอกโรงเรียนตาํบล จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
น้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10  และมีที/ตั,งของสถานศึกษาที/ปฏิบติังาน          
อยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 
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 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี/ยวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด 
  

ตาราง  4  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง 
และตราด โดยรวมและรายดา้น 

          

ขวญักาํลงัใจ 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.   ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.11 1.08     ปานกลาง 7 
2.   ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 3.62 0.84 มาก 6 
3.   ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 4.10 0.84 มาก 1 
4.   ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน 3.94 0.68 มาก 2 
5.   ดา้นสภาพการทาํงาน 3.72 0.71 มาก 4 
6.                                      ดา้นความมั/นคงในการทาํงาน 3.63 0.76 มาก 5 
7.   ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 3.83 0.62 มาก 3 

รวมเฉลี/ย 3.71 0.79 มาก   

  
 จากตาราง 4  แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับขวญักาํลังใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก           
( X = 3.71)  และเมื/อพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี/ย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ( X = 4.10)  ดา้นความ 
สัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน ( X = 3.94)  และด้านความสําเร็จในการทาํงาน ( X = 3.83)  ยกเวน้        
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.11) 
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ตาราง  5  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 

1.  รายไดเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที/ 4.00 1.00 มาก 1 

2.  ค่าตอบแทนที/เหมาะสมกบังานที/รับผดิชอบ 3.39 0.82 ปานกลาง 2 

3.  ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม 2.94 0.91 ปานกลาง 4 

4.  ค่าช่วยเหลือบุตร 2.46 1.12 นอ้ย 6 

5.  มีเงินสวสัดิการใหกู้ย้มืเมื/อจาํเป็น 2.63 1.07 ปานกลาง 5 

6.                                  รายไดต่้อเดือน 3.29 0.82 ปานกลาง 3 

รวมเฉลี/ย 3.11 1.08 ปานกลาง   

 
 จากตาราง 5  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน  

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.11)  เมื/อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ คือ รายไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที/ ( X  = 4.00)      
อยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ขอ้  เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี/ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ  ค่าตอบแทน  
ที/เหมาะสมกบังานที/รับผดิชอบ ( X  = 3.39)  รายไดร้วมต่อเดือน ( X  = 3.29)  และค่ารักษาพยาบาล
มีความเหมาะสม ( X  = 2.94)  ยกเวน้ขอ้ที/ 4 ค่าช่วยเหลือบุตรอยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.46) 
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ตาราง  6  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา       
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ดา้นโอกาสความกา้วหนา้  

 

ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  ไดรั้บความยติุธรรมในการพิจารณาความดี    

ความชอบ 3.52 0.90 มาก 5 
2.  ไดรั้บการเลื/อนขั,นเงินเดือน 3.32 0.94 ปานกลาง 6 
3.  การไดรั้บมอบหมายงานที/ตรงกบัความรู้              

ความสามารถ 3.69 0.78 มาก 3 
4.  ไดรั้บการสนบัสนุนในการศึกษาดูงาน                

หรือฝึกอบรม 3.70 0.79 มาก 2 
5.  งานที/ปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัช่วยใหท้่านมีโอกาส       

กา้วหนา้ 3.55 0.85 มาก 4 
6.  การไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการพฒันางาน 3.75 0.79 มาก 1 

รวมเฉลี/ย 3.62 0.84 มาก 

 
 จากตาราง 6  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.62)  เมื/อพิจารณา       
เป็นรายขอ้ พบว่า  เรื/ องที/อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี/ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก  คือ    
การไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการพฒันางาน ( X = 3.75)  ไดรั้บการสนบัสนุนในการศึกษาดูงาน
หรือฝึกอบรม ( X = 3.70)  ไดรั้บมอบหมายงานที/ตรงกบัความรู้ความสามารถ ( X = 3.69)  ขอ้ที/     
อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ  การไดรั้บขั,นเงินเดือน ( X = 3.32)  
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ตาราง  7  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา       
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามใกลชิ้ดเป็นกนัเอง             

ในการปฏิบติังาน 4.13 0.86 มาก 4 
2.  ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 4.06 0.87 มาก 6 
3.  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังาน 4.03 0.83 มาก 7 
4.  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดใหท้าํงานอยา่งอิสระ             

