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กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์:
อาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง, อาจารย์ ดร.ดวงเดือน แซ่ตงั .
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อสร้ างและหาคุณภาพแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และเปรี ยบเทียบขวัญกําลังใจใน
การปฏิบตั ิงานจําแนกตามกลุ่มงานที่ปฏิบตั ิ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2555 จํานวน 804 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เป็ นแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน สถิตทิ ี่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยใช้ วิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. แบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ มีคา่ อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง (r) .20 – .76 ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดด้ วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
ทัง้ 10 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านนโยบายขององค์การ มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ เท่ากับ 0.93
รองลงมาได้ แก่ด้านการบริ หารงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านลักษณะของงานด้ านค่าตอบแทน/ความ
มัน่ คง ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านการยกย่อง ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ด้ านความสําเร็ จ และ
ด้ านความรับผิดชอบมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ 0.91, 0.86, 0.84, 0.81, 0.81, 0.79, 0.76, 0.70 และ
0.40 ตามลําดับ คุณภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง พิจารณาจากค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ มีคา่
อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.93 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดด้ วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค มีคา่ 0.88
2. บุค ลากรสายสนับ สนุน วิ ช าการที่ มี ก ลุ่ม งานต่า งกัน มี ข วัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านความสําเร็ จ
ด้ านการยกย่อง ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านการบริ หารงาน และด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง และด้ านนโยบายขององค์การ ไม่แตกต่างกัน
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The main purposes of this research were to construc and find out the quality of
srinakharinwirot university employees for working morale test and to compare working
group the srinakharinwirot university employees with the different level. The sample
consisted of 804 personnel working at Srinakharinwirot University during 2012 fiscal year,
byusing the stratified random sampling technique. Research to was the morale test. Factor
analysis and one way analysis of varience were used for the data analysis.
The research results were as follows:
1. The morale test for srinakharinwirot university employees the item discrimination
index ranged from .205 – .765 From the confirmatory factor analysis, it was found that morale
test for working consisted of ten factors which were company policies, supervision, advancement,
work content, job security, working condition, recognition, interpersonal, achievement and
responsibility. The construct validity of the ten factors were 0.93, 0.91, 0.86, 0.84, 0.81, 0.81,
0.79, 0.76, 0.70 and 0.40 respectively. The factor loading ranged from 0.40 - 0.93 and the
reliability was 0.88
2. The morale on working achievement, recognition, working condition, supervision,
interpersoual for srinakharinwirot university employees with the different level had difference
values with a statistical significant of 0.5, but The morale on working on responsibility, work
content, advancement, job security and company policies was found not different.
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ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้ สําเร็ จลงได้ ด้วยความกรุ ณาเอาใจใส่ให้ คําปรึ กษาเป็ นอย่างดีของ
อาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ดวงเดือน แซ่ตงั กรรมการ
ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ในการให้ คําปรึ กษาความช่วยเหลือตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ และให้
คํา แนะนํ า ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ การทํ า ปริ ญญานิ พ นธ์ นับตัง้ แต่เ ริ่ ม ดํา เนิ น การจนเสร็ จ
เรี ยบร้ อยสมบูรณ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ละเอียด รักษ์ เผ่า และอาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม ที่กรุณา
ุ ค่ารวมทังแก้
้ ไขข้ อบกพร่ อง
เป็ นกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ ที่ได้ ให้ ความรู้ และข้ อแนะนําอันมีคณ
ต่าง ๆ ของปริญญานิพนธ์ให้ มีความถูกต้ องสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ ดร.อรอุมา เจริ ญสุข อาจารย์ ดร.มณฑิรา
จารุเพ็ง อาจารย์พิพฒ
ั น์ นวลอนันต์ คุณปรี ดา อ้ วนลํ่า ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ที่ ใช้ ในการวิจัย และให้ ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ของเครื่ องมือ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้บริ หารมหาวิทยาลัย ผู้บริ หารคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างและให้ ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิจยั เป็ น
อย่างดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวัดผลและวิจยั การศึกษาทุกท่านที่ได้ อบรมสัง่ สอน
ให้ ค วามรู้ ประสิท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู้ ประสบการณ์ ที่ ดี แ ละมี คุณ ค่า อย่า งยิ่ ง กับ ผู้วิ จัย และได้
หล่อหลอมให้ ศษิ ย์เป็ นนักวัดผลที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมีคณ
ุ ภาพ
้ าลังใจ และกําลัง
ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่อารี ใจดี และครอบครัวที่ช่วยสนับสนุน ทังกํ
ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ ป ริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ส้ ํ า เร็ จ ลุล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี และขอขอบคุณ เพื่ อ น ๆ สาขาการวัด ผล
การศึกษาที่เป็ นกัลยาณมิตรทังในช่
้ วงเรี ยน และการทําปริ ญญานิพนธ์ คุณค่าและประโยชน์ที่บงั เกิด
ขึ ้นจากงานวิจยั นี ้ขออุทิศส่วนกุศลให้ คณ
ุ พ่อกริ ช แก้ วคง ผู้ที่ปรารถนาจะเห็นผู้วิจยั ได้ รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สงู สุด รวมทังคณาจารย์
้
ที่อบรมสัง่ สอน ปลูกฝั งคุณงามความดี ตลอดจนประสิทธิ์ประสาท
วิทยาการความรู้ให้ จนผู้วิจยั ประสบความสําเร็ จในการศึกษาครัง้ นี ้
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นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
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7

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจ
การสร้ างและพัฒนาแบบวัดด้ านจิตพิสยั
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ต่างประเทศ
งานวิจยั ในประเทศ

9
9
9
14
19
31
31
36
45
45
47

3 วิธีดาํ เนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
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54
65
65
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การบริ หารงานในหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม ทังองค์
้ กรและสถาบันต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานนับเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญมากองค์ประกอบหนึง่ ที่จะทําให้ หน่วยงานนัน้
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ในบรรดาองค์ประกอบของทรัพยากรการบริ หาร ซึง่ ประกอบด้ วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่ง อย่างไรก็ตามคนยังเป็ น
ปั จจัยระดับแนวหน้ าที่นําความสําเร็ จมาสูอ่ งค์กร (พะยอม วงศ์สารศรี . 2541: 2) ดังนัน้ ในองค์การทุก
ประเภท หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริ หารต่างตระหนักดีว่า ความสําเร็ จ หรื อความล้ มเหลวขององค์การที่
เกิดขึ ้นนัน้ คนเป็ นปั จจัยหลัก ผู้ปฏิบตั งิ านทุกคน และทุกระดับต่างก็เป็ นทรัพยากรที่สงู ค่ายิ่งขององค์การ
ั ฑ์ และการเงินแม้ จะมี
ความสําเร็จของงานขึ ้นอยู่กบั คน บรรดาสิ่งก่อสร้ าง อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภณ
บริบรู ณ์เพียงใด ก็จะไม่มีความหมายเลย ถ้ าคนที่ใช้ สงิ่ เหล่านี ้ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ ผู้บริ หาร
้ ่เป็ นวัสดุ และบุคคลให้ สามารถ
จึงต้ องอาศัยความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการในการใช้ ทรัพยากรทังที
ดําเนินการไปจนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
มูลเหตุแห่งความจูงใจอันสําคัญของบุคคลคือความต้ องการ ซึง่ ความต้ องการของบุคคลนี ้มี
ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับขวัญกํ าลังใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะถ้ าความต้ องการของคน
ได้ รับการตอบสนองแล้ ว ขวัญกําลังใจของเขาจะดีขึ ้น หรื อสูงขึ ้นทําให้ ผลการปฏิบตั งิ านดีขึ ้น เช่นเดียวกัน
ดังนันขวั
้ ญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านนัน้ มีความสําคัญมากทังนี
้ ้เชื่อว่าถ้ าบุคคลมีขวัญ
ดีจะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เพราะขวัญเป็ นกุญแจหรื อหัวใจของการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกคนมีความสุขในการปฏิบตั งิ าน ปรับตัวเข้ ากับงาน มีความสามัคคีในกลุม่ และบุคลากร
พยายามเข้ าใจจุดประสงค์ขององค์การดีขึ ้น แต่ถ้าหากบุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านแล้ ว
แม้ มีปัจจัยต่างๆ มาสนับสนุนการทํางานเพียงใดก็ไม่สามารถดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ได้ ที่ว่าให้ คนเต็มใจทํางานเป็ นเรื่ องยาก และหากคนเหล่านี ้ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานแล้ ว ก็
ย่อมเป็ นที่แน่นอนว่าองค์การนันจะหวั
้
งให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเหล่านันปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ให้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยหาได้
ไม่ ขวัญกําลังใจจึงเป็ นเรื่ องที่ผ้ บู ริ หารควรให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากขวัญกําลังใจก็เหมือน
สุขภาพของมนุษย์ ต้ องการให้ การเอาใจใส่ การตรวจ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาให้ ขวัญกําลังใจดี
และระดับสูงอยูเ่ สมอ ไม่วา่ ขวัญกําลังใจส่วนบุคคลหรื อขวัญกําลังใจขององค์กร อันเป็ นส่วนรวม ขวัญ
กําลังใจจึงเป็ นปั จจัยโดยตรงต่อความสําเร็ จและประสิทธิภาพของงานในองค์กรเพราะเมื่อขวัญกําลังใจ
ของสมาชิกในกลุม่ ดียอ่ มหมายความว่า วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล แต่ละกลุม่ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2
มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้ สําเร็ จ พยายามร่ วมมือร่ วมใจเพื่อแก้ ไขอุปสรรคที่มาขัดขวางและให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อขวัญกําลังใจของผู้ร่วมงานทุกคนดี งานในองค์กรก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การปรับเปลี่ย นรื อ้ ระบบและปฏิรูปอุด มศึก ษาไทย ให้ เ ป็ นมหาวิท ยาลัย ในกํา กับของรัฐ
จะทําให้ มีความเป็ นอิสระ และคล่องตัวในการบริ หารจัดการยิ่งขึ ้น โดยการบริ หารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะสามารถช่วยแก้ ปัญหาได้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสถานภาพ
เป็ นพนักงาน และลูกจ้ างที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่อยู่ภายใต้ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วย
แรงงานสัมพันธ์ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจออกระเบียบ ข้ อบังคับว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้ าง การออกจากงาน ระเบียบวินยั การ
ลงโทษ การร้ องทุกข์และการอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จึงเป็ นทางออกสําหรับ การปรับปรุ งระบบการบริ หารงานบุคคลที่มีปัญหาค่อนข้ างมากดังกล่าวใน
ข้ างต้ น (สุธรรม อารี กุล; และคณะ. 2540: 384) โดยรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 คือ ไม่ให้ เพิ่มอัตราใหม่ ตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2541 จาก
้
านอัตรากําลังคน และ
มาตรการลดอัตรากําลังคนนี ้ทําให้ มหาวิทยาลัยของรัฐได้ รับผลกระทบทังทางด้
ระเบียบการบริ หารงานบุคคล ที่ต้องเปลี่ยนแปลงทําให้ บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่มีสถานภาพ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยทังหมด
้
การบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ
โดยเฉพาะที่แยกต่างหากจากข้ าราชการ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดขึ ้นเองได้ และใน
ั ญาจ้ าง ซึง่ กําหนดระยะเวลาในการจ้ าง มีการประเมินผลการ
การจ้ างบุคลากรเข้ ามาปฏิบตั ิงานจะมีสญ
ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะๆ การปรับเปลี่ยนระบบการบริ หารงานบุคคลนี ้จึงน่าจะทําให้ หน่วยงานมีบคุ ลากรที่
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
ในการที่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีการกําหนดกรอบภาระงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละตําแหน่งไว้ ชดั เจนได้ เองนัน้ เมื่อปฏิบตั ิงานจริ ง พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานตามกรอบภาระงานที่หน่วยงานกําหนด อีกทังระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับและคําสัง่ ต่างๆ ยังไม่
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมหาวิทยาลัยมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน ทําให้ พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู้ สกึ
ไม่มั่น คงในการทํ า งาน เนื่ อ งจากระบบสัญ ญาจ้ า ง และการประเมิ น ผลการปฏิบัติ ง านซึ่ง ใช้ แ บบ
ประเมิ น แบบเดี ย วกัน ทัง้ มหาวิ ท ยาลัย เพี ย งแต่ แ ยกสายการปฏิ บัติ ง าน ทํ า ให้ แ บบประเมิ น ไม่
ครอบคลุมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละตําแหน่ง และในส่วนของการพิจารณาเลื่อนขัน้
้ ละ 1 ครัง้ ในขณะที่ข้าราชการและ
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยยังได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันปี
ลูกจ้ างประจําได้ รับการเลื่อนขันปี
้ ละ 2 ครัง้ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ รับยังไม่
ไม่เทียบเท่ากับสวัสดิการของข้ าราชการ และจากการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ร้ ู สกึ ภาคภูมิใจในตําแหน่งหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั ิ อีกทังพนั
้ กงาน
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มหาวิทยาลัยยังมีความรู้ สึกว่าตนเองไม่มีความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน เนื่องจากเมื่อมีการจัดการ
อบรมหรื อเพิ่มพูนความรู้ ต่างๆ ข้ าราชการในหน่วยงานมักจะได้ รับพิจารณาจากผู้บงั คับบัญชาก่อน
และมหาวิทยาลัยยังขาดระบบการพัฒนาบุคลากร ถึงแม้ ว่าจะมีการส่งบุคลากรไปอบรมอยู่บ้างแต่ยงั
เป็ นไปอย่างไม่เ ต็ม รู ป แบบ รวมถึง พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ยัง ไม่ได้ รับ การยอมรั บนับถื อ จากเพื่ อ น
ร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา (ปั ญญา คํามี. 2553: สัมภาษณ์)
จากเหตุผลที่ปัจจุบนั พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นบุคลากร ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงาน
ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบตั ิงานให้ สําเร็ จบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะสร้ างแบบทดสอบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อเป็ นประโยชน์ ด้านข้ อมูลและแนวทางสําหรับ
ผู้บริ หารในการปรับปรุงและส่งเสริ มขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ให้ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ างและหาคุณ ภาพแบบวัด ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในด้ านค่าอํานาจจําแนก ด้ านความเที่ยงตรง และ
ด้ านความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จําแนกตามกลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครัง้ นีจ้ ะได้ แบบทดสอบวัดขวัญกํ าลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒที่ มีคุณภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก
(Herzberg) ซึง่ ประกอบด้ วยปั จจัยจูงใจ และปั จจัยอนามัย เป็ นแบบวัดที่สะดวกต่อการตอบคําถาม
้
ทําให้ ได้
ของผู้ถูกทดสอบ และง่ายต่อการตรวจให้ คะแนน ทําการตรวจสอบคุณภาพหลายขันตอน
ข้ อมูลพื ้นฐาน เพื่อสามารถนําไปใช้ ประกอบแนวทาง ในการส่งเสริ มขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ เป็ นทิศทางในการกําหนดนโยบายของผู้บริ หารมหาวิทยาลัย ทําให้ เกิดการทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์กร
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ จ ะใช้ ใ นการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นบุค ลากรสายสนับ สนุน วิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2555 จํานวน 1,140 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2555 จํานวน 804 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้
(Stratified Random Sampling) โดยมีกลุม่ สาขาวิชา หน่วยงาน และกลุม่ งานเป็ นชัน้ (Strata) และมี
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็ นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จําแนกตัวแปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
1. ตัวแปรที่ศกึ ษาทางด้ านคุณภาพของแบบวัดขวัญกําลังใจ ได้ แก่
1.1 ค่าอํานาจจําแนก
1.2 ค่าความเที่ยงตรง
1.3 ค่าความเชื่อมัน่
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาเปรี ยบเทียบ ได้ แก่
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ
2.1.1 กลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ จําแนกเป็ น
1. กลุม่ งานบริหารและธุรการ
2. กลุม่ งานคลังและพัสดุ
3. กลุม่ งานบริ การการศึกษา
4. กลุม่ งานนโยบายและแผน
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน จําแนกเป็ น
1. ด้ านความสําเร็จ
2. ด้ านการยกย่อง
3. ด้ านความรับผิดชอบ
4. ด้ านลักษณะของงาน
5. ด้ านความก้ าวหน้ า
6. ด้ านสภาพการทํางาน
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7. ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง
8. ด้ านนโยบายขององค์การ
9. ด้ านการบริหารงาน
10. ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ขวัญกําลั งใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ สึกนึกคิดที่เกี่ ยวเนื่องมาจากสภาพ
จิตใจที่มีความเชื่อมัน่ การมีความรู้ สกึ เชิงบวกต่องานที่เราสามารถปฏิบตั ิได้ และไม่กงั วลในสิ่งที่เราไม่
สามารถทําได้ ความกระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิงานความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้
ด้ วยความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความตังใจในการทํ
้
างานทุกครัง้ และความพร้ อมที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์ทกุ อย่างการเตรี ยมตัวเองก่อนกระทําการ หรื อทํางานที่จะทําหรื อได้ รับมอบหมาย เป็ นการ
ทําความเข้ าใจในงานที่จะทํา ศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับงาน และหน่วยงานที่จะเข้ าร่ วมปฏิบตั ิในทุก ๆ
ด้ า น ทัง้ จากบุคคลและสภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของเฮอร์ สเบิร์ก
(Herzberg) ดังนี ้
(1) ด้ านความสําเร็ จหมายถึง ความสมหวังจากการปฏิบตั ิงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ ปัญหาและดําเนินงานต่าง ๆ ให้ บรรลุเป้าหมาย
(2) ด้ านการยกย่อง หมายถึง การที่บคุ ลากรขององค์กรได้ รับความเชื่อถือและความไว้ วางใจ
รวมถึงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบตั ิงานจนเป็ นที่ยอมรับของผู้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
(3) ด้ านความรับผิดชอบ หมายถึง ความตระหนักรู้ ในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ภาระหรื อ
พันธะผูกพันในการจะปฏิบตั หิ น้ าที่การงานของผู้ร่วมงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กร
(4) ด้ า นลัก ษณะของงาน หมายถึ ง ลัก ษณะการปฏิ บัติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกับ ความรู้
ความสามารถ งานสร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์ ไม่น่าเบื่อหน่าย งานที่ท้าทาย จูงใจให้ ปฏิบตั ิ จนสัมฤทธิ์
ผลและมีความเป็ นอิสระในการทํางาน
(5) ด้ านความก้ าวหน้ า หมายถึง การได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีความก้ าวหน้ าใน
หน้ าที่การงานนอกจากนัน้ รวมไปถึงการพิจารณา ความดีความชอบเลื่อนขันตํ
้ าแหน่งให้ สูงขึ ้นตาม
ความเหมาะสม
(6) ด้ านสภาพการทํางาน หมายถึง บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยต่อการ
ปฏิ บัติ ง าน เช่ น อาคารสถานที่ ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร รวมถึ ง อุป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บัติ ง าน
สะดวกสบายอย่างสมํ่าเสมอ
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(7) ด้ านค่าตอบแทน / ความมัน่ คง หมายถึง เงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา การรักษาพยาบาล
ด้ านความแน่นอนคงทนของตําแหน่งงานและองค์การ ตลอดจนความถาวรในการจ้ างงาน
(8) ด้ านนโยบายขององค์การ หมายถึง นโยบายเกี่ยวกับการบริ หารที่เขียนไว้ อย่างครอบคลุม
ชัดเจน การควบคุมดูและเอาใจใส่ การติดตามสัง่ การเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และให้ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ด้ านการบริหารงาน หมายถึง การที่ผ้ บู งั คับบัญชามีความรู้ความสามารถในการบังคับ
บัญชา มีความยุตธิ รรมและมีความเป็ นผู้นําที่ดี
(10) ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายถึง การมีสมั พันธภาพระหว่างผู้บงั คับบัญชา
กับ ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา และเพื่ อ นร่ ว มงานมี ค วามสามัค คี สามารถทํ า งานร่ ว มกัน ได้ อ ย่ า งดี และมี
บรรยากาศในการทํางานเป็ นไปอย่างฉันท์มิตร
2. แบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ วดั ขวัญกําลังใจในการ
ปฎิบัติงานที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ ตามนิ ยามของขวัญกํ า ลังใจเพื่ อใช้ ในการประเมิน ขวัญกํ าลังใจในการ
ปฏิบตั งิ าน ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเป็ นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. บุคลากรสายสนั บสนุ นวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ได้ รับบรรจุเข้ ารับเป็ นข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้ างประจํา งบรายได้ คณะ ฯ/มหาวิทยาลัย/แผ่นดิน สาย ข และสาย ค
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย ในกลุ่มงานที่ ทําหน้ าที่ งาน
บริ หารและธุรการ ได้ แก่ ผู้ทําหน้ าที่บริ การทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสอน การวิจยั และการบริ หาร
ทางวิชาการ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ในสายงานบริ หารและธุรการต่าง ๆ (บุคลากรสาย ค) นักวิชาการในสาย
วิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ (บุคลากร สาย ข) เช่น เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป บุคลากร นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิจยั บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร เป็ นต้ น
4. คุณภาพของแบบวัด หมายถึง คุณสมบัตขิ องแบบวัดประกอบด้ วย
4.1 ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง การแสดงหลักฐานจากการลงความเห็น
ว่าแบบวัดสามารถจําแนกขวัญกํ าลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็ นกลุ่มที่มีขวัญกําลังใจสูง
และกลุ่มที่มีขวัญและกําลังใจตํ่าได้ อย่างถูกต้ องตามที่ต้องการวัด โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่ างคะแนนของแบบวัดแต่ละข้ อกับคะแนนแต่ละด้ านของแบบวัด (Item-total
correlation
coefficient) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson product moment correlation
coefficient) เพื่อคัดเลือกข้ อคําถามที่มีคณ
ุ ภาพ คือข้ อที่คา่ r ค่ามากว่า 0.2 ขึ ้นไป
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4.2 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัตขิ องแบบวัดที่สามารถทําหน้ าที่วดั ใน
สิ่งที่ต้องการจะวัดได้ ตรงกับคุณลักษณะหรื อจุดประสงค์ของสิ่งที่ต้องการวัดได้ ถูกต้ องตามนิยามที่
กําหนดการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั หาความเที่ยงตรงของแบบวัด ดังนี ้
4.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) หมายถึง การแสดงหลักฐานจากการลง
ความเห็ น ว่ า แบบวัด สามารถวัด ขวัญ กํ า ลัง ใจได้ ต รงตามลัก ษณะที่ นิ ย ามไว้ (Trait) ซึ่ง หาได้ โ ดย
ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เป็ นผู้พิจารณาตรวจสอบข้ อคําถามแต่ละข้ อว่าตรงตามที่ได้ นิยามไว้
หรื อไม่ แล้ วคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of congruency : IOC) ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป
4.3.2 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้ าง (Construct validity) หมายถึง การแสดงหลักฐาน
จากการลงความเห็นว่าแบบวัดสามารถวัดได้ ตรงตามขอบเขตของความหมายและองค์ประกอบของ
ขวัญกํ าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ที่ กํ า หนดไว้ โดยในการวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงตามโครงสร้ าง โดยวิ ธี วิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
4.3 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดขวัญกําลังใจที่สามารถ
วัดขวัญกําลังใจของผู้ตอบได้ คงที่แน่นอน การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั หาความเชื่อมัน่ เป็ นรายด้ านและทังฉบั
้ บ
โดยการหาค่าความเชื่อมัน่ ได้ จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient :  )
5. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ หรื อมีประสบการณ์ ในการทํางานที่
เกี่ยวข้ องกับการวัดผลการศึกษา การบริ หารงานบุคคลหรื อจิตวิทยา จํานวน 5 คน เป็ นผู้พิจารณา
ความสอดคล้ องของนิยามกับข้ อคําถามในแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก
(Herzberg) พัฒนาทฤษฎีซึ่งชี ้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความต้ องการกับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งได้ เป็ น
10 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความสํ า เร็ จ ด้ า นการยกย่ อ ง ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นลัก ษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านนโยบายขององค์การ
ด้ านการบริ ห ารงาน และด้ านความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ กํ า หนดกรอบแนวคิ ด
ดังภาพประกอบ
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แบบวั ด ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิ บัติ ง านตามแนวคิ ด ทฤษฎี
ของ Herzberg