และเตม็ความสามารถ 4.15 0.84 มาก 1 
5.  ผูบ้งัคบับญัชาช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํในการ

ปฏิบติังาน 4.10 0.86 มาก 5 
6.  ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมใหมี้โอกาสกา้วหนา้          

ในตาํแหน่งหนา้ที/ 4.13 0.82 มาก 2 
7.  ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความเป็นกนัเองนอกเหนือจาก

การปฏิบติังาน 4.13 0.82 มาก 2 

รวมเฉลี/ย 4.10 0.84 มาก 

 

 จากตาราง 7  แสดงว่า  ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10)  เมื/อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี/ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก 
คือ  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดให้ทาํงานอยา่งอิสระและเต็มความสามารถ ( X  = 4.15)  ส่วนผูบ้งัคบับญัชา
ส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที/  ผูบ้งัคบับญัชาให้ความใกล้ชิดเป็นกนัเองในการ
ปฏิบติังาน  และผูบ้งัคบับญัชาแสดงความเป็นกนัเองนอกเหนือจากการปฏิบติังาน  มีค่าเฉลี/ยเท่ากนั  
( X  = 4.13)    
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ตาราง  8  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา       
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน 

  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน         

จากเพื/อนร่วมงาน 3.99 0.66 มาก 1 
2.  การไดรั้บการยอมรับจากเพื/อนร่วมงาน 3.93 0.64 มาก 6 
3.  การใหค้าํแนะนาํปรึกษากบัเพื/อนร่วมงาน 3.92 0.64 มาก 7 
4.  ความสามคัคีของเพื/อนร่วมงาน 3.94 0.69 มาก 5 
5.  ความเป็นญาติมิตรที/ให้อภยักนั                   

จากเพื/อนร่วมงาน 3.99 0.74 มาก 2 
6.  การไดรั้บความไวว้างใจจากเพื/อนร่วมงาน 3.94 0.67 มาก 4 
7.  โอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคก์บั      

เพื/อนร่วมงานอยา่งเป็นกนัเอง 3.96 0.68 มาก 3 
8.  การปฏิบติัหนา้ที/แทนกนัเมื/อมีเหตุจาํเป็น 3.92 0.72 มาก 8 

รวมเฉลี/ย 3.94 0.68 มาก 

 

 จากตาราง 8  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94)  เมื/อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี/ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ  
การให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื/อนร่วมงาน และความสามคัคีของเพื/อนร่วมงาน           
มีค่าเฉลี/ยเท่ากนั คือ ( X = 3.99)  โอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคก์บัเพื/อนร่วมงานอยา่งเป็นกนัเอง 
( X = 3.96)  และความสามคัคีของเพื/อนร่วมงานกบัการไดรั้บความไวว้างใจจากเพื/อนร่วมงาน         
มีค่าเฉลี/ยเท่ากนั คือ ( X = 3.94)  
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ตาราง  9  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา       
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ดา้นสภาพการทาํงาน 

          

ดา้นสภาพการทาํงาน 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 

1.  สถานที/ทาํงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.81 0.63 มาก 1 

2.  สถานที/ทาํงานมีความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 3.78 0.70 มาก 3 
3.  มีอาคารสถานที/เพียงพอในการจดักิจกรรม          

การเรียนรู้ 3.65 0.84 มาก 7 
4.  สถานที/ทาํงานมีสื/ออุปกรณ์และเครื/องมือเครื/องใช้

เพียงพอในการปฏิบติังาน 3.54 0.83 มาก 8 
5.  อาคารสถานที/มีบรรยากาศ ไดแ้ก่ แสง เสียง อากาศ

ที/เอื,อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.77 0.72 มาก 4 
6.  เครือข่ายภาครัฐและเอกชนใหค้วามร่วมมือ 

สนบัสนุนและส่งเสริมในการปฏิบติังาน 3.76 0.64 มาก 5 
7.  เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือ สนบัสนุน             

และส่งเสริมในการปฏิบติังาน 3.78 0.65 มาก 2 
8.  ปริมาณงานที/ไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที/ 3.69 0.69 มาก 6 

รวมเฉลี/ย 3.72 0.71 มาก 

 
 จากตาราง  9  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  ดา้นสภาพการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.72)  เมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้      
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี/ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ  สถานที/ทาํงาน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ( X = 3.81)  สถานที/ทาํงานมีความเหมาะสมในการปฏิบติังาน         
และเครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือสนบัสนุนและส่งเสริมในการปฏิบติังานมีค่าเฉลี/ยเท่ากนั คือ 
( X = 3.78)  และอาคารสถานที/มีบรรยากาศ ไดแ้ก่ แสงเสียงอากาศที/เอื,อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
( X = 3.77)  และปริมาณงานที/ไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที/ ( X = 3.69)  
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ตาราง  10  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา     
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ดา้นความมั/นคงในการทาํงาน 

 

ดา้นความมั/นคงในการทาํงาน 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  การโยกยา้ยพื,นที/ในการปฏิบติังานเป็นไปดว้ย

ความยติุธรรม 3.68 0.69 มาก 4 
2.  มั/นใจวา่จะไม่ถูกลงโทษใหอ้อกจากงาน         

โดยไม่มีเหตุผล 3.90 0.80 มาก 1 
3.  รายไดก้บัค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั                 

มีความเหมาะสม 3.31 0.76 ปานกลาง 8 
4.  ลกัษณะงานที/ทาํอยูมี่หลกัประกนัในดา้น   

ความมั/นคงต่ออาชีพ 3.37 0.86 ปานกลาง 7 
5.   มั/นใจจะไดรั้บความคุม้ครองในการปฏิบติังาน  

ที/ไดรั้บมอบหมาย 3.49 0.76 ปานกลาง 6 
6.  อาชีพที/ทาํอยูเ่ป็นอาชีพที/มั/นคงช่วยใหด้าํรงอยูไ่ด้

ตามอตัภาพ 3.61 0.85 มาก 5 
7.  การไดรั้บการพฒันาตนในการปฏิบติังาน 3.82 0.70 มาก 3 
8.  เพื/อนร่วมงานเห็นความสาํคญัของงาน             

ที/ท่านปฏิบติั 3.83 0.67 มาก 2 

รวมเฉลี/ย 3.63 0.76 มาก 

  
 จากตาราง 10  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด  ดา้นความมั/นคงในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63)  เมื/อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก 5 ขอ้ เรียงตามค่าเฉลี/ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ  มั/นใจว่าจะ       
ไม่ถูกลงโทษให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุผล ( X = 3.90)  เพื/อนร่วมงานเห็นความสําคญัของงาน     
ที/ท่านปฏิบติั ( X = 3.83)  การไดรั้บการพฒันาตนในการปฏิบติังาน ( X = 3.82)  และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 3 ขอ้ คือ มั/นใจจะไดรั้บความคุม้ครองในการปฏิบติังานที/ไดรั้บมอบหมาย ( X = 3.49)  
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ลกัษณะงานที/ทาํอยูมี่หลกัประกนัในดา้นความมั/นคงต่ออาชีพ ( X = 3.37) และรายไดก้บัค่าใชจ่้าย
ในชีวติประจาํวนัมีความเหมาะสม ( X = 3.31) 

 
ตาราง  11  ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐานของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา     

นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
n = 162 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  การทาํงานที/ไดรั้บมอบหมายบรรลุตามเป้าหมาย 

ที/ตั,งไว ้ 3.83 0.64 มาก 7 
2.  บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสาํคญัของงาน    

ที/ท่านปฏิบติั 3.84 0.61 มาก 5 
3.  ผลงานเป็นส่วนหนึ/งในการสร้างชื/อเสียงใหก้บั

หน่วยงาน 3.87 0.62 มาก 3 
4.  ตาํแหน่งหนา้ที/ที/ปฏิบติัมีความสาํคญัและไดรั้บ

การยอมรับจากชุมชน 3.85 0.63 มาก 4 
5.  ความสาํเร็จในการใหก้ารศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 3.94 0.60 มาก 1 
6.  ความสาํเร็จในการดาํเนินงานในหนา้ที/ที/ไดรั้บ

มอบหมาย 3.88 0.63 มาก 2 
7.  ความสาํเร็จในการบริหารทรัพยากรที/เกี/ยวขอ้ง  

กบัการปฏิบติังาน 3.83 0.61 มาก 6 
8.  ผูบ้งัคบับญัชายกยอ่งชมเชยในผลงานของท่าน 3.75 0.66 มาก 8 