คุณภาพของแบบวัด
1. ค่าอํานาจจําแนก
2. ค่าความเที่ยงตรง
2.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
2.2
ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้ าง
3. ค่าความเชื่อมัน่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ
กลุม่ งาน จําแนกเป็ น
1. กลุม่ งานบริ หารและธุรการ
2. กลุม่ งานคลังและพัสดุ
3. กลุม่ งานบริการการศึกษา
4. กลุม่ งานนโยบายและแผน

ตัวแปรตาม
ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
จําแนกเป็ น
1. ด้ านความสําเร็จ
2. ด้ านการยกย่อง
3. ด้ านความรับผิดชอบ
4. ด้ านลักษณะของงาน
5. ด้ านความก้ าวหน้ า
6. ด้ านสภาพการทํางาน
7. ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง
8. ด้ านนโยบายขององค์การ
9. ด้ านการบริ หารงาน

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาเปรี ยบเทียบ

สมมุตฐิ านในการวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบตั งิ านในกลุม่ งานต่างกันมีขวัญกําลังใจต่างกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง การสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับ สนุน วิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษา ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง โดยนําเสนอสาระสําคัญตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
1.1 ความหมายของขวัญกําลังใจ
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจ
2.1 การสร้ างและพัฒนาแบบวัดด้ านจิตพิสยั
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ
3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องภายในประเทศ

1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
1.1 ความหมายของขวัญกําลังใจ
ราชบัณฑิตยสถาน (2539: 130) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญ ว่าหมายถึง สิ่งที่ไม่มีตวั ตน
นิยมกันว่ามีอยู่ประจําชีวิตของคนตังแต่
้ เกิดมาเชื่อกันว่าถ้ าขวัญอยู่กบั ตัวก็เป็ นสิริมงคลเป็ นสุขสบาย
จิตใจมัน่ คง ถ้ าคนตกใจหรื อเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไปเสียซึง่ เรี ยกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน
เป็ นต้ น
เสนาะ ติเยาว์ (2535: 296) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญ (Morale) หมายถึง สภาพทางใจที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงการทํางานของคนหรื อเป็ นความรู้สกึ ที่มีตอ่ พฤติกรรมของคนต่อการทํางาน เช่น อารมณ์
้ ขวัญจึงเป็ นสภาพอย่างหนึ่งของจิตใจที่เกิดขึ ้นจากภายใน
ความกระตือรื อร้ น ความหวังและความตังใจ
ตัวบุคคลหรื อกลุม่ คนแต่มีอิทธิพลภายนอกบังคับ
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อารี เพชรผุด (2547: 12) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญ หมายถึง เป็ นสภาวะความรู้ สกึ และ
อารมณ์ จิตใจของบุคคลที่ก่อให้ เกิดทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน และมีองค์ประกอบหลาย
อย่าง
สมพงศ์ เกษมสิน (2516: 453) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญไว้ ว่า เป็ นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่าง
และขวัญที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานนัน้ คือ ความตังใจของคนทํ
้
างานที่จะอุทิศเวลาและแรงกายของ
ตนเองเพื่อสนองความต้ องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ
วัฒนา สูตรสุวรรณ (2547: 239) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญไว้ วา่ หมายถึง อารมณ์ หรื อแรง
ผลัก ของบุคคลต่าง ๆ ในกลุม่ ของบุคคลที่ทํางานด้ วยกัน
จํานง สมประสงค์ (2527: 126) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญไว้ วา่ เป็ นองค์ประกอบแห่งคุณภาพ
ของคนอย่างหนึง่ ซึง่ มองด้ วยสายตาไม่เห็นเพราะเป็ นเรื่ องของจิตใจภายในแต่ละคน
พัชรี ศรี สงั ข์ (2534: 32) ได้ ให้ ความหมายของ ขวัญกําลังว่าเป็ นนามธรรม เป็ นสภาวะการณ์
ของความรู้สกึ ของบุคคลที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมและต่อการทํางาน
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ขวัญกําลังใจคือความรู้ สกึ นึกคิดที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
สภาพจิตใจที่มีความเชื่อมัน่ การมีความรู้ สกึ เชิงบวกต่องานที่เราสามารถปฏิบตั ิได้ และไม่กงั วลในสิ่งที่
เราไม่สามารถทําได้ ความกระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิงานความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่
วางไว้ ด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความตังใจในการทํ
้
างานทุกครัง้ และความพร้ อมที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์ทกุ อย่างการเตรี ยมตัวเองก่อนกระทําการ หรื อทํางานที่จะทําหรื อได้ รับมอบหมาย เป็ นการ
ทําความเข้ าใจในงานที่จะทํา ศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับงาน และหน่วยงานที่จะเข้ าร่วมปฏิบตั ิในทุก ๆ ด้ าน
ทังจากบุ
้
คคลและสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ าน
ขวัญกําลังใจแยกออกเป็ นลักษณะใหญ่ 3 ประเภท คือ
1. เกิดจากตัวผู้ปฏิบตั ิงาน ขวัญของคนขึ ้นอยู่กบั ความสามารถที่จะเข้ าใจของคนงานที่มีต่อ
สิ่งที่เขารู้ เห็นมา ถ้ าหากความสามารถที่จะเข้ าใจมีน้อยก็ เป็ นเรื่ องยากที่จะอธิ บายชี แ้ จงให้ คนงาน
เปลี่ยนแนวความคิดของตนเอง หรื อมีทศั นคติในทางที่ต้องการ ในการนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การเลือกพนักงานเข้ า
มาทํางาน ซึง่ นอกจากจะมีความสามารถในการทํางานแล้ ว จะต้ องมีความสามารถในทางใช้ เหตุผล
2. เกิดจากฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบริ หารมีอิทธิพลต่อขวัญของคนงานได้ 2 ลักษณะคือ ขึ ้นอยู่กบั
หลักการที่กําหนดขึ ้นสําหรับเป็ นแนวปฏิบตั ิ และขึ ้นอยู่กบั วิธีการที่ฝ่ายบริ หารนํามาใช้ สําหรับในส่วนที่
เป็ นหลักการก็ได้ แก่การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การติดต่อสื่อสารและกระบวนการเกี่ยวกับวินยั
สวัสดิการหรื อการปรึ กษาแนะนํ า หลักการนี เ้ ป็ นพื น้ ฐานขัน้ ต้ นที่ จะส่งเสริ มหรื อบั่นทอนขวัญของ
คนงานซึง่ เป็ นเรื่ องที่เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนลักษณะที่สองที่เป็ นเรื่ องของกฎเกณฑ์กบั การปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้น
จริง ๆ คือหลักการดีถกู ต้ องทุกอย่างแต่การกระทําเป็ นอีกอย่างหนึง่
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3. เกิดจากสภาพแวดล้ อม สมาคมแรงงานนับว่าเป็ นปั จจัยภายนอกที่สําคัญต่อขวัญของ
คนงาน เพราะสมาคมเป็ นผู้รักษาส่วนได้ เสียของคนงาน เมื่อเกิดข้ อขัดแย้ งทางแรงงานขึ ้นสมาคมเป็ น
ฝ่ ายสั่งการให้ คนงานมีปฏิกิริยาต่อนายจ้ าง เช่น การนัดหยุดงาน ปั จจัยภายนอกอย่างอื่ นก็ ได้ แก่
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว ญาติมิตร ความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน เพื่อนบ้ าน สุขภาพของ
คนงาน ความคิดเห็นทางการเมือง สิ่งแวดล้ อมทางสังคม เช่น ปั ญหาจราจร แหล่งที่อยู่อาศัย และ
ประสบการณ์บางอย่างในชีวิต (เสนาะ ติเยาว์. 2535: 299-300)
ความสําคัญของขวัญในการบริหารงานบุคคล (จํานง สมประสงค์. 2527: 427)
ความสําคัญของขวัญต่อความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานทุก ๆ อย่าง เป็ นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้ างขวางทังในวงการปฏิ
้
บตั ิภารกิจสงครามและในการปฏิบตั ิงานธุรกิจอุตสาหกรรม ขวัญของทหาร
ในกองทัพย่อมขึน้ อยู่กับแม่ทัพเป็ นสําคัญ แม่ทัพผู้ซึ่งยอมรั บในความสําคัญของขวัญในกองทัพก็
ย่อมจะบันดาลให้ กองทัพดําเนินภารกิจในการรบประสบชัยชนะได้ ในที่สดุ
จึงพิจารณาเห็นได้ ว่า ความตังใจที
้ ่จะทํางานร่ วมมือกันอย่างแท้ จริ งนัน้ อาจต้ องพิจารณาถึง
องค์ประกอบของขวัญ ซึง่ ถือว่าขวัญก็เป็ นสาระสําคัญต่อการดําเนินงานให้ บรรลุความสําเร็ จในทุก ๆ
องค์การ
องค์ ประกอบที่จะก่ อให้ เกิดกําลังขวัญที่ดี (สมพงศ์ เกษมสิน. 2516: 454)
1. ลักษณะท่าทางและบทบาทของผู้นํา หรื อหัวหน้ างานที่มีตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน
เพราะผู้นําเป็ นเสมือนสะพานที่ เ ชื่ อ มโยงความเข้ า ใจอัน ดีร ะหว่า งองค์ การกับผู้ปฏิบัติง าน ดัง นัน้
สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้ างานและผู้ร่วมงานจึงมีความสําคัญต่อการเสริ มสร้ างขวัญ และความสําเร็จ
ขององค์การอยูม่ าก
2. ความพึงพอใจในหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั ิอยู่ เพราะในการปฏิบตั ิงานนัน้ ถ้ าได้ ทํางานที่ตน
พึงพอใจนันย่
้ อมได้ ผลมากกว่าการที่ต้องปฏิบตั งิ านที่ไม่พอใจ
3. ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์หลัก และนโยบายดําเนินงานขององค์การของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่และผู้ร่วมงานตลอดจนการจัดองค์การและระบบงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ สิ่งเหล่านี ้
นักว่าเป็ นเรื่ องที่สําคัญมาก เพราะถ้ าทุกคนหรื อสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การมีความเข้ าใจซาบซึ ้งถึง
ระบบและวิธีการดําเนินงานขององค์การแล้ ว เขาเหล่านันย่
้ อมจะอุทิศเวลาให้ แก่งาน มีกําลังใจ และ
กําลังขวัญในการปฏิบตั งิ านได้ ดีขึ ้น
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4. การให้ บําเหน็จรางวัล การเลื่อนชัน้ เลื่อนตําแหน่งแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงานดีย่อมเป็ นเครื่ องจูงใจ
ให้ บรรดาผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื อผู้ร่วมงานมีความกระตือรื อร้ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่การงานด้ วยความ
ขยันขันแข็ง มัน่ ใจและมีกําลังขวัญดี
5. สภาพของการทํางานควรให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านครบถ้ วนเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ าน
6. สุขภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน สุขภาพของผู้ปฏิบตั ิงานในที่นี ้รวมทังสภาพทางกายและสภาพ
้
ทางจิตใจ อารมณ์ของผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ เสมอทังที
้ ่เป็ นผลโดยตรงจากผู้นนเอง
ั้
หรื อมากจากที่อื่น เช่น ปั ญหาทางครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน ฯลฯ ปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพกายและ
สุข ภาพจิ ตนี ม้ ี ผ ลต่อ การทํ า งาน เพราะหากเมื่ อใดผู้ปฏิ บัติง านมี ปัญ หาเกี่ ย วกับสุข ภาพกายหรื อ
สุขภาพจิตแล้ ว เขาเหล่านันย่
้ อมจะไม่สามารถอุทิศเวลาให้ แก่การปฏิบตั งิ านให้ บงั เกิดผลดีได้
องค์ ประกอบที่จะก่ อให้ เกิดกําลังขวัญที่ดี (อารี เพชรผุด. 2547: 54-55)
1. คุณค่า ของงาน ถ้ า คนงานมี ความรู้ สึกว่า งานมีคุณค่า ต่อเขา ทํ า ให้ มีความภาคภูมิ มี
สถานภาพ มีศกั ดิ์ศรี มีความสําคัญ มีอํานาจ ได้ รับการยอมรับนับถือ เป็ นงานบริ การสาธารณะ เป็ น
งานที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความนับ ถื อ ตัว เอง เป็ นงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ างสรรค์ เป็ นงานที่ ทํ า ให้ เ ขาแสดง
ความสามารถ เป็ นงานที่ตรงตามที่เขาได้ รับการฝึ กฝนมา เป็ นงานส่งเสริ มความคิดริ เริ่ ม เป็ นงานที่ท้าทาย
เป็ นงานที่ เปิ ดโอกาสได้ ท่องเที่ ยวเดินทางพบเห็นสิ่งใหม่ ๆ เป็ นงานที่ทําให้ เขามีการเปลี่ยนแปลง
คนงานจะมีกําลังขวัญสูง
2. การนิเทศงาน ถ้ าคนงานรับรู้ ว่าผู้นําหรื อผู้นิเทศคํานึงถึงคนงาน มีความยุติธรรม มีมารยาทดี
ให้ ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ให้ ความปลอดภัย ไม่ก้าวร้ าว รักษาคํามัน่ สัญญา เป็ นคนสังคมดี ซื่อสัตย์ตอ่ คนงาน
เป็ นที่ปรึกษาปั ญหาส่วนตัวได้ ได้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวคนงานว่าควรปฏิบตั ใิ นสถานภาพอย่างไร ให้
ความสนับสนุน เห็นอกเห็นใจ เข้ าใจ และมีความใกล้ ชิดกับคนงาน คงเส้ นคงวา เกี่ยวกับระเบียบ วินยั
และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เป็ นคนรอบรู้ และมีอํานาจในการตัดสินใจ และให้ โอกาสคนงานร่วมในการตัดสินใจ
ด้ วย ถ้ าคนงานได้ รับรู้และได้ พบผู้นิเทศงานมีลกั ษณะดังกล่าว คนงานจะมีกําลังขวัญสูง
3. สภาพการทํางาน สภาพสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ในการทํางานก็มีส่วนที่จะทําให้ กําลังขวัญ
คนงานสูง คือสภาพที่สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมดี น่าสนใจ เครื่ องมือ เครื่ องจักรจัดไว้
เหมาะสม วัสดุต่าง ๆ มีพร้ อม อุณหภูมิพอเหมาะ การถ่ายเทอากาศดี มีดนตรี แสงสว่างพอเหมาะ มี
สถานที่สําหรับให้ ออกกําลังกาย มีโรงอาหารใกล้ ๆ มีศนู ย์อนามัย มีสถานที่จอดรถ ระยะเวลาทํางาน
แต่ละวันเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงแต่ละผลัดก็เหมาะสม โรงงานตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากชุมชนนัก
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4. ค่าจ้ างหรื อค่าแรง หรื อเงินเดือนก็ เป็ นองค์ประกอบอันหนึ่งในการทํ างาน ที่ทําให้ คนที่
ทํางานมีกําลังขวัญสูง หรื อคนงานจะมีกําลังขวัญสูง ถ้ าเงินเดือนสูง มีการแบ่งปั นกําไรและรายได้ ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน มีการให้ รางวัล มีการขึ ้นเงินเดือนสมํ่าเสมอ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อการสูญเสีย
บางอย่างก็มีการจ่ายชดเชยอย่างยุตธิ รรม
5. โอกาสที่จะก้ าวหน้ า เป็ นองค์ประกอบอันหนึ่งที่คนทํางานกําลังขวัญสูงหรื อตํ่า คนงานจะ
มีกําลังขวัญสูง ถ้ าการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนหรื อความชอบโดยพิจารณาจากการทํางาน หรื อ
พิจารณาจากความสําคัญก่อนหลัง หรื อการพิจารณาความดีความชอบมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน มีนโยบายที่
แน่นอน ซึง่ คนงานทุกคนจะได้ ทราบล่วงหน้ าแล้ ว ทําให้ คนงานมีความทะเยอทะยานสูงขึ ้น
6. ความปลอดภัย ความรู้ สึกปลอดภัยเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ กําลังขวัญสูง คือ
คนงานจะรู้ สกึ ปลอดภัยเมื่องานมีความมัน่ คง เขาจะต้ องมีงานทําไปเรื่ อย ๆ ไม่ใช่ว่าบริ ษัทจะเลิกจ้ าง
เมื่อไรก็ได้ บริ ษัทหรื อองค์การให้ ความสําคัญและเห็นคุณค่าของคนงาน บริ ษัทมีกิจการดี คนงานมี
โอกาสที่จะเรี ยนรู้เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ขององค์การ
7. องค์การหรื อบริ ษัทและการจัดการ องค์ประกอบฝ่ ายองค์การและการจัดการก็เป็ นตัวแปร
ที่สําคัญ เช่น ทัศนคติที่องค์การ หรื อบริ ษัทมีตอ่ องค์การกรรมกร เพราะคนงานเป็ นสมาชิกองค์การกรรมกร
ดังนันถ้
้ าบริ ษัทมีทศั คติที่ดีตอ่ องค์การกรรมกร คนงานก็จะรู้สกึ มีขวัญดีด้วย องค์การหรื อบริษัทมีนโยบาย
ส่งเสริ มทีมกีฬาของบริ ษัท พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ คนงาน ทําให้ คนงานภาคภูมิใจในชื่อเสียงและผลผลิต
ขององค์การหรื อบริ ษัท มีการจัดฝึ กอบรมให้ กบั คนงานในด้ านต่าง ๆ
8. สภาพแวดล้ อมทางสังคม คนงานจะรู้ สกึ สบายใจ และมีขวัญดีถ้าหากว่าเขาทํางานอยู่ใน
กลุม่ ลักษณะคล้ ายคลึงกัน เช่น มีความสนใจคล้ ายคลึงกัน มีการศึกษาเหมือนกัน รวมทังลั
้ กษณะของ
เชื ้อชาติ ศาสนา ตลอดจนสภาพสิง่ แวดล้ อมจากครอบครัว
9. การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารภายในองค์การก็เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งที่
ทําให้ บคุ คลในองค์การมีขวัญดีขึ ้น เช่น การให้ ขา่ วสารเกี่ยวกับการพัฒนา และความก้ าวหน้ าขององค์การ
ให้ ขา่ วสารเกี่ยวกับแผนงานที่องค์การกําลังทําอยู่ และกําลังจะทําในอนาคต ให้ ข่าวสารเกี่ยวกับสถานภาพ
ของคนงานหรื อลูกจ้ างในองค์การเป็ นระยะ หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงแจ้ งข่าวให้ ทราบ บอกนโยบาย
และกระบวนการทํางานให้ คนงานหรื อบุคคลในองค์การได้ ทราบ ชี ้ให้ เห็นสายการทํางานและอํานาจ
การบังคับบัญชาอย่างชัดเจน และยอมรับข้ อเสนอแนะจากบุคคลในองค์การ
10. ผลตอบแทนที่คนงานพึงจะได้ เมื่อคนงานทํางานอยู่กบั บริ ษัทหรื อองค์การ หรื อโรงงาน
อุตสาหกรรมก็ยอ่ มที่จะต้ องการผลตอบแทน เช่น มีการลาพักผ่อนประจําปี โดยการจ่ายเงินเดือนเต็ม มี
การให้ ลาพักผ่อนชัว่ คราว ค่ารักษาพยาบาล ประกันภัย
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ประโยชน์ ของขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน คือ (สมพงศ์ เกษมสิน. 2516: 453 – 454)
1. ทําให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
2. สร้ างความจงรักภักดี มีสตั ย์ตอ่ หมูค่ ณะและองค์การ
3. เกื อ้ หนุน ให้ ร ะเบี ย บข้ อ บัง คับ เกิ ด ผลในด้ า นการควบคุม ความประพฤติ ข องพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ ให้ ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบแห่งระเบียบวินยั และมีศีลธรรมอันดีงาม
4. สร้ างสามัคคีธรรมในหมู่ และก่อให้ เกิดพลังร่ วม (Group effort) ในหมู่คณะ ทําให้ เกิดพลัง
สามัคคี
5. เสริมสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ
6. เกื ้อหนุนและจูงใจให้ สมาชิกของหมู่คณะหรื อองค์การเกิดความคิดสร้ างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ
ขององค์การ
7. ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบตั งิ านอยู่
สิ่งที่ชีใ้ ห้ เห็นว่ าบุคคลหรื อองค์ กรมีขวัญกําลังใจที่ดคี ือ (วัฒนา สูตรสุวรรณ. 2547: 244 – 245)
1. บรรยากาศในหน่วยงานแจ่มใสร่าเริง
2. งานดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยราบรื่ นถูกต้ อง และเชื่อถือได้
3. สมาชิกในหน่วยงานมีความสนใจ หรื อสนุกเพลิดเพลินกับงานของเขา
4. สมาชิกในหน่วยงานจะให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ ดีขึ ้นเสมอ
5. สมาชิกในหน่วยงานจะทําการวิพากษ์ วิจารณ์ หรื อให้ ความคิดเห็นต่าง ๆ ด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
6. สมาชิกในหน่วยงานพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษในยามฉุกเฉินรี บด่วน
7. สมาชิกในหน่วยงานจะยอมรับการมอบหมายหน้ าที่การงานพิเศษเพิ่มเติมด้ วยความยิ ้ม
แย้ มแจ่มใส
8. สมาชิก ในหน่ว ยงาน จะยัง คงดํา รงสภาพความเป็ นปกติส ขุ ดีอยู่ต ามเดิมแม้ จ ะมีเ หตุ
ผิดปกติบางอย่างเกิดขึ ้นก็ตาม