รวมเฉลี/ย 3.85 0.62 มาก 
  

 จากตาราง 11  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด  ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85)  เมื/อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี/ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ  ความสําเร็จ   
ในการให้การศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย ( X = 3.94)  ความสําเร็จในการดาํเนินงานในหน้าที/ที/ไดรั้บ
มอบหมาย ( X = 3.88)  และผลงานเป็นส่วนหนึ/งในการสร้างชื/อเสียงใหก้บัหน่วยงาน ( X = 3.87)   
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 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
ครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัจนัทบุรี ระยองและตราด โดยรวม และรายดา้นจาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน และที/ตั,งสถานศึกษา 
 
ตาราง  12  ผลการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน      

สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง 
และตราด โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 

ขวญักาํลงัในการปฏิบติังาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน     

มาก (n = 76) นอ้ย (n = 86) t p 

X  S.D. X  S.D.     

1. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.01 0.65 3.06 0.68 0.439 0.523 
2. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 3.51 0.72 3.66 0.61 1.383 0.270 
3. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 4.04 0.89 4.16 0.64 0.945 0.184 
4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน 3.87 0.59 3.99 0.55 1.305 0.760 
5. ดา้นสภาพการทาํงาน 3.73 0.56 3.73 0.54 0.053 0.218 
6. ดา้นความมั/นคงในการทาํงาน 3.61 0.59 3.66 0.53 0.572 0.109 
7. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 3.90 0.52 3.82 0.50 1.040 0.876 

รวม 3.66 0.64 3.72 0.58 0.819 0.420 

 
* p ≤ .05 

 
 จากตาราง 12  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด โดยรวมและรายด้านจําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน              
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  13  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา        

นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง 

 

ขวญัและกาํลงัใจของครู แหล่งความ 
SS df MS F p 

การศึกษานอกโรงเรียน แปรปรวน 

1.  ดา้นค่าตอบแทน ระหวา่งกลุ่ม 4.13 2 2.06 4.903 0.009* 

และสวสัดิการ ภายในกลุ่ม 66.92 159 0.42 
 

  

  รวม 71.05 161     

2.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ระหวา่งกลุ่ม 1.49 2 0.75 1.695 0.187 

ภายในกลุ่ม 70.09 159 0.44 
 

  

  รวม 71.59 161     

3.  ดา้นความสัมพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 0.73 2 0.37 0.609 0.545 

กบัผูบ้งัคบับญัชา ภายในกลุ่ม 95.18 159 0.60 
 

  

  รวม 95.91 161     

4.  ดา้นความสัมพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 0.48 2 0.24 0.737 0.480 

กบัเพื/อนร่วมงาน ภายในกลุ่ม 51.95 159 0.33 
 

  

  รวม 52.43 161     

5.  ดา้นสภาพการทาํงาน ระหวา่งกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.652 0.552 

ภายในกลุ่ม 48.86 159 0.31 
 

  

  รวม 49.26 161     

6.  ดา้นความมั/นคง ระหวา่งกลุ่ม 1.38 2 0.69 2.913 0.115 

ในการทาํงาน ภายในกลุ่ม 49.97 159 0.31 
 

  

  รวม 51.35 161     

7.  ดา้นความสาํเร็จ  ระหวา่งกลุ่ม 2.17 2 1.09 4.348 0.015* 

ในการทาํงาน ภายในกลุ่ม 39.75 159 0.25     

  รวม 41.92 161       
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

ขวญัและกาํลงัใจของครู แหล่งความ 
SS df MS F p 

การศึกษานอกโรงเรียน แปรปรวน 
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม   4.75 2 0.07 0.683 0.572 
  ภายในกลุ่ม 24.76 159 0.36      
  รวม  29.45 161 

      

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 13  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  และเมื/อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ และด้านความสําเร็จในการทาํงาน   
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 
 
ตาราง  14  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา

นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 

ตาํแหน่ง  

X  

ครูอาสาสมคัร
การศึกษา  

นอกโรงเรียน  

ครูการศึกษา
นอกโรงเรียน

ตาํบล 

ครู            
ศูนยก์ารเรียน 

ชุมชน 
2.91 3.21 2.87 

ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  2.91 -  0.29* 0.34* 
ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล 3.21 - - 0.08 
ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน 2.87 -   -  - 