1.2 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ
การจูงใจ (Motivation) หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล ซึง่ เกี่ยวข้ องกับระดับการกําหนด
ทิศทางและการใช้ ความพยายามในการทํางานอย่างต่อเนื่อง การจูงใจจึงเป็ นสิ่งเร้ าซึง่ ทําให้ บคุ คลเกิด
ความคิดริ เริ่ ม ควบคุม รักษาพฤติกรรม และการกระทํา หรื อเป็ นสภาพภายในซึง่ เป็ นสาเหตุให้ บคุ คลมี
พฤติกรรมที่ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายบางประการได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์;
และคณะ. 2545: 305)
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1. ทฤษฎีความต้ องการจากการเรียนรู้ (Acquired – Needs Theory)
แอตกินสัน (Atkinson. 1964: 47) ได้ ให้ ความเห็นว่า คนที่สขุ ภาพสมบูรณ์เป็ นผู้มีพลัง พลังนี ้
จะถูกปล่อยและใช้ ออกมาขึ ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของความต้ องการตามสถานการณ์และโอกาส ความ
พยายามต่างๆ ของคน มีเป้าหมายบางอย่าง ซึง่ มีผลมาจากแรงจูงใจ ความคาดหวังถึงความสําเร็ จ
และคุณค่าของสิ่งจูงใจที่ติดอยู่กบั เป้าหมาย Atkinson ยังเสนอแบบจําลองที่เน้ นความแตกต่างของ
บุคคล คือ มีความต้ องการความสําเร็ จ ต้ องการอํานาจและความต้ องการทางสังคม จะถูกปล่อย
ออกมามากกล่าวว่าความพอใจการงานจะมีมาก แต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้ อมไม่เป็ นมิตร หรื อทํางาน
ตามลําพังแล้ ว ความต้ องการทางด้ านสังคมจะน้ อยลง จากการวิจยั ของ McClelland ที่สรุ ปโดย
Atkinsonค้ นพบว่า ความต้ องการความสําเร็ จสามารถกระตุ้นได้ โดยการอบรม โดยจัดหาเทคนิคการ
อบรมที่เหมาะสมจะเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานได้ และพบว่าบุคคลที่มีความต้ องการความสําเร็ จ
สูงจะมีคณ
ุ ลักษณะหลายอย่างคือ ต้ องการความรับผิดชอบในการแก้ ปัญหา มีการกําหนดเป้าหมาย
สําหรับตนเองที่ไม่ย่งุ ยากมากเกินไป และการคํานึงถึงความเสี่ยง และการให้ ความสําคัญสูงกับข้ อมูล
ย้ อนกลับว่าจะปฏิบตั ไิ ด้ ดีเพียงใด
2. ทฤษฎี ERG
เดอร์ สนั (Alderson. 1996: 372) ได้ สรุปสาระของทฤษฎี ERG โดยย่อ ได้ ลําดับความต้ องการ
ของ Maslow เหลือ 3 ขัน้ คือ
1. ขันความต้
้
องการดํารงอยู่ (Existence Needs)
้
องการสัมพันธ์ (Relation Needs)
2. ขันความต้
3. ขันความต้
้
องการเจริญเติบโต (Growth Needs)
โดยทฤษฎีนี ้ไม่เชื่อว่า บุคคลจะตอบสนองความต้ องการระดับหนึ่งอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะมี
ความต้ องการในขันถั
้ ดไป แต่เขาพบว่าบุคคลจะถูกจูงใจให้ ต้องการมากกว่าระดับหนึ่งพร้ อมกันไปเช่น
ต้ องการมีเงินเดือนเพียงพอ (ความต้ องการดํารงอยู)่ สามารถเกิดไปพร้ อม ๆ กับความต้ องการการชื่นชม
(ความต้ องการความสัมพันธ์ ) และยังพบอีกว่า ลําดับความต้ องการมีความแตกต่างกันตามประเภท
ของบุคคล
3. ทฤษฎีลาํ ดับความต้ องการของ Maslow
มาสโลว์ (Maslow. 1970: 85-89) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีลําดับขันความต้
้
องการไว้ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
้ ้นฐานของ
1. ความต้ องการทางด้ านร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้ องการขันพื
มนุษย์ เป็ นสิ่งที่จําเป็ นในการดํารงชีวิต ได้ แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ความต้ องการพักผ่อน และความต้ องการทางเพศ เป็ นต้ น
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2. ความต้ องการความมัน่ คงและความปลอดภัย (Safety Needs and Need for Security)
การต้ องการความมัน่ คง ปลอดภัยในชีวิต ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ต้ องการความเป็ นธรรมในการ
ทํางาน ความปลอดภัยในเงินเดือนและการถูกไล่ออก สวัสดิการด้ านที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล
รวมทังความเชื
้
่อในศาสนา และเชื่อมัน่ ในปรัชญา ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลอยู่ในโลกของความเชื่อของ
ตนเอง และรู้สกึ มีความปลอดภัย
3. ความต้ องการความรักและการมีสว่ นร่วม (Belonging and Love Needs) เมื่อความต้ องการ
ทางด้ านร่ างกาย และความปลอดภัยได้ รับการตอบสนองแล้ ว ความต้ องการทางด้ านสังคม ก็จะเริ่ ม
เป็ นสิ่งจูงใจที่สําคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็ นความต้ องการที่จะให้ สงั คมยอมรับตนเป็ นสมาชิก
ต้ องการได้ รับการยอมรับจากคนอื่น ๆ ได้ รับความเป็ นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน
4. ความต้ องการความยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ความต้ องการด้ านนี ้เป็ นความต้ องการ
ระดับสูง ที่เกี่ยวกับความอยากเด่นในสังคม ต้ องการให้ บคุ คลอื่นยกย่องสรรเสริ ญ รวมถึงความเชื่อมัน่
ในตนเอง ในเรื่ องความรู้ความสามารถ ความเป็ นอิสระและเสรี ภาพ
5. ความต้ องการความสําเร็จในชีวิต (Need for Self Actualization) เป็ นความต้ องการระดับ
สูงสุด ซึง่ เป็ นความต้ องการที่อยากจะให้ เกิดความสําเร็ จในทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความนึกคิดของตนเอง
เป็ นความต้ องการที่ยากแก่การได้ มาจากทฤษฎีลําดับขันความต้
้
องการของ Maslow (Maslow’s Needs
Hierachy) มีหลักเบื ้องต้ นอยู่ 3 ประการ คือ
1. มนุษย์ทกุ คนมีความต้ องการ ความต้ องการที่มนุษย์มีนี ้จะอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดไป ไม่มี
ที่สิ ้นสุด เมื่อสมใจในความต้ องการหนึง่ แล้ ว ก็ยงั ต้ องการในระดับที่สงู ขึ ้น
2. อิทธิพลใด ๆ ที่จะมีผลต่อความต้ องการของมนุษย์ อยู่ในความต้ องการลําดับขัน้ นัน้ ๆ
้ นได้
้ รับการตอบสนองให้ พอใจแล้ ว ความต้ องการนันก็
้ จะหมด
เท่านัน้ หากความต้ องการลําดับขันนั
อิทธิพลไป แต่ความต้ องการลําดับต่อไปที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนองก็จะเข้ ามามีอิทธิพลต่อไป
3. ความต้ องการของมนุษย์ จะมีลําดับขันจากตํ
้
่าไปหาสูง เมื่อความต้ องการขันตํ
้ ่าได้ รับ
การตอบสนองเป็ นที่พอใจแล้ ว ความต้ องการลําดับสูงขึ ้นไปก็ตามมา
4. ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg)
เฮอร์ สเบิร์ก และคณะ (Herzberg; et al. 1959: 85-90) ได้ ศกึ ษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบ
ที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจในงาน มีลกั ษณะสัมพันธ์ กับเรื่ องของงานโดยตรง เรี ยกว่า ปั จจัยจูงใจ
(Motivation Factors) ส่วนองค์ประกอบที่ก่อให้ เกิดความไม่พอใจในงาน และมีหน้ าที่ป้องกัน หรื อคํ ้า
จุนไม่ให้ เกิดท้ อถอย ไม่อยากทํางาน เรี ยกว่าปั จจัยคํ ้าจุน (Hygiene Factor) ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อความ
พอใจเรี ยกว่าปั จจัยจูงใจ (motivators) โดยจุดกึ่งกลางรูปคือสภาวะเป็ นกลาง (neutral) เป็ นภาวะที่
พนักงานไม่ร้ ู สกึ ว่าพอใจและไม่ร้ ู สกึ ว่าไม่พอใจ ปั จจัยในกลุ่มแรกที่เรี ยกว่าปั จจัยอนามัยนันจะเกี
้
่ยวข้ อง
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กับความต้ องการในระดับล่างของคนเราและเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบแวดล้ อมของงาน (job context)
เสียเป็ นส่วนใหญ่ เช่น สภาพการทํางาน ค่าตอบแทน นโยบายขององค์การ ผู้บงั คับบัญชาและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เมื่อไรก็ตามที่ปัจจัยอนามัยเหล่านี ้บกพร่ องหรื อไม่ได้ รับการตอบสนองจะทําให้ เกิด
ความไม่พอใจ (dissatisfaction) ขึ ้นทันที แต่แม้ ว่าจะมีปัจจัยอนามัยที่ดีก็ไม่ได้ แปลว่าจะเกิดความ
พอใจ (satisfaction) หรื อแรงจูงใจขึ ้นในงาน เป็ นแต่เพียงว่าจะทําให้ ความไม่พอใจลดหรื อหมดไปเท่า
นันเอง
้ เช่น การเปิ ดเพลงให้ พนักงานฟั งในขณะทํางานหรื อจัดหาหมอมาประจําโรงงาน อาจจะช่วยลด
ความไม่พอใจที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานไปได้ บ้าง แต่ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มความพอใจให้ พนักงานได้ ดังนัน้
การทํางานของปั จจัยอนามัยและปั จจัยจูงใจจึงแยกจากกัน ปั จจัยอนามัยจะทํางานอยู่เฉพาะในส่วน
ของพื ้นที่ความไม่พอใจ ดังนันแม้
้ ภาวะอันตรายและเสียงดังในการทํางานซึง่ มีผลต่อความไม่พอใจของ
พนักงานจะถูกขจัดออกไป ก็ไม่ได้ ทําให้ พนักงานพอใจหรื อเกิดแรงจูงใจแต่อย่างใด จนกว่าเมื่อพนักงาน
ได้ รับการตอบสนองในปั จจัยจูงใจ เช่นความท้ าทาย ความรับผิดชอบที่สงู ขึ ้นและได้ รับการยกย่อง เมื่อ
นันความพอใจและแรงจู
้
งใจจึงจะบังเกิดขึ ้น
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พื ้นที่ความพอใจ
ปั จจัยจูงใจ
. ความสําเร็จ
. การยกย่อง
. ความรับผิดชอบ
. ลักษณะของงาน
. ความก้ าวหน้ า

ภาวะเป็ นกลาง (Neutral)
(ไม่ร้ ูสกึ พอใจและ
ไม่ร้ ูสกึ ไม่พอใจ)

ปั จจัยจูงใจ : สร้ างผลกระทบต่อ
ระดับความพอใจ (satisfaction)

พื ้นที่ความไม่พอใจ
ปั จจัยอนามัย
. สภาพการทํางาน
. ค่าตอบแทน/
ความมัน่ คง
. นโยบายขององค์การ
. การบริหารงาน
. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ปั จจัยอนามัย : สร้ างผลกระทบ
ต่อระดับความไม่พอใจ
(dissatisfaction)

ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) (Richard L.Daft, Management,
6 th ed., Thomson 2003: 553)
ปั จจัยจูงใจ (Motivation) หรื อ ตัวกระตุ้นให้ คนทํางาน ได้ แก่ ลักษณะของงานโดยตัวของมัน
เองจูงใจให้ อยากทําความรู้ สกึ ที่เกี่ยวกับความสําเร็ จของงาน ความรับผิดชอบ ที่มีมากขึ ้น การได้ รับการ
ยกย่องในงานที่ทํา และโอกาสที่จะก้ าวหน้ า
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ปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) ได้ แก่ รูปแบบในการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล เงินเดือน นโยบาย และการบริ หารงาน สภาพแวดล้ อมในการทํางาน และความมัน่ คงของงาน
ส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้ไม่ใช่เป็ นสิ่งจูงใจในการทํางานหรื อเพิ่มผลผลิต แต่จะเป็ นข้ อกําหนดเบื ้องต้ นที่จะ
ป้องกันมิให้ คนไม่พอใจในงานที่ทําอยู่เท่านัน้ ผู้บริ หารบางคนเชื่อว่าการให้ ผลประโยชน์พิเศษจะเป็ น
การจูงใจในการเพิ่มผลผลิต แท้ จริ งแล้ วเป็ นเพียงสิง่ บํารุงเท่านัน้ ไม่ได้ สร้ างความพอใจให้ เกิดขึ ้นเลย
สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นตัวกระตุ้นนัน้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องของงานที่ปฏิบตั ิ คนจะ
ถูกจูงใจให้ เพิ่มผลผลิตด้ วยปั จจัยเหล่านี ้ แต่อย่างไรก็ตาม การขาดซึ่งปั จจัยเหล่านีก้ ็ ไม่ได้ เป็ นสิ่งที่
ก่อให้ เกิดความไม่พอใจกับพนักงาน
ผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวน และเห็นว่าในทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) มีความครอบคลุม
กับสิ่งที่ต้องการศึกษาในการสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฎิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมากที่สดุ
1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3.1 ระเบียบข้ อบังคับ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
องค์กรย่อยภายในมหาวิทยาลัย แบ่งได้ หลายลักษณะที่สําคัญ คือ
1) องค์กรกําหนดนโยบายและควบคุม (Governing Organization) ได้ แก่ สภามหาวิทยาลัย
2) องค์กรหลัก (Setting Organization) ซึง่ เป็ นองค์กรที่ปฏิบตั หิ น้ าที่หลักของมหาวิทยาลัย
ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1. องค์กรซึง่ มีภารกิจหลักในการสร้ างความรู้ และการสร้ างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ ซึง่ หมายรวมถึงการผลิตบัณฑิต เช่น คณะ สถาบัน วิทยาลัย และ 2. องค์กรซึง่ มีภารกิจหลักใน
การสนับสนุนการศึกษา เช่น สํานักงานอธิการบดี สํานักหอสมุด สํานักคอมพิวเตอร์ สํานักงานคณบดี
เป็ นต้ น
3) องค์กรกิจกรรม (Activity Organization) เป็ นองค์กรที่รวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อันได้ แก่ บุคลากรอื่น ๆ และนิสิต ซึง่ มีความสนใจร่ วมกันในการกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ตามวัตถุประสงค์
เฉพาะ อันหมายรวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการยกย่องเชิดชูผ้ ทู ําประโยชน์ทางวิชาการ
หรื อทําประโยชน์ให้ มหาวิทยาลัย การสร้ างเสริ มจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในวิชาชีพการทําประโยชน์
ให้ สงั คม หรื อการทํากิจกรรมที่สนใจร่วมกัน
4) องค์กรกันชน (Buffering Organization) เป็ นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการทําให้
มหาวิทยาลัยมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น โดยองค์กรนี ้ทําหน้ าที่ในการศึกษา
ติดตาม สังเคราะห์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปั ญหาทีเกิดขึ ้นในสังคมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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5) องค์กรสมทบ (Affiliate Organization) เป็ นองค์กรหรื อสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่เข้ ามาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในฐานะองค์กรสมทบของมหาวิทยาลัย
คณะมีภารกิจหลักในการสร้ างความรู้ และการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยคณะจะมี
หน้ า ที่ห ลัก ในการวิจ ัย การผลิตบัณฑิต ซึ่ง อาจมีทัง้ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี และระดับบัณฑิตศึก ษา
การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กับสังคมและการบริ การวิชาการ รวมทัง้ การสืบสานและสร้ างเสริ ม
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีคณะรวม 17 คณะ ในคณะ
มีสํานักงานคณบดี ทําหน้ าที่ในการสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
สํานักงานคณบดีแบ่งลักษณะงานออกเป็ น 4 งานได้ แก่
1) งานบริหารและธุรการ
2) งานคลังและพัสดุ
3) งานนโยบายและแผน
4) งานบริ การการศึกษา
ซึง่ ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ในที่นี ้ ได้ แก่ ข้ าราชการ สาย ข สาย ค นอกจากนี ้ยังมีคณะที่มีเจ้ าหน้ าที่
ประจําภาควิชาการด้ วย ส่วนสถาบันและสํานักหลายแห่งของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีภารกิจ
ในด้ านการผลิตบัณฑิตและการวิจยั หรื ออย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
สําหรับสํานักงานอธิการบดีเป็ นส่วนงานที่ทําหน้ าที่สําคัญในฐานะเป็ นฝ่ ายสนับสนุนส่วน
ั ้ ทงในระยะสั
ั้
นและ
้
งานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ สามารถปฏิบตั ิตามพันธกิจให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ระยะยาว โดยสํานักงานอธิการบดีมีพนั ธกิจที่สําคัญ ดังนี ้
1) สร้ างกลไกประสานงานกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและองค์ กรหรื อภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทังองค์
้ กรต่างประเทศ เพื่อให้ ภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้ อย่างราบรื่ นบรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประสานงาน หมายรวมถึง การติดต่อสื่อสารโดยผ่านทาง
หนังสือราชการ หนังสือโต้ ตอบหรื อเจรจาทางธุรกิจ การสร้ างกลไกติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์ เนต หรื อ
การสื่อสารผ่านระบบอื่น ๆ รวมทังงานวิ
้
เทศสัมพันธ์
2) สร้ างระบบและกลไกการจัด การทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ นํ า ไปสู่ก ารใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังสร้
้ างการเจริ ญเติบโตให้ กับ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสร้ างระบบที่สามารถสร้ างหลักประกันความอยู่รอดและความมัน่ คง
ทางด้ านทรัพยากรให้ กับมหาวิทยาลัย โดยจะต้ องมีการวางนโยบายทางการเงิ นที่ ดี จะต้ องมีการ
วางเป้าหมายในส่วนของการสร้ างรายได้ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
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3) พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure) ของมหาวิทยาลัย ซึง่ หมายถึงระบบข้ อมูล
ข่าวสาร (information) เพื่อการบริ หาร การตัดสินใจ และการบริ การ ระบบการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
(communication) ระบบทางกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค รวมทังระบบการจราจร
้
ทังนี
้ ้เพื่อเอื ้อให้
มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
4) สร้ างกลไกประสานนโยบายของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ แต่ละส่วนงาน
สามารถกํ าหนดพันธกิ จให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่ อมิให้ การวาง
นโยบายและดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะแบบต่างคนต่างทํา ไม่สามารถ
ตอบสนองพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัยในภาพรวมได้ นอกจากนี ย้ ัง ต้ องสร้ างระบบของการประเมิน
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ตงไว้
ั ้ ด้วย
5) สร้ างระบบการบริ การนิสิตซึง่ เน้ นที่การให้ บริ การทางวิชาการและกิจกรรมที่เอื ้ออํานวย
ให้ นิสติ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และการใช้ ชีวิตการเป็ นนิสติ ในชุมชนทางวิชาการ
หลักการสําคัญของการบริ หารงานบุคคล คือ การสร้ างระบบดําเนินการให้ มหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยในมาตรา 21 ของ ร่ าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒได้ ระบุว่า
“การดําเนินการของมหาวิทยาลัยจะต้ องเป็ นไปเพื่อสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการ สร้ างบัณฑิตที่มี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศัก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุษ ย์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม มี ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมของสังคม สร้ างระบบบริ หารที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ รวมทังเป็
้ นระบบที่มีความยุติธรรมและบุคลากรจะต้ องได้ รับการคุ้มครองสิทธิ
พื ้นฐานในงานอาชีพตน”
1.3.2 ประเภทของบุคลากร
เสถียร คามีศกั ดิ์ (2553) ร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาเสร็ จแล้ ว ในเรื่ องที่ 814/2547
ซึ่งอยู่ระหว่า งการพิจ ารณาของมหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ อี กครั ง้ หนึ่ง ตามที่ รัฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการส่งกลับมาให้ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (วันที่ 8 มกราคม 2550) ก่อนจะ
ส่งกลับไปให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)นําเสนอรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ และ
นําเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ การบริหารจัดการองค์การของข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้ างประจํา
ในการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีสาระที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
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สถานภาพก่ อนการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนี ้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้ าราชการ และ
ลูก จ้ างของส่ ว นราชการ ซึ่ ง สัง กั ด มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยจ้ างจากเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย และพนักงานซึง่ จัดจ้ างโดยเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัย จําแนก
ประเภทได้ 7 ลักษณะ ดังนี ้
1) ข้ าราชการ
2) ลูกจ้ างประจํา
3) ลูกจ้ างชัว่ คราว
4) พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ประเภทประจํา ที่ จ้ า งด้ ว ยเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น
(หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
5) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชัว่ คราว ที่จ้างด้ วยเงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินตามข้ อ 4 (หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
6) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ที่จ้างด้ วยเงินงบประมาณเงินรายได้
7) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ที่จ้างด้ วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานภาพของผู้ปฏิบัตงิ านเมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนี ้
ข้ าราชการ คือ ผู้ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และมี 2 ทางเลือก คือ
1) อยู่เ ฉย ๆ เหมือ นเดิม สถานภาพก็ย งั คงเป็ นข้ า ราชการเหมือ นก่อ นมี พ.ร.บ.
ฉบับนี ้ แต่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้
2) เลือกจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้ ต้ องทําหนังสือแจ้ งความ
จํานงและต้ องผ่านการประเมินก่อนจึงจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยได้
ลูกจ้ างประจํา คือ ผู้ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย และมี 2 ทางเลือก คือ
1) อยู่เฉย ๆ เหมือนเดิม สถานภาพก็ยังคงเป็ นลูกจ้ างประจําเหมือนก่อนมี พ.ร.บ.
ฉบับนี ้ แต่เป็ นผู้ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้
2) เลือกจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้ ต้ องทําหนังสือแจ้ งความ
จํานงและต้ องผ่านการประเมินก่อนจึงจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยได้
ลูกจ้ างชั่วคราว หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม จ้ างไว้ ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะชั่วคราวหรื อกําหนดเวลาจ้ าง โดยจ้ างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ดังนันตาม
้
พ.ร.บ. ฉบับนี ้ไม่ได้ เขียนกฎหมายบังคับรับรองไว้ นัน่ หมายถึง ยังคงสภาพเดิม
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พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบว่าด้ วยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบดังกล่าว จนกว่าจะสิ ้นสุด สัญญาจ้ าง พนักงาน
ตามมาตรา 81 ซึง่ ประสงค์จะเปลี่ยนเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้ ให้ แจ้ งความจํานง
เป็ นหนังสือต่อผู้บงั คับบัญชา และจะต้ องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว กําหนดให้ ลกู จ้ างชัว่ คราว ซึง่ จ้ างด้ วยเงิน
รายได้ ของมหาวิทยาลัย เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราวตามคําสัง่ เดิมต่อไปจนกว่าจะสิ ้นสุดสัญญาจ้ าง ดังนัน้
หากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชัว่ คราวที่จ้างด้ วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดอุดหนุนทัว่ ไปที่
เป็ นเงินเหลือจ่าย ต้ องหมายความรวมในทํานองเดียวกับลูกจ้ างชั่วคราว ซึ่งจ้ างด้ วยเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย (ซึง่ ไม่มีในสาระบบปั จจุบนั แล้ ว) คือ มีสถานภาพสิ ้นสุดสัญญาจ้ าง
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประกอบด้ วยคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทังข้
้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนัน้ เพื่อให้ ระบบการบริ หารงานบุคคลมี
ความชัดเจนและสอดคล้ องกับพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ กําหนดประเภทบุคลากร ดังนี ้
1. คณาจารย์ ได้ แก่ บุคลากรที่ทําหน้ าที่ในการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการ
แก่สงั คม โดย คณะ สถาบัน และสํานัก ที่มีอาจารย์ประจํากําหนดสัดส่วนของภาระงานของคณาจารย์
ในด้ านการสอน การวิจยั การบริ การสังคม ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายและนโยบายของส่วนงาน
2. บุคลากรอื่น แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ผู้บริ หาร และผู้สนับสนุนการศึกษา
2.1 ผู้บริ หาร ได้ แก่ บุคลากรซึ่งทําหน้ าที่ในการบริ หารมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ตามมาตรา 7 โดยอาจแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
1) ผู้บริ หารนโยบาย ได้ แก่ บุคลากรซึ่งเป็ นผู้บริ หารมหาวิทยาลัยในระดับ
นโยบาย ได้ แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
2) ผู้ บ ริ ห ารวิ ช าการ ได้ แ ก่ บุ ค ลากรซึ่ ง เป็ นผู้ บริ ห ารส่ ว นงานที่ มี ภ ารกิ จ
ทางด้ านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ได้ แก่ คณบดี และผู้อํานวยการสถาบัน / สํานักที่ทําหน้ าที่
ทางด้ านการผลิตบัณฑิตและการวิจยั
3) ผู้บริ หารทัว่ ไป ได้ แก่ บุคลากรซึ่งเป็ นผู้บริ หารส่วนงานตามมาตรา 7 ที่มี
ภารกิ จในการสนับสนุนการศึกษา โดยรวมถึง ส่ว นงานของสํา นัก งานอธิ ก ารบดี สถาบัน / สํา นัก
สํานักงานคณบดี ซึง่ เป็ นส่วนงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี ้ยังรวมถึงผู้บริหารที่
รับผิดชอบฝ่ ายที่ตงขึ
ั ้ ้นภายในส่วนงานด้ วย
2.2 ผู้สนับสนุนการศึกษา ได้ แก่ บุคลากรซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการบริการสังคม แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
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1) ผู้ปฏิบตั ิการวิชาชีพ ได้ แก่ บุคลากรซึ่งมีภาระรับผิดชอบในงานซึ่งต้ องใช้
ความรู้ ในวิ ช าชี พ ที่ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ หรื อ ทัก ษะ หรื อ วุฒิ ก ารศึ ก ษา ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะ เช่ น
งานทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานทางด้ านคอมพิว เตอร์ นิติก ร งานการบัญชี งานทางด้ า น
การแพทย์และพยาบาล เป็ นต้ น
2) ผู้ป ฏิ บัติ ง านทั่ว ไป ได้ แ ก่ บุค ลากรซึ่ง มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบในงานทั่ว ไปที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา ที่ไม่มีการระบุวา่ ต้ องการ คุณสมบัตพิ ิเศษทางด้ านวิชาชีพ
ตําแหน่งผู้สนับสนุนวิชาการ ซึ่งอาจเป็ นผู้ปฏิบตั ิการวิชาชีพ หรื อผู้ปฏิบตั ิการ
ทัว่ ไปเป็ นตําแหน่งที่ทําหน้ าที่ในส่วนงานต่าง ๆ ตามมาตรา 7 โดยแต่ละส่วนงานจะจัดสรรกําลังคน
กระจายไปตามลักษณะงาน โดยยึดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานของแต่ละส่วนงาน ตําแหน่ง
ผู้สนับสนุนวิชาการแต่ละตําแหน่ง จะต้ องมีคําบรรยายลักษณะงานที่สามารถนําไปใช้ สร้ างเกณฑ์การ
ประเมินผลการทํางานได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม การกํ าหนดลักษณะของแต่ละตําแหน่งงานจะต้ องยึด
เป้าหมาย นโยบายแผนงาน และการดําเนินงานของส่วนงานเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ แต่ละส่วนงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานต่าง ๆ และคําบรรยายลักษณะงานเพื่อให้ การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้
ตามความเหมาะสม
1.3.3 ลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีการบริ หารภายในของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ.2517
กรรมการข้ าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ กําหนดโครงสร้ างลักษณะงานบุคล
การสายสนับสนุนวิชาการไว้ ดงั นี ้ (บัญชา นิ่มประเสริ ฐ. 2542)
การแบ่งสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เป็ นไปตาม ก.ม.กําหนด
ไว้ 4 งาน คือ งานบริ หารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริ การการศึกษา
ซึง่ ทัง้ 4 งาน ได้ แยกปริมาณเป็ นแต่ละหน่วย ดังนี ้
1. งานบริ หารและธุรการ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานบริ หาร
เอกสาร การบริ หารงานบุคคล การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และยานพาหะ และงานผลิตเอกสาร
แบ่งงานออกเป็ น 4 หน่วย คือ
1.1 หน่วยสารบรรณ มีหน้ าที่เกี่ยวกับการรับส่งหนังสือ ร่ างโต้ ตอบหนังสือราชการ
ภายใน-ภายนอก แยกประเภทหนังสือ เก็บรวบรวม ค้ นหา เวียนหนังสือ แจ้ งคําสัง่ ปิ ดประกาศ ทําลาย
หนังสือ จัดการประชุม และงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็ น 3 หมวด คือ หมวดรับ – ส่งและ
โต้ ตอบหมวดจัดเก็บและค้ นหา และหมวดประชุมและพิธีการ
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1.2 หน่วยการเจ้ าหน้ าที่ มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานบุคคล เช่น การรับสมัคร
สอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตัง้ การเลื่อนระดับ / เปลี่ยนตําแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ
ลาฝึ กอบรมและ ดูงาน การไปประชุมสัมมนา การลาทุกประเภท การตรวจสอบบัญชีลงนามการปฏิบตั ิ
ราชการและลูกจ้ าง การขอพระราชทานเครื่ องราชอิริยาภรณ์ ให้ แก่ข้าราชการแบ่งเป็ น 3 คือ หมวด
บรรจุ และแต่งตังหมวดทะเบี
้
ยนประวัติ และหมวดวินยั และฝึ กอบรม
1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการควบคุมดูแลรักษา
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบํารุ งรักษาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ รวมทังเครื
้ ่ องสาธารณูปโภคอื่น ๆ แบ่งเป็ น
3 หมวด คือ หมวดอาคารสถานที่ หมวดยานพาหนะ และหมวดซ่อมบํารุง
1.4 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้ าที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารวิชาการ
รายงานประชุมและสัมมนา การถ่ายเอกสาร จัดทําสําเนาด้ วยเครื่ องอัดสําเนา การตรวจสอบดูแล
อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่ องใช้ ในการผลิตเอกสารในสํานักงาน แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ หมวดผลิตและบริ การ
และหมวดอุปกรณ์การผลิต
2. งานคลั ง และพั ส ดุ มี ห น้ าที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเงิ น
ด้ านเบิก/จ่ายเงินทุกประเภทตามงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ในระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ควบคุมรักษาเงินสด/เช็คของบุคลากร ควบคุมและวาง
แผนการเบิก/จ่ายเงินสํารองจ่าย ควบคุมดูแลวัสดุครุ ภัณฑ์ ให้ เพียงพอในการใช้ ปฏิบตั ิราชการและ
จัดทําบัญชีแยกประเภทพัสดุคงเหลือ เพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
แบ่งเป็ น 2 หน่วย คือ
2.1 หน่ ว ยการเงิ น และบัญ ชี มี ห น้ าที่ เ กี่ ย วกั บ การเบิ ก /จ่ า ยเงิ น ทุ ก ประเภทใน