 
*p ≤ .05 
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 จากตาราง 14  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามตาํแหน่ง ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า ครูอาสาสมคัรการศึกษา 
นอกโรงเรียนกับครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล  และครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน       
กบัครูศูนยก์ารเรียนชุมชนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05  โดยครูการศึกษา         
นอกโรงเรียนตาํบล  มีขวญักาํลังใจในการปฏิบติังานด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการมากกว่า        
ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน และครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  มีขวญักาํลงัใจ  
ในการปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการมากกวา่ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน  ส่วนครูการศึกษา
นอกโรงเรียนตาํบลกบัครูศูนยก์ารเรียนชุมชน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

ตาราง  15  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

 

ตาํแหน่ง  

X  

ครูอาสาสมคัร
การศึกษา 

นอกโรงเรียน  

ครูการศึกษา
นอกโรงเรียน

ตาํบล 

ครู            
ศูนยก์ารเรียน      

ชุมชน 
2.91 3.21 2.87 

ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  2.91 -  0.39* 0.16 
ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล 3.21 - - 0.23 

ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน 2.87  -  -  - 

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 15 แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามตาํแหน่ง ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน พบว่า ครูอาสาสมคัรการศึกษา   
นอกโรงเรียนกบัครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05 
โดยครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบล  มีขวญักาํลังใจในการปฏิบติังาน ด้านความสําเร็จในการ
ทาํงานมากกว่าครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน ส่วนครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
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กับครูศูนย์การเรียนชุมชน  และครูการศึกษานอกโรงเรียนตาํบลกับครูศูนย์การเรียนชุมชน         
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง  16  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง 
และตราด จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา 

 

ขวญัและกาํลงัใจของครู แหล่งความ 
SS df MS F p 

การศึกษานอกโรงเรียน แปรปรวน 
1.  ดา้นค่าตอบแทน ระหวา่งกลุ่ม 2.36 2 1.18 2.733 0.068 

และสวสัดิการ ภายในกลุ่ม 68.68 159 0.43     
  รวม 71.05 161       

2.  ดา้นโอกาส ระหวา่งกลุ่ม 2.21 2 1.10 2.529 0.083 
ความกา้วหนา้ ภายในกลุ่ม 69.38 159 0.44     

  รวม 71.59 161       
3.  ดา้นความสัมพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.70 2 5.85 11.044 0.000* 

กบัผูบ้งัคบับญัชา ภายในกลุ่ม 84.21 159 0.53     
  รวม 85.91 161       

4.  ดา้นความสัมพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม 5.78 2 2.89 9.850 0.000* 
กบัเพื/อนร่วมงาน ภายในกลุ่ม 46.65 159 0.29     

  รวม 52.43 161       
5.  ดา้นสภาพการทาํงาน ระหวา่งกลุ่ม 4.64 2 2.32 8.267 0.000* 

ภายในกลุ่ม 44.62 159 0.28     
  รวม 49.26 161       

6.  ดา้นความมั/นคง ระหวา่งกลุ่ม 1.95 2 0.98 3.142 0.046* 
ในการทาํงาน ภายในกลุ่ม 49.39 159 0.31     

  รวม 51.35 161       
7.  ดา้นความสาํเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.83 2 1.92 8.000 0.000* 

ในการทาํงาน ภายในกลุ่ม 38.09 159 0.24     
  รวม 41.92 161       



 88
 

ขวญัและกาํลงัใจของครู แหล่งความ 
SS df MS F p 

การศึกษานอกโรงเรียน แปรปรวน 
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.63 2 1.82 0.606 0.514 

  ภายในกลุ่ม  28.63 159 0.66      
  รวม  31.68 161       

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 16  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง   
และตราด  จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา  พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ   
และเมื/อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ด้านความสัมพนัธ์         
กบัเพื/อนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน และดา้นความมั/นคงในการ
ทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05  ส่วนดา้นอื/น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
 

ตาราง  17  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
จังหวดัจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามที/ตั, งของสถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์                 
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 