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ทั ง้ งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ โ ดยอยู่ ใ นวงเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ
งบประมาณแล้ วตรวจสอบดูแลบัญชี ใช้ จ่ายตามงบประมาณแผ่น ดิน และงบประมาณเงิ นรายได้
ตรวจสอบควบคุมเงินสํารองจ่าย โดยแบ่งเป็ น 2 หมวด คือ หมวดตรวจสอบและหมวดเบิกจ่ายและ
ควบคุมดูแล
2.2 หน่วยพัสดุ มีหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างตามระเบียบว่าด้ วยการพัสดุ การ
ควบคุมดูและ เก็บรักษาวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ค้างจ่าย ตรวจสอบควบคุมบัญชีพสั ดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ เบิกจ่ายวัสดุ /
ครุภณ
ั ฑ์ แบ่งเป็ น 3 หมวด คือ หมวดจัดซื ้อจัดจ้ าง หมวดบัญชีพสั ดุ และหมวดคลังพัสดุ
3. งานบริ การการศึกษา มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้ บริ การแก่นกั ศึกษา
คณาจารย์ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และบุคคลทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แนะแนวการศึกษา
และแนวทางประกอบอาชีพและงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา แบ่งเป็ น 3 หน่วย ดังนี ้
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3.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการจัดทํ าและเก็ บ
รักษาทะเบียนประวัตินกั ศึกษา ตรวจสอบแก้ ไขหลักฐานทางทะเบียน บันทึกประวัติและผลการสอบ
ของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล ตรวจสอบรับรองผลการศึกษา ประกาศผลสอบ เก็บรักษาบัญชี รายงาน
ผลการสอบและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทางทะเบียน แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ หมวดทะเบียน และหมวด
ประเมินผล
3.2 หน่วยกิจการนักศึกษา มีหน้ าที่เกี่ยวกับการให้ คําแนะนําปรึ กษาด้ านหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา แนะแนวทางประกอบอาชีพ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทุนการศึกษา การจ่ายโทรเลข
ธนาณัติ พัส ดุไ ปรษณี ย ภัณ ฑ์ ข องนัก ศึ ก ษา ใบรั บ รองความประพฤติ การส่ ง นัก ศึ ก ษาฝึ กงาน/
ทัศนศึกษา งานศิษย์เก่า ประสานงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการดําเนิน งานกิจกรรมนักศึกษาแบ่งเป็ น 3 หมวด
คือ หมวดบริ การให้ คําปรึกษา หมวดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และหมวดส่งเสริมการศึกษา
3.3 หน่วยส่งเสริ มพัฒนาทางวิชาการ มีหน้ าที่เกี่ยวกับการให้ บริ การงานห้ องสมุด
และงานด้ านวิชาการ ประสานงานกับคณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์วิจยั ดําเนินการ
เกี่ยวกับ การจัดพิมพ์ตํารา เอกสารการสอน เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการสอน ตลอดทั ้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้ องการสอน การพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 2
คือ หมวดห้ องสมุด และหมวดประสานงานการบริการและศูนย์ทางวิชาการ
3.4 หน่วยโสตทัศนศึกษา มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดูแล บํารุ งรักษา และให้ บริ การอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน และให้ บริ การเกี่ยวกับการใช้
ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ หมวดอุปกรณ์
และบํารุงรักษา หมวดผลิตสื่อและบริ การอุปกรณ์ทางการเรี ยนการสอน
4. งานนโยบายและแผน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดแผน/โครงการประจําปี ทังในส่
้ วนที่
เป็ นแผนงาน/โครงการประจําปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ จัดทํางบประมาณและงบประมาณการใช้ จ่าย จัดเก็บรวบรวมและ
จําแนกประเภทของข้ อมูลตามลักษณะต่าง ๆ ติดต่อบุคคล สถาบันหรื อองค์กรทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ กิจการของมหาวิทยาลัย และประสานความร่ วมมือกับฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ ายวิจยั และฝ่ ายวิชาการของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น 3 หน่วย คือ
4.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ รับผิดชอบในการจัดแผน/โครงการประจําปี
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํางบประมาณ ติดตามการประเมินผลการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณ ตลอดจนจัดทําแผน/โครงการ เพื่อพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
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4.2 หน่วยวิจยั สถาบันและสารสนเทศ รับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวมและจําแนกประเภท
ของข้ อมูลตามลักษณะงานต่าง ๆ สําหรับใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลเพื่อการคาดการณ์ /พยากรณ์ ประสาน
เครื อข่ายข้ อมูล และจัดทํารายงานประจําปี
4.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบติดต่อกับบุคคล สถาบันหรื อองค์การทัง้ ในและ
นอกประเทศเพื่อเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานความร่วมมือกับฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์ ฝ่ ายวิจยั และฝ่ ายวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาความร่ วมมือทังในและนอกประเทศ
้
ทางด้ านการเงิน ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึ กอบรม ประชุม สัมมนา การวิจยั และ
ศึกษาดูงาน
ระเบียบการปฏิบัตงิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเริ่ มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการ
กํ าหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 และ
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว.572 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542 และมติสภามหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ครัง้ ที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 ประกอบด้ วยมติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ การประชุมครัง้ ที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 จึงจ้ างบุคคลเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยชุดแรกของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยมีระบบการสรรหา การจ้ างและบรรจุ
แต่งตัง้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมิน ผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาและฝึ กอบรม วินยั และ
การรักษาวินยั และการพ้ นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้
การสรรหา การจ้ างและบรรจุแต่ งตัง้
การสรรหา การจ้ างและบรรจุแต่งตังพนั
้ กงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
จะให้ ดําเนินการประกาศรับสมัครเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ ในการสรรหาบุคคลเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและคัดเลือกให้ ได้ มาซึง่ ผู้มีความสามารถ คุณลักษณะ หรื อประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ข้ อกําหนดภาระงานของตําแหน่งที่ต้องการ การประกาศรับสมัครโดยทัว่ ๆ ไปจะต้ องแจ้ งรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ตํ า แหน่ ง และสัง กัด อัต ราเงิ น เดื อ น คุณ สมบัติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และคุณ สมบัติ ทั่ว ไป
ข้ อกําหนดภาระงาน เงื่อนไขต่าง เช่น สัญญา การคํ ้าประกัน สวัสดิการ หลักฐานที่ใช้ สมัคร วันเวลา
สถานที่รับสมัครและสถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน การขึ ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี โดย
ผู้สมัคร ต้ องไม่เป็ นโรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคติดยา
เสพติดให้ โทษ และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง ในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกให้ มีข้าราชการหรื อพนักงาน
จากส่วนราชการอื่นร่วมเป็ นกรรมการอย่างน้ อย 1 คน และการบรรจุแต่งตังให้
้ บรรจุแต่งตังจากผู
้
้ ที่ผ่าน
การคัด เลื อ ก ตามลํ า ดับ บัญ ชี ที่ ป ระกาศผล โดยให้ ผู้ ได้ รั บ การบรรจุ และแต่ ง ตัง้ เป็ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ทําสัญญาการปฏิบตั งิ านและจัดหาบุคคลมาคํ ้าประกัน (ระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒว่าด้ วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 และประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการจ้ างและบรรจุแต่งตังพนั
้ กงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545)
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สิทธิประโยชน์ ตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
อัตราค่าจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย จะเป็ นไปตามบัญชีเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒกํ าหนด โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตรงในการปฏิบัติงาน
คํ า นวณค่ า จ้ างตามวุ ฒิ สู ง สุ ด ที่ ไ ด้ รั บ ในสาขาที่ ต รงกั บ เงื่ อ นไขการจ้ างและเพิ่ ม ขึ น้ ให้ อี ก ตาม
ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงาน เฉพาะช่วงเวลาที่ได้ ปฏิบตั ิงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพที่เป็ นประโยชน์
โดยตรงต่อส่วนราชการที่จะจ้ าง ทัง้ นี ้ การนับประสบการณ์ ให้ นับเทียบปี ที่เป็ นประสบการณ์ ตังแต่
้
0.3 – 1.5 ปี
เท่ากับ 0.3
ประสบการณ์ทางอ้ อม
วุฒิปริญญาตรี
เท่ากับ 0.6
ประสบการณ์ทางอ้ อม
วุฒิปริญญาโท
ประสบการณ์ทางตรง
วุฒิปริญญาโท/เอก
เท่ากับ 1
การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน กําหนดเลื่อนขันพนั
้ กงานมหาวิทยาลัย ปี ละ 1 ครัง้ จากการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานทัง้ 2 ครัง้ ในรอบสัญญาการจ้ าง การเลื่อนขึ ้นเงินเดือนให้ แต่ละส่วนราชการที่ได้ รับการ
จัดสรรเงิน พิจารณาเพิ่มค่าจ้ างให้ กบั พนักงานในสังกัดลักษณะเป็ นเปอร์ เซ็นต์ (%) โดยให้ คํานวณวงเงิน
ที่ใช้ เพิ่มค่าจ้ างหลังหักจากสวัสดิการ ค่าเพิ่มประสบการณ์ เงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ แล้ วแบ่งเป็ น
2 ส่วนคือ
1. ส่วน 90% แบ่งตามส่วนของจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนราชการ
2. ส่วน 10% ให้ กนั ไว้ ที่สว่ นกลาง เพื่อใช้ พิจารณาเพิ่มให้ กบั พนักงานผู้ที่มีผลงานดีเด่น
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ทําสัญญาจ้ างตามแบบที่คณะกรรมการบริ หารพนักงาน
กําหนดและให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้ ประกอบการต่อสัญญาจ้ าง การพิจารณาแต่งตัง้
เลื่อนขัน้ พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้ างแรงจูงใจ
ให้ ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิ ภาพ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริ หารพนักงานกําหนด โดยให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจําทุกปี อย่างปี ละ 2 ครัง้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริ หารพนักงานกําหนด องค์ประกอบสําคัญที่ใช้ ในการประเมิน คือ ด้ านภาระ
งานในหน้ าที่ ด้ านคุณภาพ และปริ มาณของผลงาน ด้ านความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านการรั บรู้ งานในหน้ าที่ และการพัฒนางาน ด้ านคุณลักษณะนิสัย ในการทํ างานและด้ านความ
ประพฤติและการปฏิบตั งิ าน
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วิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน คือ
1. คณะกรรมการกลางประเมิน กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน
2. คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์กอง/ฝ่ าย/โรงเรี ยนสาธิต มอบหมายภาระหน้ าที่รับผิดชอบ
3. พนักงานมหาวิทยาลัยให้ ข้อมูลเบื ้องต้ น/ประเมินตนเอง จัดทําแฟ้มปฏิบตั งิ าน
้
นเบื ้องต้ นโดยมี
4. คณบดี/ผู้อํานวยการ/ผู้ได้ รับมอบหมาย แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น/ผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ ข้อมูล/ประเมินเบื ้องต้ น
5. คณบดี/ผู้อํานวยการ แต่งตังคณะกรรมการประจํ
้
าส่วนราชการ
6. กองการเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น
7. คณะอนุกรรมการบริ หารพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นและกําหนดวงเงินที่ใช้ ในการ
ขึ ้นค่าจ้ าง
8. คณะกรรมการบริ หารพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการอนุมตั ิและไม่
อนุมตั ใิ นการต่อสัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย
9. กองการเจ้ าหน้ าที่จดั ทําคําสัง่ แจ้ งหน่วยงาน
10. หน่วยงานแจ้ งผลสรุ ป แจ้ งการพัฒนาปรับปรุ งให้ ผ้ รู ับการประเมินทราบผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพ หรื อเพื่อการต่อสัญญาจ้ างในรอบสัญญาใหม่
ผลการประเมินแบ่ งออกเป็ น 6 ระดับ คือ
1. ดีมาก/ดีเยี่ยม/ดีเด่น คือ ได้ คะแนนระหว่าง 90-100
2. ดี คือ ได้ คะแนนระหว่าง 80-89
3. พอใช้ คือ ได้ คะแนนระหว่าง 70-79
4. ต้ องปรับปรุง/พัฒนา คือ ได้ คะแนนตํ่ากว่า 70
5. ไม่เพิ่มค่าจ้ าง (ต่อสัญญาจ้ างได้ ) คือ ได้ คะแนนตํ่ากว่า 70
6. ไม่ตอ่ สัญญาจ้ าง คือ ได้ คะแนนตํ่ากว่า 60
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน มี 2 แบบ คือ
1. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งสายวิชาการ
2. แบบประเมินผลการปฎิบตั งิ านพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ
(ระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544)
วินัยและการรั กษาวินัย
การดํ าเนิ น การทางวิ นัยและการรั ก ษาวินัยของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ให้ เ ป็ นไปตาม
ระเบียบทางราชการโดยอนุโลม โดยโทษผิดวินยั มีสามสถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ปลดออก โดย
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําผิดวินยั เล็กน้ อย ให้ หวั หน้ าส่วนราชการว่ากล่าวตักเตือน ในกระที่
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กระทําความผิดซํ ้าอีก ให้ หวั หน้ าส่วนราชการลงโทษภาคทัณฑ์ โดยจัดทําเป็ นหนังสือไว้ เป็ นหลักฐาน
ให้ เ หมาะสมกับ ความผิ ด และรายงานให้ ค ณะกรรมการประจํ า ส่ ว นราชการทราบหากพนัก งาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําผิดวินยั นอกเหนือจากที่กล่าวว่าให้ อธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายสัง่
ลงโทษวินยั โดยตัดเงินเดือนหรื อปลดออกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารพนักงานและ
การดําเนินการทางวินยั แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ หวั หน้ าส่วนราชการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความจริ ง
และยุติธรรมโดยไม่ชักช้ า (ระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้ วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2544)
การพ้ นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยพ้ นสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยนันมี
้ สาเหตุมาจาก (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544)
1. ตาย
2. ลาออก
3. อายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
4. เลิกจ้ าง
5. สิ ้นสุดสัญญา
6. ปลดออก
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยให้ ยื่นเสนอ
ผ่านหัวหน้ าส่วนราชการตามลําดับเพื่อให้ อธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นผู้พิจารณา เมื่อ
ได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะถือว่าพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุผลและความ
จําเป็ น หัวหน้ าส่วนราชการจะอนุญาตให้ ผ้ ทู ี่ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้ าน้ อยกว่า
30 วัน ก็ ได้ โดยอธิ ก ารบดีห รื อผู้ที่ อธิ การบดีมอบหมายมี อํา นาจเลิกจ้ า งพนัก งานมหาวิท ยาลัยได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรื อประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่
3. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยต้ องโทษถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นการกระทําความผิด
โดยประมาท หรื อมีมลทินมัวหมอง หากให้ ปฏิบตั งิ านต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
4. เมื่อมหาวิทยาลัยยุบเลิกตําแหน่ง
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจ
2.1 การสร้ างและพัฒนาแบบวัดด้ านจิตพิสัย
ลักษณะทางจิตพิสยั (Affective characteristics) หรื อจิตลักษณะ(Psychological traits)
เป็ นตัวแปรลักษณะแฝงซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมานันมี
้ ตวั กําหนดทิศทาง
ของพฤติกรรมอยูภ่ ายใน หากมีการแสดงออกอย่างคงเส้ นคงวาจึงจะเรี ยกว่าเป็ นรูปแบบของพฤติกรรม
ดังนันการวั
้
ดจึงต้ องมีการนิยามคุณลักษณะหรื อหาตัวบ่งชี ้ (Indicators) เพื่อวัดทางอ้ อม มีเทคนิค
วิธีการวัดดังนี ้ (เชิดศักด์ โฆวาสินธุ์. 2544: 168 - 170)
1. การสังเกต เป็ นการสังเกตอย่างมีจดุ มุ่งหมายชัดเจน แต่ไม่ให้ ผ้ ทู ี่ถกู สังเกตรู้ ตวั ว่าถูกสังเกต
พฤติกรรม
2. การใช้ แบบวัด (Paper pencil test)
2.1 Checklist เป็ นแบบตรวจสอบรายการ 2 ตัวเลือกซึง่ ไม่ตอ่ เนื่องกัน เช่น มี – ไม่มี
2.2 Rating scale เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ตังแต่
้ 2 รายการซึง่ ต่อเนื่องกัน (Continuum)
และเกี่ยวข้ องกัน เช่น ทําทุกครัง้ นานๆ ครัง้ ไม่ทําเลย
2.3 Situational test กําหนดสถานการณ์ให้ และดูว่าผู้ที่ถกู ทดสอบจะเลือกทางเลือกใด ทํา
อย่างไร
2.4 Paired comparison มี 2 ทางเลือกเปรี ยบเทียบกัน และให้ เลือกใช้ ในกรณีที่ไม่มีตวั เร้ า
มากนัก เช่น ใช้ วดั ความสนใจของบุคคลโดยเปรี ยบเทียบระหว่างสิง่ เร้ า 2 สิง่
3. การสัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์ของนักข่าว
4. การอภิปรายกลุม่ แล้ ววิเคราะห์จากเนื ้อหาที่แสดงออกมา
การวัดทางจิตพิสยั นันนิ
้ ยมวัดทังในลั
้ กษณะมิติเดียวและหลายมิติ ตามโครงสร้ างและความ
ซับซ้ อนของจิตลักษณะที่จะวัด เช่น วัดความสนใจ (Interest) ใช้ วิธี Paired comparison การแสดงออก
และเปรี ยบเทียบกันในลักษณะหลายมิติ วัดเจตคติ (Attitude) ใช้ ข้อความหรื อคําที่มีความหมายทาง
ภาษามาอธิบายสิง่ เร้ า ทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative) ให้ ผ้ ถู กู ทดสอบตอบสนอง นิยมวัด
เป็ นมิติเดียว วัดค่านิยม (Value) ใช้ ทงข้
ั ้ อความและ Paired comparison ควบคูก่ นั หรื อแยกกันตาม
ธรรมชาติของตัวแปร วัดเหตุผลทางจริ ยธรรม (Moral Ethic) ใช้ แบบทดสอบสถานการณ์หรื อผสมผสาน
กันขึ ้นอยู่กบั ตัวแปร และวัดบุคลิกภาพ (Personality) ใช้ การสังเกต และแบบวัดแต่ละมิติ แล้ วแปล
ความหมายในลักษณะรวม
แบบรายงานตนเองสร้ างขึ ้นจากความเชื่อพื ้นฐานที่วา่ “ไม่มีใครรู้ จกั บุคคลได้ ดีเท่าตนเอง”
แบบรายงานตนเองมี 2 รูปแบบ คือ มาตรประมาณค่า และแบบตรวจสอบรายการในที่นี ้จะกล่าวถึง
เฉพาะมาตรประมาณค่า
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มาตรประมาณค่ า (Rating Scale)
มาตรประมาณค่าที่เป็ นตัวเลข เป็ นการที่บุคคลประมาณค่าออกเป็ นตัวเลขหนึ่งตัวจาก
หลายๆ ตัว ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้ องกับคําอธิบายลักษณะของบุคคลที่ได้ รับการประมาณค่าเป็ นการ
ให้ ผ้ ตู อบได้ พิจารณานํ ้าหนักหรื อระดับของพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะต่างๆ ของตนเองออกมาให้
ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ ้น ผู้ที่เสนอวิธีสร้ างมาตรประมาณค่าในเวลาต่อมา คือ ลิเคอร์ ท ซึง่ คิดค้ นขึ ้น
เพื่อใช้ วดั เจตคติในราว ค.ศ. 1932 และเป็ นที่ร้ ู จกั กันในหลายๆ ชื่อ อาทิ Likert TypeScale, Summated
Rating Scale, Posteriori Approach และ Sigma Scale เป็ นวิธีที่ได้ รับความนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
มากที่สุดวิธีการหนึ่งเพราะสามารถสร้ างได้ ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน นอกจากนีย้ งั มีความเชื่อมัน่ สูง
(Reliability) เมื่อเทียบกับมาตรวัดอื่นๆ ที่มีจํานวนข้ อเท่ากัน และพัฒนาเพื่อใช้ วดั ความรู้ สกึ ได้ หลาย
อย่าง มีแนวคิดหลักในการสร้ างดังนี ้
การสร้ างมาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ ท
การสร้ างมาตรวัดตามวิธีนี ้ มุ่งประเมินความรู้ สกึ ของบุคคลไปบนช่วงความรู้ สกึ ของการวัดที่
ต่อเนื่องกันว่าอยู่ในปริ มาณความเข้ มข้ นระดับใด และมีทิศทางไปในทางใด ดังนัน้ การวัดจึงเริ่ มด้ วย
การกําหนดข้ อความ (Statement) ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ต้องการวัด แล้ วให้ ผ้ ตู อบประเมินความรู้ สกึ ของ
้
ดที่มีลกั ษณะเป็ นช่วงของความรู้ สกึ โดยเริ่ มต้ นจากความรู้ สกึ ที่มี
ตนเองต่อข้ อความนันไปบนมาตรวั
ระดับความเข้ มข้ นน้ อยไปหามาก
ตาราง 1 แนวโน้ มมาตรวัดของลิเคอร์ ท
ข้ อความวัดเจตคติตอ่ วิชาชีพครู
ข้ อความทางบวก
”อาชีพครูเป็ นอาชีพที่มีเกียรติ”
ข้ อความทางลบ
”อาชีพครูเป็ นอาชีพสุดท้ ายที่ข้าพเจ้ าเลือก”

ไม่เห็นด้ วย
- ข
ไม่เห็นด้ วย
- ก

มาตรวัด
ปานกลาง
ค
ปานกลาง
ค

เห็นด้ วย
ก +
เห็นด้ วย
ข +

จะเห็นว่า ถ้ านาย ก.มีความรู้สกึ ชอบวิชาชีพครู แนวโน้ มที่นาย ก.จะตอบสนองต่อข้ อความไป
บนมาตรวัดในทาง”เห็นด้ วย” (Agree) จะมีสงู ในทางตรงข้ าม นาย ก.ก็จะมีแนวโน้ มที่จะตอบสนองต่อ
ข้ อความทางลบไปในทาง”ไม่เห็นด้ วย” (Disagree) และนาย ข. ซึ่งมีความรู้ สกึ ไม่ชอบอาชีพครู
แนวโน้ มการตอบของนาย ข. จะมีลกั ษณะตรงข้ ามกับการตอบของนาย ก. ส่วนนาย ค.ซึง่ มีความรู้ สกึ
้
อนกันคือ
ต่อวิชาชีพครู ในลักษณะกลางๆ ไม่ชอบ-ไม่เกลียด ก็จะตอบสนองต่อข้ อความทังสองเหมื
ความรู้สกึ ที่เป็ นกลาง (Neutral)
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ขัน้ ตอนการสร้ างมาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ ท
1. ศึกษาคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด รวมทังคุ
้ ณลักษณะของกลุ่มผู้ตอบว่ามีภมู ิหลัง
อย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ อายุ เป็ นต้ น
2. กําหนดนิยามและองค์ประกอบที่ต้องการวัด หลังจากที่มีการศึกษาเอกสารและใช้ เทคนิค
การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) นํามากําหนดเป็ นนิยามและองค์ประกอบเกี่ยวกับสิ่งที่
ต้ องการวัด โดยกําหนดเป็ นนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Operational Definition) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสําคัญ
ในการสร้ างข้ อความในมาตรวัดต่อไป
3. การสร้ างข้ อความ ข้ อความในมาตรวัดที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นประโยคหรื อวลีสนๆ
ั ้ กะทัดรัด ชัดเจน
3.2 ใช้ ภาษาเหมาะสมกับกลุม่ ผู้ตอบ เช่น ตามระดับการศึกษา เพศ และวัย เป็ นต้ น
3.3 ควรมีความคิดเดียวในแต่ละข้ อความ และให้ ได้ ใจความสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น ”การ
เรี ยนในชันเรี
้ ยนและการพูดคุยกับเพื่อนทําให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข” ข้ อความนี ้ถามความรู้ สกึ ของผู้ตอบ
สองสิง่ พร้ อมกัน ควรแยกถามเป็ นสองข้ อ
3.4 ควรหลีกเลี่ยงข้ อความที่เป็ นความจริ งหรื อสามารถตีความได้ ว่าเป็ นความจริ ง เช่น
“รัฐบาลต้ องจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ กบั ประชาชน”
3.5 หลีกเลี่ยงข้ อความที่เป็ นคําขวัญหรื อสุภาษิตที่ร้ ู จกั กันทัว่ ไป เช่น “รู้ รักษาตัวรอดเป็ น
ยอดดี” เพราะผู้ตอบจะตอบทันทีตามความคุ้นเคยโดยไม่คดิ ให้ ลกึ ซึ ้ง
3.6 ควรหลีกเลี่ยงข้ อความประโยคปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิเสธซ้ อน
3.7 ควรใช้ วลีหรื อถ้ อยคําที่แสดงถึงอารมณ์ เช่น ความรัก ความชอบความหวัง ความปรารถนา
ความเกลียด ความกลัว เป็ นต้ น
3.8 ควรมีความหมายน่าสนใจ หรื อมีลกั ษณะเกี่ยวข้ องกับกิจวัตรประจําวันของผู้ตอบ
เพื่อเร้ าความสนใจในการตอบ
3.9 ควรระมัดระวัง ไม่ใช้ ข้อความที่ ถามตรงเกิ นไปโดยเฉพาะเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ อง
ส่วนตัว ควรใช้ ศลิ ปะในการเขียนข้ อความทางอ้ อมเพื่อป้องกันการตอบแบบเสแสร้ งของผู้ตอบ
4. การกําหนดจํานวนมาตราและลักษณะของข้ อคําถาม
4.1 ปกติแล้ วจํานวนมาตราของมาตรวัดนิยมใช้ 5 ระดับ ตามแบบดังเดิ
้ มที่ลิเคอร์ ทแนะนําไว้
คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย และเห็นด้ วยอย่างยิ่งตามลําดับ ต่อมาได้ มี
ผลงานวิจยั หลายฉบับบ่งชี ้ว่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของมาตรวัดมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อเพิ่มจํานวน
มาตรา อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจํานวนมาตราจะก่อให้ เกิดความยากลําบากต่อการประเมินความรู้ สกึ
ของผู้ตอบไปบนช่วงของความรู้ สกึ ว่าอยู่ในระดับใด นอกจากนี ้ยังมีรายงานวิจยั บางฉบับเสนอให้ เลิก
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ใช้ มาตราที่บอกความรู้ สกึ ระดับกลาง (Neutral) เพราะไม่อาจจําแนกทิศทางความรู้ สกึ ของผู้ตอบที่มี
ต่อสิ่งที่ต้องการวัดว่าอยู่ทางใดแน่ และปั ญหาแนวโน้ มการตอบเข้ าสูส่ ว่ นกลาง (Central Tendency)
แต่ประเด็นดังกล่าวนี ้ยังไม่เป็ นที่ยตุ ิ เพราะยังมีรายงานวิจยั บางส่วนชี ้ว่า ไม่มีความแตกต่างมากมาย
นักระหว่างการใช้ และไม่ใช้ มาตรดังกล่าว นอกจากนี ้ความต่อเนื่องของมาตรวัดตามแนวของลิเคอร์ ท
จาก + ไป – จะต้ องผ่าน 0 หรื อ Neutral ดังนันหากไม่
้
มี Neutral ย่อมไม่ใช่วิธีตามแนวคิดของลิเคอร์ ท
4.2 ลัก ษณะของข้ อ ความในมาตรวัด อาจเป็ น ทางบวก ทางลบ หรื อแบบผสมก็ ได้
โดยทัว่ ไปมาตรวัดที่ประกอบด้ วยข้ อความที่มีลกั ษณะทิศทางเดียว (Monotonous scales) กล่าวคือ
เป็ นทางบวกหรื อลบแบบใดแบบหนึ่ง จะมีคา่ ความเชื่อมัน่ สูงกว่าแบบผสม แต่บางครัง้ มาตรวัดที่เป็ น
แบบผสมจะมี ป ระโยชน์ ต่อ การตรวจสอบความคงเส้ น คงวาในการตอบของผู้ต อบ และป้ องกัน
ความคุ้นเคยต่อกระบวนการตอบ เพราะผู้ตอบบางคนอาจตอบข้ อความโดยมิได้ คํานึงถึงเนื ้อหาสาระที่
้
บตั ิจริ งผู้สร้ างมาตรวัดจะต้ อง
ข้ อความมุง่ ถาม แต่ตอบเพื่อเสนอภาพพจน์ที่ดีของตนเท่านันในทางปฏิ
คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับวุฒิภาวะ เพศ อายุ หรื อระดับการศึกษาของกลุม่ ผู้ตอบและธรรมชาติของ
สิง่ ที่ต้องการวัดประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
5. การกําหนดนํ ้าหนักคะแนน การให้ นํ ้าหนักตัวเลือกนันมี
้ หลายวิธีจะใช้ วิธีใดก็ได้ ในระยะ
หลังลิเคอร์ ทได้ แนะให้ ใช้ วิธีการกําหนดตัวเลขโดยพลการ (Arbitrary weighing method) วิธีนี ้เป็ น
การกําหนดโดยให้ ตวั เลขเรี ยงค่าตามลําดับความสําคัญของตัวเลือก จะใช้ 0,1,2,3,4 หรื อ 1,2,3,4,5
หรื อ –2,-1,0,1,2 ก็ได้ เพราะคะแนนเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลง แต่ความแปรปรวนคงที่
การวัดระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
วิธีที่จะใช้ วัดระดับขวัญและกํ าลังใจของบุคคลในองค์กรว่าจะมีระดับขวัญและกํ าลังใจดี
หรื อไม่นนก็
ั ้ ได้ แก่ การศึกษาการทํางานของบุคคลนันว่
้ า ได้ มีความตังใจที
้ ่จะอุทิศเวลาและแรงกายของ
ตนเองในการทํางาน ให้ เป็ นไปตามความต้ องการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้ อยเพียงใด เพราะ
้
บตั ิงานดีหรื อไม่นนั ้ ก็ย่อมขึ ้นอยู่กับความต้ องการนันได้
้ รับการตอบสนอง
การที่บุคคลใดจะตังใจปฏิ
หรื อไม่
1.4.1 เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบ สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ ต รวจระดับ ขวัญ และกํ า ลัง ใจมี 2
ลักษณะ (ปรี ดาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544: 139) ดังนี ้
1) การวัดแบบอัตนัย (Subjective Survey) เป็ นการทดสอบกลุม่ และความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มเรี ยกว่า สังคมมิติ (Sociometry) ผู้สร้ างเทคนิคนี ้เพื่อใช้ ในการประเมินขวัญและกําลังใจ
คือ โมเรโน (Moreno) ใช้ ศึกษาพฤติกรรมในกลุ่ม ความมุ่งมัน่ ของการใช้ สงั คมมิติก็เพื่อศึกษาถึงการ
ยอมรับและไม่ยอมรับ ความชอบและไม่ชอบ ในระหว่างสมาชิกกลุ่ม วิธีการที่ใช้ เป็ นการถามสมาชิก
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แต่ละคนให้ บอกชื่อเพื่อนในกลุม่ ที่ตนชอบ และผู้ที่ตนไม่ชอบในพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป และถูก
นําไปใช้ ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อศึกษาการทํางานในกลุ่ม วิธีการของสังคมมิติ ให้ แต่ละคนใน
กลุม่ เขียนชื่อบุคคลในกลุม่ ที่คิดว่า เป็ นพนักงานที่ดี เป็ นหัวหน้ าที่ดี เป็ นคนที่มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
แล้ วนําชื่อที่เขียนมาโยงกันเป็ นผังเชื่อมโยง บุคคลที่เป็ นหัวหน้ าจริ ง ๆ และเมื่อเขียนสังคมมิติก็ได้ รับ
เลือกเป็ นหัวหน้ า แสดงถึงว่าบุคคลนันเป็
้ นหัวหน้ าในทุกสถานการณ์ ถ้ าเขาเป็ นหัวหน้ าจริ งแต่การทํา
สังคมมิติสมาชิกในกลุม่ เลือกผู้อื่นให้ เป็ นหัวหน้ า บุคคลที่ได้ รับเลือกก็เป็ นดาวของกลุม่ บางคนที่ไม่ได้
รับเลือกเป็ นลักษณะคนที่ถกู ทอดทิ ้งจากกลุม่
2) การวัดแบบปรนัย (Objective Survey) นอกจากการใช้ สงั คมมิติดงั กล่าวก็ได้ มี
การวัดขวัญและกําลังใจโดยการใช้ แบบสอบถาม ซึง่ วัดเกี่ยวกับเจตคติเป็ นแบบวัดในเชิงปริ มาณ การ
วัดขวัญและกําลังใจมักจะใช้ ควบคูไ่ ประหว่างสังคมมิติ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเจตคติ
รวมทังการสั
้
มภาษณ์จะช่วยให้ การวัดขวัญและกําลังใจได้ ดี ตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจตํ่า จะ
บอกได้ จากการนัดหยุดงาน การลาออก การขาดงาน ความเบื่อหน่ายในการทํางาน และผลผลิตที่ตํ่า
1.4.2 วิธีตรวจสอบ สําหรับวิธีการที่จะใช้ ตรวจสอบระดับขวัญและกําลังใจมี 4 วิธี (เสนาะ
ติเยาว์. 2545: 218-219) คือ
1) การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ วิธีหนึ่งในการ
วัดระดับขวัญ วิธีนี ้ผู้บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั ิการได้ อย่างกว้ างขวาง เนื่องจากผู้บงั คับบัญชามี
อํานาจปกครองควบคุมบังคับบัญชาอยู่แล้ ว การสังเกตการณ์ จะร่ วมสนทนาด้ วยหรื อสังเกตการณ์
ปฏิบตั ิงานและพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ วิธีการนี ้ต้ องกระทําอย่างระมัดระวังและมีระบบ ข้ อที่
ควรคํานึง ก็คือการสังเกตการณ์เป็ นวิธีการใช้ สายตามองอย่างพินิจพิจารณาไม่ใช่แต่เพียงดูเฉย ๆ
เท่านัน้
2) การสัมภาษณ์ (Interviewing ) เป็ นวิธีการหนึง่ ที่มีประโยชน์ในทางวัดระดับขวัญ
วิธีนี ้เป็ นวิธีแบบเผชิญหน้ า ระหว่างผู้สมั ภาษณ์กบั ผู้ถกู สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนข่าวสารด้ วยวาจา แลกเปลี่ยน
ความคิดและทัศนะต่าง ๆ แก่กนั และกัน แต่การสัมภาษณ์จะไม่ได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ ถ้ าหากกระทําโดย
ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน และปราศจากการวางแผนรวมทังขาดความระมั
้
ดระวัง ข้ อดีของการสัมภาษณ์ก็
คือการสามารถใช้ ความรู้สกึ อันไวอีกทังยั
้ งกระทําได้ อย่างครอบคลุมแต่มีข้อเสียคือ สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์กลุม่ คนที่มีขนาดใหม่
3) แบบสอบถาม (Querionnaire) เป็ นวิธีการที่นิยมอย่างกว้ างขวางวิธีหนึ่งแบบสอบถาม
แบ่งออก ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ การสํารวจแบบปรนัย เป็ นการสร้ างคําถาม และคําตอบที่มีให้ เลือก
ผู้ตอบจึงเพียงแต่ทําเครื่ องหมายในข้ อที่ตนต้ องการเท่านั ้นสําหรับแบบหลังเป็ นการตั ้งคําถาม แล้ ว
ปล่อยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตอบคําถามด้ วยถ้ อยคําของเขาเองวิธีการวัดระดับขวัญโดยใช้ แบบสอบถามมีทงั ้
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ข้ อดี และข้ อเสีย ข้ อดีก็คือ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการน้ อย เนื่องจาก
สามารถใช้ ได้ กบั คนจํานวนมาก โดยใช้ เวลาอันสัน้ และสามารถใช้ เครื่ องจักรประมวลได้ ส่วนข้ อเสียก็
คือการใช้ แบบสอบถาม ทําให้ ไม่สามารถใช้ ความรู้ สกึ อันไว ช่วยเก็บข้ อมูลได้ และขาดลักษณะครอบคลุม
ดังที่กล่าวมาแล้ ว
4) การเก็บประวัติ (Record -Keeping) เป็ นวิธีการที่จะอํานวยผลเป็ นอันมาก หาก
ได้ กระทําอย่างเป็ นระบบที่ดี ประวัติที่ควรเก็บรวบรวมไว้ ควรจะมีเรื่ องของการที่ขาดงานและการเฉื่อยชา
ในการปฏิบตั ิงาน โดยบันทึกไว้ เป็ นรายบุคคลอย่างย่อ ๆ ในบัตร และนํามาสรุ ปความลงในบัตรของ
หน่วยงานอีกครัง้ หนึ่ง ในลักษณะเดียวกันประวัติควรให้ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของขวัญด้ วย เช่น
การร้ องทุกข์ การลงโทษทางวินยั เป็ นต้ น แต่ประวัตทิ ี่จะทําขึ ้นต้ องการปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เครื่ องมือที่นํามาใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ต่าง ๆ ได้ ต้องเป็ นเครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพ
ถ้ าเครื่ องมือมีคณ
ุ ภาพไม่ดีข้อมูลที่เก็บมาได้ ก็จะไม่แน่นอน ผลการวิจยั ก็จะคลาดเคลื่อนไป ดังนันการ
้
สร้ างเครื่ องมือให้ มีคุณภาพที่ดีจึงต้ องนําไปตรวจสอบคุณสมบัติที่สําคัญในการสร้ างแบบวัดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒนี ้ จะนําเสนอ
การหาคุณสมบัติที่สําคัญของแบบวัด คือ อํานาจจําแนก (Discrimaination Index) ความเที่ยงตรง
(Validity) ความเชื่อมัน่ (Reliabillity)
2.2.1 อํานาจจําแนก (Discrimination Index) หมายถึง การหาค่าอํานาจจําแนกมีอยู่
หลายแบบขึ ้นอยู่กบั ธรรมชาติของคะแนนที่ได้ จากการวัดนัน้ ๆ การหาค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด
เป็ นรายข้ อสําหรับแบบวัดด้ านจิตพิสยั มีดงั นี ้ (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543)
วิธีที่ 1 ดัชนีพอยท์ไบซีเรี ยล เป็ นลักษณะสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรื อ
2 กลุม่ คะแนน โดยมีข้อตกลงว่า คะแนนกลุม่ หนึ่งเป็ นค่าต่อเนื่อง (Continuous Variable) และอีกกลุม่
หนึง่ เป็ น ค่าแบบค่าไม่ตอ่ เนื่อง (Dichotomous Variable) การให้ คะแนนทําถูกได้ 1 คะแนน และทําผิด
ได้ 0 คะแนนเท่านัน้
วิธีที่ 2 ดัชนีสหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั มีข้อตกลงว่า กรณีตวั เลือกเป็ นคะแนนแบบ
ช่วงเท่ากัน เช่น 1 2 3 หรื อ 1 2 3 4 หรื อมากกว่านัน้ คะแนนมากมักเป็ นลักษณะเห็นด้ วยอย่างมาก
หรื อมีคณ
ุ ลักษณะนันอยู
้ อ่ ย่างมาก เมื่อผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนมากย่อมได้ คะแนนรวมมาก
ด้ วย ลักษณะของคะแนน 2 อย่างขึ ้นลงตามกัน แสดงว่าข้ อนันจํ
้ าแนกได้ แต่ถ้าไม่ขึ ้นลงตามกันแสดง
ว่าค่าอํานาจจํ าแนกไม่ดี หรื ออาจขึน้ ลงกลับกันแปลว่าข้ อสอบไม่ดี ไม่ควรนํามาใช้ หรื อควรนํ ามา
ปรับปรุงและควรเช็คการให้ คะแนนให้ ดี การทดสอบนัยสําคัญของค่าอํานาจจําแนกสามารถตรวจสอบ
ได้ จากตารางทดสอบค่าวิกฤตของ r แบบเพียร์ สนั
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วิธีที่ 3 อํานาจจําแนกจากการทดสอบที การใช้ ดชั นีนี ้เสนอโดย A.L.Edwards ใช้
ในกรณีแสดงความรู้ สกึ แต่ละข้ อมีมากกว่า 1 คะแนน แต่ละข้ อควรให้ คะแนนเท่ากัน โดยหลักการ คือ
พยายามหาความแตกต่างของคะแนนกลุม่ ที่ได้ คะแนนสูงกับกลุม่ ที่ได้ คะแนนตํ่า ว่าข้ อนัน้ ๆ ได้ คะแนน
เป็ นไปตามสภาพจริงหรื อไม่ ตามทฤษฎีผ้ ทู ี่ได้ สงู ควรทําข้ อนันได้
้ คะแนนสูง ผู้ที่ได้ คะแนนรวมตํ่าควรทํา
ข้ อนันได้
้ คะแนนตํ่า แบบนี ้ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่าก็จะแตกต่างกัน ข้ อนันก็
้
ถื อว่าจํ าแนกคนได้ แต่ในทางปฏิบัติคะแนนกลุ่มสูงกับคะแนนกลุ่มตํ่าอาจไม่แตกต่างกัน หรื อนัย
กลับกัน คือ กลุ่มตํ่าอาจสูงกว่ากลุ่มสูง กรณีนี ้อํานาจจําแนกจะใช้ ไม่ได้ อํานาจจําแนกแบบที (t-test
Index) ที่ควรยอมรับ คือ 1.750 ตามแนว Edwards หมายถึง ถ้ าคํานวณค่าอํานาจจําแนกได้ ตงแต่
ั้
1.750 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อนันมี
้ อํานาจจําแนกใช้ ได้ แต่คา่ t น้ อยว่า 1.750 ถือว่าใช้ ไม่ได้ ต้ องแก้ ไขปรับปรุง
ในกรณีค่า t เป็ นลบ (-) และค่าตัวเลขจะสูงกว่าเกณฑ์ ถือว่าใช้ ไม่ได้ เพราะเป็ นผลกลับกันถ้ าไม่ยึด
ตามเกณฑ์ของ Edwards ก็สามารถหาค่า t แล้ วไปเปิ ดตารางทดสอบค่า t และ df กําหนดนัยสําคัญ
และเป็ นการทดสอบทิศทางเดียว ถ้ าผลออกมาค่า t มีระดับนัยสําคัญที่ระดับที่ต้องการ ค่าอํานาจ
จําแนกนันก็
้ สามารถนําไปใช้ ได้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั หาอํานาจจําแนกของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้ อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดจากสูตรของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
เนื่องจากแบบวัดขวัญกําลังใจเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าที่มีการให้ คะแนน 5 มาตรา
2.2.2 ความเที่ยงตรง (Validity)
ล้ วน สายศ และอังคณา สายยศ (2539: 246) กล่าวถึงความเที่ยงตรงว่าเป็ นคุณภาพ
ของแบบทดสอบที่หมายถึงแบบทดสอบที่สามารถวัดได้ ตรงลักษณะหรื อจุดประสงค์ที่ต้องการจะวัด
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 155) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงเป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือที่
แสดงให้ ทราบว่าเครื่ องมือนัน้ ๆ สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดหรื อต้ องการศึกษาได้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
เพียงใดชนิดของความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ชนิด คือ (ล้ วน สายศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 208)
1. ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) หมายถึง เครื่ องมือที่สามารถวัดได้ ตาม
เนื ้อหาที่ต้องการวัด ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาจําแนกได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) เป็ นความเที่ยงตรงที่ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
พิจารณาว่าข้ อสอบแต่ละข้ อนันวั
้ ดได้ ตรงตามตารางวิเคราะห์รายละเอียดหรื อไม่
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1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็ นคุณภาพของแบบทดสอบที่พิจารณา
ว่าข้ อสอบแต่ละข้ อวัดได้ ตรงตามคุณลักษณะที่นิยามไว้ หรื อไม่ ซึ่งเป็ นความเที่ยงตรงที่เหมาะสมกับ
แบบทดสอบวัดความรู้สกึ ซึง่ แบบทดสอบเหล่านี ้ก่อนสร้ างข้ อสอบจะต้ องนิยามสิ่งที่จะวัดให้ ชดั เจนก่อน
หลังจากนัน้ จึงจะสร้ างข้ อสอบหรื อข้ อความให้ สอดคล้ องกับนิ ยามที่กําหนดไว้ แล้ วให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบข้ อสอบหรื อข้ อความแต่ละข้ อว่าสร้ างตรงตามนิยามไว้ หรื อไม่ ถ้ าสร้ างได้ ตรงตามนิยามที่ตงไว้
ั้
ก็แสดงว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาทางด้ านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 179) กล่าวถึงการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา
ของเครื่ องมือวัดว่าสามารถพิจารณาจากความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามหรื อข้ อสอบกับนิยามหรื อ
จุดประสงค์ของวิชา (ซึง่ จะครอบคลุมทังเนื
้ ้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด) ค่า IOC ที่มีคา่ .50 ขึ ้นไป
แสดงว่า ข้ อสอบวัดหรื อเป็ นตัวแทนจุดประสงค์ของวิชา
2. ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์ (Criterion-Related Validity) หมายถึง คุณภาพ
ของเครื่ องมือที่เอาผลของการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์ กบั เกณฑ์ที่ต้องการจําแนกเป็ น
2 ชนิด คือ
2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบ
ที่วดั ได้ ตรงตามความจริ งในสภาพปั จจุบนั
2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) เป็ นความเที่ยงตรงอีกแบบหนึ่ง
ที่ต้องอาศัยเกณฑ์เป็ นเครื่ องช่วยชี ้ผล แต่เกณฑ์ในความเที่ยงตรงแบบนี ้ เป็ นเกณฑ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
นัน่ คือถ้ าจะหาความเที่ยงตรงแบบนี ้ต้ องทดสอบแบบทดสอบนันไว้
้ ก่อนแล้ วทิ ้งระยะไว้ แล้ วเอาคะแนน
ที่ต้องการมาหาความสัมพันธ์กบั คะแนนแบบทดสอบนัน้ ได้ คา่ เท่าไรก็จะเป็ นค่าของความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณ์ตามที่ต้องการ ซึง่ อาจจะสูงขึ ้นหรื อตํ่าลงขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพของแบบทดสอบ
3. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้ าง (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพของเครื่ องมือที่
สามารถวัดได้ ตรงตามลักษณะหรื อตามทฤษฎีตา่ ง ๆ ของโครงสร้ างนันหรื
้ อวัดได้ ครอบคลุมตามลักษณะ
ของโครงสร้ างของแบบทดสอบมาตรฐาน (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 259) ความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ างเป็ นการมองข้ อคําถามของเครื่ องมือวัดโครงสร้ าง การพิจารณาถกเถียงเน้ นตรงข้ อมูลจาก
ผลการตอบว่าเป็ นไปตามโครงสร้ างที่กําหนดไว้ หรื อไม่ โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้ อสอบ
ฉบับ นัน้ ๆ หรื อกับฉบับอื่นที่มีการพิสจู น์มาแล้ วหรื อเป็ นสิ่งที่ร้ ูแน่ชดั มาแล้ ว เครื่ องบ่งชี ้ความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ างมีอยู่ 4 อย่างคือ
3.1 การหาสหสัม พัน ธ์ กบั ตัว แปรอื่น การหาความเที่ย งตรงตามโครงสร้ า งแบบนี ้
ค่อนข้ างง่าย เมื่อนักวิจยั สร้ างเครื่ องมือวัดจิตพิสยั อะไรสักอย่างหนึ่งเสร็ จแล้ ว อยากหาความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้ างก็ต้องไปหาเครื่ องมือที่สร้ างมาดีแล้ วที่วดั โครงสร้ างเดียวกับเรา และนํามาทดสอบกับ
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กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ เดียวกัน สอบเสร็ จแล้ วตรวจให้ คะแนนทังสองฉบั
้
บ แสดงว่าคนหนึ่งจะมีคะแนนสอง
ตัว แล้ วนําคะแนนนันมาหาค่
้
าสหสัมพันธ์กนั ถ้ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนยั สําคัญก็แสดงว่า ข้ อสอบที่
สร้ างขึ ้นมีโครงสร้ างเดียวกันกับฉบับที่เป็ นมาตรฐาน ก็สรุปได้ วา่ ข้ อสอบที่สร้ างนันมี
้ ความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้ าง
3.2 เทคนิคเปรี ยบเทียบกลุม่ รู้ ชดั (Known-groups Technique) คือ หากลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นด้ านนันเด่
้ นชัดและด้ อยมาอย่างละกลุม่ และเอาข้ อสอบไปสอบทังสองกลุ
้
ม่ นําคะแนน
หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แล้ วนํามาทดสอบนัยสําคัญถ้ าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
แสดงว่าข้ อสอบนันมี
้ ความเที่ยงตรงตามโครงสร้ าง
3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นการ
พิสจู น์วา่ ข้ อสอบแต่ละข้ อนันเมื
้ ่อสอบแล้ วจะมีข้อมูลทางตัวเลขยืนยันได้ หรื อไม่วา่ วัดในคุณลักษณะใด
วัดคุณลักษณะเดียวกัน หรื อวัดกี่ลกั ษณะเป็ นไปตามคุณลักษณะที่เขียนนิยามไว้ หรื อไม่ เพื่อจะพิสจู น์
โครงสร้ างของข้ อสอบว่าเป็ นแบบใด เป็ นไปตามโครงสร้ างหรื อทฤษฎีที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่นนั่ เอง (ล้ วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2539: 325)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542: 123-124) กล่าวถึง วัตถุประสงค์สําคัญของการวิเคราะห์
องค์ประกอบ มี 2 ประการ คือ ประการแรกเป็ นการใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและระบุ
องค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบช่วย
ให้ นกั วิจยั ลดจํานวนตัวแปรลงและได้ องค์ประกอบ ซึง่ ทําให้ เข้ าใจลักษณะของข้ อมูลได้ ง่ายและสะดวก
ในการแปลความหมายรวมทังได้
้ ทราบแบบแผนและโครงสร้ าง ความสัมพันธ์ของข้ อมูลด้ วยวัตถุประสงค์
ประการที่สอง เป็ นการใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผนและโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ ของข้ อมูล และใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบว่าข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด จากวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ องค์ประกอบดังกล่าว
นําไปสูเ่ ป้าหมายของการใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญสําหรับการวิจยั
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมีข้อตกลงเบื ้องต้ นที่สําคัญ 3 ข้ อ คือ
1. ข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ว่ า ด้ ว ยความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข ององค์ ป ระกอบตามข้ อ ตกลง
เบื ้องต้ นข้ อนี ้ตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัวมีความแปรผันเนื่องจากองค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะ
2. ข้ อ ตกลงว่า ด้ ว ยความเป็ นอิส ระระหว่า งองค์ป ระกอบ ตามข้ อ ตกลงเบื ้องต้ น ข้ อ นี ้
องค์ประกอบร่ วมและองค์ประกอบเฉพาะของตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัวเป็ นอิสระต่อกันหรื อความ
แปรปรวนร่วมระหว่างองค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะมีคา่ เป็ นศูนย์
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3. ข้ อตกลงเบื ้องต้ นว่าด้ วยคุณสมบัติด้านการบวกของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นข้ อนี ้จะวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตได้ ออกเป็ นผลบวกของความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเฉพาะ และความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วม
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ (2544: 47-48) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจะใช้ ในการ
สํารวจข้ อมูล กําหนดจํานวนองค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปร เมื่อผู้วิจยั ไม่มี
หลักฐานอ้ างอิงเพียงพอสําหรับเป็ นกรอบของสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนองค์ประกอบภายใต้ ข้อมูลที่
สอบวัดได้
โมเดลองค์ประกอบเชิงสํารวจ มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า
1. common factors ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั
2. ตัวแปรที่สงั เกตได้ ทงหมดจะต้
ั้
องเป็ นผลทางตรงจาก common factors ทุกตัว
3. unique factors แต่ละตัวจะต้ องไม่มีความสัมพันธ์กนั
4. ตัวแปรที่สงั เกตได้ ทกุ ตัวจะต้ องเป็ นผลทางตรงจาก unique factors
5. Common factors ทังหมดไม่
้
สนั พันธ์กบั unique factors
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็ นการวิเคราะห์ องค์ประกอบที่มีการปรับปรุ งจัด
อ่อนของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจได้ เกือบทังหมด
้
โดยข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสมเหตุสมผลตรงตามความเป็ นจริ งมากกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ นักวิจัยต้ องมี ทฤษฎีสนับสนุนในการกํ าหนดเงื่ อนไขบังคับ ซึ่งใช้ ในการวิเคราะห์ หาค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบ และเมื่อได้ ผลการวิเคราะห์แล้ วยังมีการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้ อมูลเชิ ง ประจัก ษ์ อีก ด้ ว ย รวมทัง้ มัก มี การตรวจสอบโครงสร้ างของโมเดลว่า มี ค วามแตกต่า งกัน
ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างหลาย ๆ กลุม่ หรื อไม่
วัตถุประสงค์ของการใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มี 3 ประการ คือประการแรก
นัก วิ จัย ใช้ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบนี ้ เพื่ อ ตรวจสอบทฤษฎี ที่ ใ ช้ เป็ นพื น้ ฐานในการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ ประการที่สอง ใช้ เพื่อสํารวจและระบุองค์ประกอบ และประการที่สามใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การสร้ างตัวแปรใหม่ แต่วิธีนี ้สามารถใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นน้ อยกว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ เช่น ส่วนที่เป็ นความคลาดเคลื่อนอาจสัมพันธ์กนั ได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 150)
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การตรวจสอบความตรงของโมเดล
ขันตอนที
้
่สําคัญในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลอีกขันตอนหนึ
้
่ง คือ การตรวจสอบความตรง
ของโมเดลที่เป็ นสมมติฐานการวิจยั หรื อการประเมินผลความถูกต้ องของโมเดล หรื อการตรวจสอบ
ความกลมกลืนระหว่างข้ อมูลเชิงประจักษ์ กับโมเดล โปรแกรมลิสเรลจะให้ ค่าสถิติที่ช่วยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของโมเดล 5 วิธี (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 52-57) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ ของค่าประมาณพารามิเตอร์ (Standard
Errors and Correlations of Estimates) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมลิสเรลจะมีคา่ ประมาณ
พารามิเตอร์ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิตทิ ี และสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณ ถ้ าประมาณที่
ได้ มีมีนยั สําคัญ แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ และโมเดลการวิจยั อาจจะยังไม่ดี
พอ ถ้ าสหสัมพันธ์ ระหว่างค่าประมาณมีค่าสูงมากเป็ นสัญญาณแสดงว่า โมเดลการวิจยั ใกล้ จะไม่เป็ น
บวกแน่นอน (Non-Positive Definite) และเป็ นโมเดลที่ไม่ดีพอ
2. สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Mutiple Correlations and Coefficients
of Detemination) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมลิสเรลจะให้ คา่ สัมพันธ์พหุคณ
ู และสัมประสิทธิ์
้ มประสิทธิ์การพยากรณ์ของ
การพยากรณ์สําหรับตัวแปรสังเกตได้ แยกทีละตัว และรวมทุกตัวรวมทังสั
สมการโครงสร้ างด้ วย ค่าสถิตเิ หล่านี ้ควรมีคา่ สูงสุดไม่เกินหนึง่ และค่าที่สงู กว่าแสดงว่า โมเดลมีความตรง
3. ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ค่าสถิติในกลุม่ นี ้ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็ นภาพรวมทังโมเดล
้
ไม่ใช่เป็ นการตรวจสอบเฉพาะค่าพารามิเตอร์
แต่ละตัวเหมือนค่าสถิติสองประเภทแรก ในทางปฏิบตั ินักวิจัยควรใช้ สถิติวดั ระดับความกลมกลืน
ตรวจสอบความตรงของโมเดลทังโมเดล
้
แล้ วตรวจสอบความตรงของพารามิเตอร์ แต่ละตัวโดยพิจารณา
สองประเภทแรกด้ วย เพราะในบางกรณีแม้ วา่ ค่าสถิตวิ ดั ระดับความกลมกลืนจะแสดงว่า โมเดลกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่อาจจะมีพารามิเตอร์ บางค่าไม่มีนยั สําคัญก็ได้ นอกจากนี ้ค่าสถิติวดั ระดับ
ความกลมกลืนยังใช้ ประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบโมเดลที่แตกต่างกันสองโมเดลได้ ด้วยว่าโมเดลใดมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่ากัน ค่าสถิติในกลุม่ นี ้สําหรับโปรแกรมลิสเรล 4 ประเภท
ดังต่อไปนี ้
3.1 ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็ นค่าสถิติใช้ ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติว่า ฟั งก์ชนั่ ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์ การคํานวณค่า ไค-สแควร์ คํานวณจากผลคูณของ
องศาอิสระกับค่าฟั งก์ ชนั่ ความกลมกลืน ถ้ าค่าสถิติ ไค-สแควร์ มีค่าสูงมาก แสดงว่า ฟั งก์ชัน่ ความ
กลมกลืนมีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่ คือ โมเดลลิสเรลไม่มีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ถ้ าค่าสถิติไค-สแควร์ มีคา่ ตํ่ามาก และยิ่งใกล้ ศนู ย์มากเท่าไร แสดงว่า โมเดลลิสเรล
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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การใช้ ค่าสถิติไค-สแควร์ เป็ นค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืนต้ องใช้ ด้วยความระมัดระวัง
เพราะข้ อตกลงเบื ้องต้ นของค่าไค-สแควร์ มี 4 ประการ คือ
1. ตัวแปรภายนอกสังเกตได้ ต้องมีการแจกแจงปกติ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลต้ องใช้ เมทริกซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมในการคํานวณ
3. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้ องมีขนาดใหญ่ เพราะฟั งก์ ชนั่ ของความกลมกลืนจะมีการ
แจกแจงแบบไค-สแควร์ ตอ่ เมื่อกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านัน้
4. ฟั งก์ชนั่ ความกลมกลืนมีคา่ เป็ นศูนย์จริ งตามสมมติฐานที่ใช้ ทดสอบไค-สแควร์ ดังนัน้
การวิเคราะห์โมเดลริ สเรล นักวิจยั ควรตรวจสอบข้ อมูลก่อนว่ากลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ตวั แปรภายนอก
มีการแจกแจงแบบปกติและใช้ เมทริ กซ์ความแปรปรวนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมลิสเรล
3.2 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit index: GFI) ดัชนี GFI เป็ นดัชนีที่
โจเรสคอก และซอบอม (Joreskog; & Sorbom. 1989: 23-28) พัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ประโยชน์จากจ่าไคสแควร์ ในการเปรี ยบเทียบระดับความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของโมเดลสองโมเดล
หลักการพัฒนา GFI คือการนําค่าไค-สแควร์ มาพิจารณา ถ้ าค่าไค-สแควร์ มีคา่ สูงมากเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับองศาอิสระ นักวิจยั ปรับโมเดลใหม่แล้ ววิเคราะห์ข้อมูลอีกครัง้ ถ้ าค่าไค-สแควร์ ที่ได้ ใหม่นี ้มีคา่ ลดลง
มากกว่าค่าแรก แสดงว่า โมเดลใหม่มีค่าความสอดคล้ อง กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดีขึ ้น ดัชนี GFI เป็ น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ชนั่ ความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดลกับฟั งก์ชนั่
ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ดัชนี GFI จะมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 และ 1 และเป็ นค่าที่ไม่ขึ ้นกับขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่าง ถ้ าดัชนี GFI เข้ าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.3 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)
เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยคํานึงถึงขนาดขององศาความเป็ นอิสระ ซึง่ รวมทังจํ
้ านวนตัวแปรและ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จะได้ ดชั นี AGFI ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับดัชนี GFI
3.4 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual:
RMR) ดัชนี RMR เป็ นดัชนีที่เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของโมเดลสอง
โมเดล เฉพาะกรณีที่เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน ในขณะที่ดชั นี GFI และ AGFI สามารถ
ใช้ เปรี ยบเทียบได้ ทงกรณี
ั้
ข้อมูลชุดเดียวกันและข้ อมูลต่างชุดกัน ดัชนี RMR บอกขนาดของส่วนที่เหลือ
โดยเฉลี่ย จากการเปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และจะ
ใช้ ได้ เมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตได้ เป็ นตัวแปรมาตรฐานเพราะค่าดัชนีแปลความหมาย
สัมพันธ์กบั ขนาดของความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร ค่าของดัชนี RMR ยิ่งเข้ า
ใกล้ ศนู ย์ แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