ที/ตั,งสถานศึกษา  

X  

จนัทบุรี ระยอง ตราด 

3.43 3.95 3.71 

จงัหวดัจนัทบุรี 3.43 -  0.63* 0.40 

จงัหวดัระยอง 3.95 - - 0.23 

จงัหวดัตราด 3.71 -   -  - 

 
*p ≤ .05 
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 จากตาราง 17  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ สถานศึกษา    
ในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05  
โดยสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีมีขว ัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับ                
ผูบ้ ังคับบัญชาน้อยกว่าสถานศึกษาในจังหวดัระยอง  ส่วนสถานศึกษาในจังหวดัจันทบุรีกับ      
สถานศึกษาในจงัหวดัตราด และสถานศึกษาในจงัหวดัระยองกับสถานศึกษาในจงัหวดัตราด      
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง  18  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา

นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
จงัหวดัจันทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามที/ตั, งของสถานศึกษา ด้านความสัมพนัธ์             
กบัเพื/อนร่วมงาน 

 

ที/ตั,งสถานศึกษา  

X  

จนัทบุรี ระยอง ตราด 

4.11 3.76 3.71 

จงัหวดัจนัทบุรี 4.11 -  0.35* 0.19 

จงัหวดัระยอง 3.76 - -          0.16 

จงัหวดัตราด 3.71  -  -  - 

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 18  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อร่วมงาน พบว่า สถานศึกษา       
ในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05            
โดยสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื/อนร่วมงาน
มากกวา่สถานศึกษาในจงัหวดัระยอง ส่วนสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราด  
และสถานศึกษาในจงัหวดัระยองกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราดแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั   
ทางสถิติ 
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ตาราง  19  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา

นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ดา้นสภาพการทาํงาน 

 

ที/ตั,งสถานศึกษา  

X  

จนัทบุรี ระยอง ตราด 

4.11 3.76 3.71 

จงัหวดัจนัทบุรี 4.11 -  0.23* 0.33* 

จงัหวดัระยอง 3.76 - - 0.08 

จงัหวดัตราด 3.71  -  - -  

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 19  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ดา้นสภาพการทาํงาน พบวา่ สถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี
กบัสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง  และสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราด  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05  โดยสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีมีขวญักาํลงัใจ
ในการปฏิบติังาน ด้านสภาพการทาํงานมากกว่าสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง และสถานศึกษา      
ในจงัหวดัจนัทบุรีมีขวญักาํลังใจในการปฏิบติังาน ด้านสภาพการทาํงานมากกว่าสถานศึกษา        
ในจงัหวดัตราด  ส่วนสถานศึกษาในจงัหวดัระยองกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราด แตกต่างกัน   
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  20  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ดา้นความมั/นคงในการทาํงาน 

 

ที/ตั,งสถานศึกษา  

X  

จนัทบุรี ระยอง ตราด 

3.74 3.58 3.48 

จงัหวดัจนัทบุรี 3.74 -  0.39* 0.16 

จงัหวดัระยอง 3.58 - - 0.23 

จงัหวดัตราด 3.48  -  - -  

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 20  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    
และตราด  จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ด้านความมั/นคงในการทาํงาน พบว่า สถานศึกษา       
ในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัระยองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05             
โดยสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นมั/นคงในการทาํงานมากกว่า
สถานศึกษาในจงัหวดัระยอง  ส่วนสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราด  
และสถานศึกษาในจงัหวดัระยองกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราดแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั   
ทางสถิติ 
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ตาราง  21  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

 

ที/ตั,งสถานศึกษา  

X  

จนัทบุรี ระยอง ตราด 

3.99 3.79 3.62 

จงัหวดัจนัทบุรี 3.99 -  0.20* 0.37* 

จงัหวดัระยอง 3.79 - - 0.09 

จงัหวดัตราด 3.62  -  -  - 

 
*p ≤ .05 

 
 จากตาราง 21  แสดงว่า ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัจนัทบุรี ระยอง        
และตราด  จาํแนกตามที/ตั,งของสถานศึกษา ด้านความสําเร็จในการทาํงาน พบว่า สถานศึกษา        
ในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง และสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีกบัสถานศึกษา           
ในจงัหวดัตราดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05  โดยสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี   
มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสําเร็จในการทาํงานมากกว่าสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง  
และสถานศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ความความสําเร็จในการทาํงาน
มากกวา่สถานศึกษาในจงัหวดัตราด  ส่วนสถานศึกษาในจงัหวดัระยองกบัสถานศึกษาในจงัหวดัตราด 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 