43
4. การวิเคราะห์เศษเหลือหรื อความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) ในการใช้ โปรแกรม
ลิสเรล นักวิจยั ควรวิเคราะห์เศษเหลือควบคูก่ บั ดัชนีตวั อื่นที่กล่าวแล้ ว ผลจากการวิเคราะห์มีหลายแบบ
แต่ละแบบใช้ ประโยชน์ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี ้
4.1 เมทริ กซ์เศษเหลือ หรื อความคลาดเคลื่อนในการเทียบความกลมกลืนโปรแกรมจะหา
้ ปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนในรู ปคะแนน
ค่าความคลาดเคลื่อนทังในรู
มาตรฐาน คือผลหารระหว่างความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนนัน้ ถ้ าโมเดลมีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนควรมีคา่ ไม่เกิน 2 ถ้ ามีคา่ เกิน 2 ต้ อง
ปรับโมเดล
4.2 คิวพล็อต เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนกับค่าควอนไทล์ปกติ ถ้ าได้ เส้ นกราฟที่มีความชันมากกว่าเส้ นทแยงมุม อันเป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบแสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
5. ดัชนีดดั แปรโมเดล (Model Modification Indices) ดัชนีตวั นี ้เป็ นประโยชน์มากในการ
ปรับโมเดล ดัชนีดดั แปรโมเดลเป็ นค่าสถิติเฉพาะสําหรับพารามิเตอร์ แต่ละตัว มีค่าเท่ากับไค-สแควร์ ที่
จะลดลงเมื่อกําหนดให้ ค่าพารามิเตอร์ ตวั นั ้นเป็ นพารามิเตอร์ อิสระ หรื อมีการผ่อนคลายข้ อกําหนด
เงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์ นั ้น ข้ อมูลที่ได้ นี ้เป็ นประโยชน์มากสําหรับนักวิจยั ในการตัดสินใจปรับ
โมเดลลิสเรลให้ ดีขึ ้น
3.4 การวิเคราะห์แบบหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Analysis)
เป็ นการหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบที่ประกอบด้ วยลักษณะที่วดั สองลักษณะที่วดั สองลักษณะ
หรื อมากกว่าสองลักษณะ และมีวิธีวดั สองวิธีหรื อมากกว่า แล้ วคํานวณหาความเที่ยงตรง 2 ลักษณะ คือ
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 261262)
3.5 การตรวจสอบความคงที่ภายใน (Internal Consistency) สุนนั ท์ ศลโกสุม (2525: 289)
กล่าวว่า เป็ นวิธีการหาความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนของแต่ละข้ อกับคะแนนรวม หรื อหาความสัมพันธ์
ระหว่างข้ อคําถามเดียวกัน หรื อระหว่างตอนของแบบทดสอบนัน้ ๆ ถ้ าพบว่ามีคา่ สหสัมพันธ์ภายในสูง
ก็แสดงว่าแบบทดสอบนันวั
้ ดลักษณะที่ต้องการวัดได้ ซึ่งสอดคล้ องกับพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 118)
และการคํานวณหาค่าความเที่ยงตรงตามโครงสร้ างโดยใช้ การหาค่าสหสัมพันธ์ใช้ วิธีของเพียร์ สนั
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างที่คํานวณจากค่าสหสัมพันธ์ หาโดยคํานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ของแบบทดสอบแต่ละส่วน (Parts) หรื อแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับคะแนนรวมของ
แบบทดสอบ แล้ วคํานวณค่าเฉลี่ยจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในแต่ละส่วนกับคะแนนรวมเป็ นค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบทดสอบนัน้ (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 259-261)
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การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างวิธีนีจ้ ะอาศัยความสอดคล้ องภายใน
เครื่ องมือวัด โดยไม่ใช้ เกณฑ์ภายนอก ซึง่ สามารถพิจารณาจากดัชนีตา่ ง ๆ ดังนี ้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ .
2545: 192-193)
1. พิจารณาจากดัชนี อํานาจจําแนกรายข้ อเพราะข้ อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกสูงเป็ น
ข้ อสอบที่วดั ในทิศทางเดียวกับส่วนรวม ถือว่ามีหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างภายในสูง
2. พิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนส่วนย่อยภายในเครื่ องมื อวัดกับ
คะแนนรวม
3. พิจารณาจากค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดที่หาสูตรความสอดคล้ องภายใน เช่น
สูตร KR-20 หรื อสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (cronbach’s Coefficient – Alpha) ดังนัน้
เครื่ องมือวัดใดมีคา่ ความเชื่อมัน่ สูงก็สามารถสรุปว่ามีหลักฐานความเที่ยงตรงโครงสร้ างภายในสูงได้
ในการวิ จัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย หาความเที่ ย งตรงของแบบวัด ขวัญกํ า ลัง ใจของบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประกอบด้ วยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างด้ วย
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
2.2.3 ความเชื่อมั่น (Reliabilty)
การตรวจสอบหรื อหาความเชื่อมัน่ มีวิธีการอยู่หลายวิธีแต่ละวิธีก็เหมาะกับเครื่ องมือแต่
ละชนิด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือและคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาการหาค่าความ
เชื่อมัน่ แต่ละวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. แบบสอบซํ ้า (Test-retest Method) เป็ นการนําเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นไปสอบวัดกับคน
กลุ่มเดียวกันสองครัง้ ในเวลาต่างกัน ได้ คะแนนมาสองชุดนําคะแนนทังสองชุ
้
ดมาหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ถ้ าเป็ นคะแนนดิบใช้ วิธีของเพียร์ สนั ถ้ าเป็ นคะแนนในรู ปอื่นหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ด้ วยวิธีอื่น ถ้ าได้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สงู แสดงว่าเครื่ องมือนันมี
้ ความเชื่อมัน่ สูง การหาค่าความ
เชื่อมัน่ แบบนี ้เป็ นการวัดความคงที่ภายนอก (Stability) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คํานวณได้ อาจเรี ยกว่า
สัมประสิทธิ์ของความคงที่ (Coefficient of Stability)
2. แบบใช้ เครื่ องมือวัดที่มีลกั ษณะเท่าเทียมกันหรื อคู่ขนานกัน (Equivalent form or
Parallel form Method) เป็ นการคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ โดยนําเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นกับเครื่ องมืออีก
ฉบับหนึ่งที่ มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการคือ มีเนือ้ หา รู ปแบบคําถาม จํ านวนข้ อ ความยากง่าย
เหมือนกัน และมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนเท่ากันทังสองฉบั
้
บไปสอบวัดกับกลุ่มทดลอง เครื่ องมือ
เดียวกัน ได้ คะแนนสองชุด นํามาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์ สนั (ถ้ าเป็ นคะแนนดิบ)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ เรี ยกว่า สัมประสิทธิ์ของความเท่าเทียม (Coefficient of Equivalent)
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3. แบบแบ่งครึ่ ง (Split-half Method) เป็ นการนําเครื่ องมือที่ต้องการหาความเชื่อมัน่ ไป
สอบวัดกับกลุ่มทดลองด้ วยเครื่ องมือชุดเดียว แล้ วนําเครื่ องมือนันพร้
้ อมคําตอบมาแบ่งครึ่ งเป็ นสอง
ฉบับ ส่วนมากการแบ่งครึ่ งมักจะเป็ นคู่ ข้ อคี่ ซึ่งแบ่งแล้ วจะได้ ข้อสอบสองฉบับซึ่งมีจํานวนข้ อเท่ากัน
ตรวจให้ คะแนนข้ อคู่ครัง้ หนึ่งและข้ อคี่อีกครัง้ หนึ่ง ได้ คะแนนสองชุด สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะได้
คะแนนสองตัว นํ า คะแนนทัง้ สองชุด นัน้ มาหาค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ต ามวิธี ข องเพี ย ร์ สัน ค่า
้ ยงครึ่งฉบับ ซึ่งต้ องปรับค่าความเชื่อมัน่ ทัง้
สัมประสิทธิ์ที่ได้ จะเป็ นค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือนันเพี
ฉบับ โดยใช้ สตู รของสเปี ยร์ แมน บราวน์ (Spearman-Brown)
4. แบบของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richardson) การหาค่าความเชื่ อมั่นวิธีนีเ้ ป็ นที่
นิยมมาก เพราะมีข้อดีตรงที่ว่าสอบครัง้ เดียวกับกลุ่มตัวอย่างทดลองเครื่ องมือกลุ่มเดียวแล้ วหาความ
้ องวัดลักษณะเดียวกันร่ วมกัน และการให้
เชื่อมัน่ ได้ ข้ อตกลงเบื ้องต้ นของวิธีนี ้ คือ เครื่ องมือชุดนันต้
คะแนนที่เป็ น Dichotomus คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน การหาความเชื่อมัน่ วิธีนี ้
เป็ นการหาความคงตัวภายใน (Internal Consistency)
5. แบบของครอนบัค (Cronbach) ในกรณีที่เครื่ องมือที่สร้ างให้ คะแนนแบบจัดอันดับ
หรื อมาตราส่วนประมาณค่า เช่น ข้ อสอบอัตนัย แบบสอบถาม มาตรวัดทัศนคติต่า ง ๆ ครอนบัค
เสนอแนะให้ ใช้ การหาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
6. แบบวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซึง่ เป็ นวิธีที่ฮอยท์ (Hoyt) เป็ น
ผู้คิดขึน้ เป็ นวิธี ใช้ กับเครื่ องมื อที่ ระบุการให้ ค ะแนนไม่เ ป็ น Dichotomus เช่น การสัม ภาษณ์ ซึ่ง มี
ผู้สมั ภาษณ์และผู้ถกู สัมภาษณ์หลายคน
ในการวิจ ัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย หาคุณภาพด้ า นความเชื่อมัน่ ของแบบวัดขวัญกํา ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิง านของบุค ลากรสายสนับ สนุน วิช าการ ด้ ว ยการหาสัม ประสิท ธิ์ ค วามเชื่อ มัน่ (Reliability
Coefficient) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1 งานวิจัยต่ างประเทศ
ซูซาน (Suzanne. 1997: 361-A) ได้ ทําการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาขวัญในการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในรัฐแทนเนซซี่ ผลการวิจยั พบว่า ระดับขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู ในภาคตะวันออก ภาคกลาง
และภาคตะวันตกในรัฐแทนเนซซี่ ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้ นในเรื่ องความสัมพันธ์ของครูกบั ผู้บริ หาร
ที่มีความแตกต่างกัน ระดับขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีอายุตํ่ากว่า 40 ปี อายุ 40 ปี และอายุ
มากกว่า 40 ปี ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้ นในเรื่ องเงินเดือนที่ได้ รับที่มีความแตกต่างกันขวัญในการ
ปฏิบตั งิ านของครูชายและหญิง ไม่มีความแตกต่างกันยกเว้ น ในเรื่ องความสัมพันธ์ของครูกบั ผู้อํานวยการ
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จํานวนชัว่ โมงที่สอน เครื่ องอํานวยความสะดวก และการบริ การของโรงเรี ยนที่มีความแตกต่างกัน
ครู ชายมีความคิดเห็นทางด้ านบวกมากกว่าครู หญิง ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู ในระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริ ญญาโท ไม่มีความแตกต่างกัน
เบอร์ เก็ท (Bergeth. 1998: 6293-A) ได้ ทําการวิจยั เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู
ที่ ดาโกต้ าเหนือ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 545 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. ครูที่มีประสบการณ์สอนมานานจะมีขวัญกําลังใจในการทํางานสูง
2. ครูที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้อํานวยการ มีความพึงพอใจในงานสอน มีวสั ดุอปุ กรณ์อย่าง
เพียงพอ และได้ รับความช่วยเหลือจากชุมชนจะมีขวัญในการปฏิบตั งิ านสูง
3. ครูที่ทําการสอนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีระดับขวัญในการปฏิบตั ิงานสูงกว่า ครูที่ทําการสอน
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่มีความพึงพอใจในงานสอน และสถานภาพของครู รวมทัง้
มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ จะทําให้ ขวัญในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับสูง
โกวิน (Gowin. 1999: 1336-A) ได้ ทําการวิจยั เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั งิ าน ของครูรัฐอิลนิ อยส์
ตอนใต้ ผลการวิจยั พบว่า
1. ครูหญิงมีขวัญกําลังใจการปฏิบตั งิ านสูงกว่าครูชาย
2. ขวัญในการปฏิบตั งิ านของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สูงกว่าขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครูในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
3. ความสัมพันธ์ของครูกบั อาจารย์ใหญ่หรื อผู้อํานวยการ มีผลต่อขวัญในการปฏิบตั งิ านของครู
4. ครูในโรงเรี ยนที่อยูน่ อกเมืองหรื อชนบทมีขวัญในการปฏิบตั งิ านตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ
5. ความขัดแย้ งในเรื่ องความเชื่อวัฒนธรรม ขนาดของโรงเรี ยนและเงินเดือน ไม่มีผลต่อขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
6. ความเจริ ญก้ าวหน้ าในวิชาชีพ และความไม่เจริ ญก้ าวหน้ าในวิชาชีพ มีผลต่อขวัญในการ
ปฏิบตั งิ าน
โฮเวลล์ (Howell. 1999: 7488-A) ได้ ทําการวิจยั เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั ิงาน ของคณะครู
โรงเรี ยนประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครูมกั จะสูง เมื่อผู้อํานวยการยึด
หลักการประชาธิปไตย สนับสนุนให้ ครูมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และได้ พบว่าขวัญในการปฏิบตั ิงาน
ของครูจะสูงเมื่อผู้อํานวยการมีคณ
ุ สมบัตทิ างวิชาชีพ นับถือค่าและความสําคัญของคนทุกคน ให้ ความ
นับถือและสรรเสริญแก่ผ้ สู มควรจะได้ รับ และไม่ลงั เลใจที่จะให้ ความช่วยเหลือเด็กให้ ประสบความสําเร็จ
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3.2 งานวิจัยในประเทศ
นงลักษณ์ เนียมท้ วม (2546: 51-52) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ ขวัญกําลังใจและแนวทางในการพัฒนา
ขวัญกําลังใจในการทํางานของข้ าราชการในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) มีกลุม่ ตัวอย่าง 80 คนใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมัน่ ที่ .97 ผลการศึกษาพบว่า ขวัญกําลังใจในการทํางานของข้ าราชการใน
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีแนวทางการพัฒนา
ขวัญกําลังใจในการทํางานในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา คือ ด้ านความสําเร็ จของงาน ด้ านการ
ยอมรับนับถือ ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านการปกครองบังคับบัญชา ด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื ้อกูล
วสันต์ พลัว่ พันธ์ (2550: 65) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ การศึกษาขวัญกําลังใจพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
กรณีศกึ ษา: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร โดยพบว่าพนักงานระดับปฏิบตั ิการมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับของขวัญกําลังใจใน ด้ านนโยบายการ
บริ หารงานขององค์กร ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ด้ านการดูแลสุขภาพ ด้ านสวัสดิการใน
หน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนขวัญกําลังใจในด้ านสัมพันธภาพกับผู้บงั คับบัญชา ด้ านความ
พึงพอใจในงานที่ปฏิบตั ิ อยู่ในระดับสูง และพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่มีสถานภาพส่วนตัวต่างกัน คือ
อายุ เงินเดือน เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาร่ วมงานกับองค์กรต่างกัน มีขวัญกําลังใจในการ
ทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
เจด็จ วีระนาคินทร์ (2540: 86-88) ได้ ศกึ ษา เกี่ยวกับ การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ขวัญกําลังใจของข้ าราชการครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31- 40 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี และสอนอยู่ใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่มากที่มีนกั เรี ยน 601 คน ขึ ้นไปพบว่า สภาพขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้ าราชการครู โดยภาพรวมแล้ วอยู่ในระดับสูง ทั ้ง 8 ด้ าน คือ ด้ านสภาพการปฏิบตั ิงาน รายได้ และ
สวัสดิการ ด้ านความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน ด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ด้ านโอกาสก้ าวหน้ า ด้ านความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และด้ านสถานภาพทางสังคม
โดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
ศุภริ นทร์ ยิ ้มศิริ (2545: 109) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 270 คน และ
จําแนกตามประเภทของเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ ได้ มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ โดยมีตวั แปร 19 ด้ าน ที่เกี่ยวข้ อง
กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีค่าอํานาจจําแนก
ตังแต่
้ .35 ถึง .94 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ .97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบที่
ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลมหาสารคามอย่างมีนยั สําคัญที่
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ระดับ .05 ซึง่ องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยรวมมี 3 องค์ประกอบคือ ภาวะแวดล้ อมและสัมพันธภาพ ผลตอบแทนจากการทํางาน และนโยบาย
การบริ หารงาน
ชูรีนา คลานุรักษ์ (2547) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ขวัญและกําลังใจของครู ในการปฏิบตั ิงาน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นครู ที่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีภมู ิลําเนาอยู่ในจังหวัด ยะลา ปั ตตานี
และนราธิวาส มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 21- 30 ปี พบว่าปั จจัยในองค์การโดยภาพรวม มีขวัญและ
กําลังใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านที่เสริมสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
สูงมี 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเชื่อมัน่ และนับถือผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
องค์การ และด้ านความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบตั ิ และปั จจัยภายนอกองค์การ โดยภาพรวม มีขวัญกําลังใจ
ในระดับปานกลาง ด้ านที่มีการเสริ มสร้ างขวัญและกําลังใจในระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ านความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ส่วนด้ านโครงการช่วยเหลือของรัฐ อยูใ่ นระดับตํ่า
ยุภาพร ทองน้ อย (2545: 56-58) ได้ ศกึ ษาสภาพขวัญกําลังใจของบรรณารักษ์ สงั กัดสํานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) พบว่าสภาพขวัญกําลังใจ
ของบรรณารักษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามปั จจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานทัง้ 8 ด้ าน พบว่าบรรณารักษ์ มีขวัญกําลังใจอยู่ในระดับมากในด้ านความสัมพันธ์ กบั เพื่อน
ร่ ว มงาน ลัก ษณะของงานที่ปฏิบตั ิ สถานภาพทางสัง คม ความสัม พัน ธ์ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ ส่วนด้ านการให้ บําเหน็จรางวัล สภาพแวดล้ อมการทํางาน
และนโยบายของสํานักวิทยบริ การ บรรณารักษ์ มีขวัญกําลังใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ลักขณา กล่อมจิตต์ (2550: 53-55) ได้ ศกึ ษาขวัญกําลังใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ในเขตอําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) พบว่า
ขวัญกําลังใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลโดยรวมร้ อยละ 62 โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ านความสําเร็ จในงาน ด้ านความมัน่ คงปลอดภัย ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความสัมพันธ์ ในหน่วยงาน
ด้ านการยอมรับนับถื อ ด้ านนโยบายและการบริ หารงาน ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านความก้ าวหน้ า
ด้ านเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้ านความรับผิดชอบ
สุธาทิพย์ บุญเสม (2550: 53-55) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
งานของเจ้ าหน้ าที่ โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) พบว่าเจ้ าหน้ าที่มีขวัญอยู่
ในระดับปานกลาง เพื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ด้ านความภาคภูมิใจในอาชีพ รองลงมา คือด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน
ส่วนขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ด้ านความยุติธรรมในหน่วยงาน
และพบว่าเพศ มีผลต่อระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน โดยเพศชายมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ านมากกว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากการศึกษาทฤษฎีและการรวบรวมเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง ขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านแล้ วพบว่า แนวคิดหรื อวิธีการศึกษา ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึง่ นักวิชาการและนักวิจยั
ต่างเสนอแนวคิด ที่มีลกั ษณะสอดคล้ อง และใกล้ เคียงกัน สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ มีผ้ ทู ําการศึกษา
้ านการสํารวจสภาพขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ไว้ หลายท่านด้ วยกัน โดยมีการศึกษาทังในด้
หน่วยงานหน่วยเดียว และหลายหน่วยงานเปรี ยบเทียบกัน ผู้วิจยั ได้ ทําการประมวลนิยาม ความหมาย
รวมทังตั
้ วแปรต่าง ๆ ที่เหมาะสม ที่จะนํามาใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ตามสภาพของหน่วยงานที่ทําวิจยั
เพื่อให้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีความครอบคลุมถึงเนื ้อหามากที่สดุ และเหมาะสมกับหน่วยงานที่วิจยั ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้
ใช้ แนวคิดทฤษฏีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) เพื่อเป็ นแบบสอบถามวัดระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ จ ะใช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2555 ในส่วนของคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีจํานวนทังหมด
้
1,440 คน โดยจําแนกเป็ น กลุ่มสาขาวิชา คือ
กลุ่ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (คณะวิท ยาศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร) จํานวน 133 คน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(คณะพลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
และคณะสหเวชศาสตร์ ) จํ า นวน 1,120 คน กลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
(คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิ วิชชาลัย สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ และวิทยาลัย
นานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ ยืน) จํานวน 187 คน ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
(ประจําปี งบประมาณ 2555) จําแนกตามกลุม่ สาขาวิชา หน่วยงานและกลุม่ งาน

กลุม่ สาขาวิชา/หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
- คณะพลศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทย์ศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยัง่ ยืน
- สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะ
รวม

งานบริหาร
และธุรการ

กลุม่ งาน (คน)
งานคลังและ งานบริการ
พัสดุ
การศึกษา

ประชากร
(คน)
งานนโยบาย
และแผน

40
18
3

14
14
2

11
10
2

8
9
2

73
51
9

37
5
816
31
23
12

7
7
47
8
4
5

8
9
38
12
5
3

4
2
29
6
1
1

56
23
930
57
33
21

29
28
21
24
4
8
7

4
6
5
5
3
4
3

2
5
5
3
1
1
2

1
1
1
2
1
1
1

36
40
32
34
9
14
13

3

2

2

2

9

1,109

140

119

72

1,440
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2555 ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling) โดยมีกลุม่ สาขาวิชา หน่วยงาน และกลุ่มงานเป็ นชัน้ (Strata) และมีจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเป็ นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) โดยมีขนตอนการสุ
ั้
ม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 จากกองการเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ แล้ วจัดทํ ากรอบการสุ่ม
(Sampling Frame)
ขันตอนที
้
่ 2 จําแนกคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรี ยนการสอนออกเป็ นกลุ่มสาขาวิชา
เป็ น 3 กลุม่ สาขาวิชา ตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คือ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ขันตอนที
้
่ 3 หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิ ดตารางขนาดโดยการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับการศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร (μ) ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% เมื่อยอมให้ ความ
คลาดเคลื่อน (E) ของการประมาณค่าเฉลี่ยเกิดขึ ้นได้ ในระดับ ±5% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
ต้ องใช้ กลุม่ ตัวอย่างมีจํานวน 774 คน (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2545: 151) ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ กลุม่
ตัวอย่าง 804 คน
ขันตอนที
้
่ 4 สุม่ หน่วยงานตามเกณฑ์การแบ่งสายการปฏิบตั งิ าน ด้ วยวิธีการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีกลุ่มสาขาวิชา หน่วยงาน และกลุ่มงานเป็ นชัน้ (Strata)
และมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็ นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) โดยสุ่มมา 60% ดัง
ตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงจํานวนกลุม่ ตัวอย่างของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ประจําปี งบประมาณ 2555) จําแนกตามกลุม่ สาขาวิชา หน่วยงานและกลุม่ งาน

กลุม่ สาขาวิชา/หน่วยงาน

งานบริหาร
และธุรการ

กลุม่ งาน (คน)
งานคลัง
งานบริการ
และพัสดุ
การศึกษา

งานนโยบาย
และแผน

กลุม่ ตัวอย่าง
(คน)

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
** คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
- คณะพลศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทย์ศาสตร์
** คณะทันตแพทยศาสตร์

24
11
-

8
8
-

7
6
-

5
5
-

44
30
กลุม่ ทดลองใช้
เครื่ องมือ

22
3
490
-

4
4
28
-

5
5
23
-

2
1
17
-

- คณะเภสัชศาสตร์
** คณะสหเวชศาสตร์

14
-

2
-

3
-

1
-

33
13
558
กลุม่ ทดลอง
ใช้ เครื่ องมือ
20
กลุม่ ทดลอง
ใช้ เครื่ องมือ

17
17
13
14
2

2
4
3
3
2

1
3
3
2
1

1
1
1
1
1

21
25
20
20
6

5
-

2
-

1
-

1
-

2

1

1

1

9
กลุม่ ทดลอง
ใช้ เครื่ องมือ
5

634

71

61

38

804

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
** วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยัง่ ยืน
- สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะ
รวม
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
กําหนดจุดมุง่ หมายในการสร้ างแบบวัด

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
เขียนนิยามปฏิบตั ิการและวางแผนการสร้ างข้ อคําถาม
เขียนข้ อคําถามตามนิยามปฏิบตั ิการ
วิพากษ์ และปรับแก้ ข้อคําถามร่วมกับอาจารย์ผ้ คู วบคุมปริญญานิพนธ์
นําแบบวัดขวัญกําลังใจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
ไม่ผา่ นเกณฑ์
คัดเลือกข้ อคําถาม จากค่า
IOC ≥ 0.5

คัดออก
ทดสอบครัง้ ที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ านอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อมัน่
ไม่ผา่ นเกณฑ์
คัดเลือกข้ อคําถาม จากค่า
r ≥ 0.2

ทดสอบครัง้ ที่ 2 ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง และหาค่าความเชื่อมัน่

จัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มเพื่อนําไปเก็บข้ อมูลในการวิจยั

ภาพประกอบ 4 ขันตอนการสร้
้
างแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน

คัดออก
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วิธีการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ดังรายละเอียด ดังนี ้
1. กําหนดจุดมุง่ หมายในการสร้ างแบบวัด เพื่อสร้ างและหาคุณภาพของแบบวัดขวัญกําลังใจ
ในการปฎิบตั ิงาน ทัง้ 10 ด้ าน คือ ความสําเร็ จ การยกย่อง ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน
ความก้ าวหน้ า สภาพการทํางาน ค่าตอบแทน / ความมัน่ คง นโยบายองค์การ การบริ หารงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ เพื่อกําหนดตัวบ่งชี ้
ขวัญกําลังใจทัง้ 10 ด้ าน โดยจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจตามแนวคิด
ทฤษฎี ของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) พัฒนาทฤษฎีซึ่งชี ถ้ ึงความสัมพันธ์ ระหว่างความต้ องการกับ
พฤติกรรม ได้ แก่ ด้ านความสําเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงานด้ าน
ความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านนโยบายขององค์การ ด้ านการ
บริ หารงาน และด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. เขียนนิยามปฏิบตั ิการของขวัญกําลังใจที่ต้องการวัด ซึง่ สรุ ปจากนิยามและเอกสารต่าง ๆ
ที่ค้นคว้ าเกี่ยวกับทฤษฎีขวัญกําลังใจ
4. สร้ างตารางวิเคราะห์ การสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจ แล้ วสร้ างข้ อคําถามตามนิยามศัพท์
เฉพาะโดยแยกด้ านต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ ขวัญกําลังใจแต่ละด้ านให้ อยู่ในกรอบของนิยามและสร้ าง
สถานการณ์ให้ สอดคล้ องหรื อใกล้ เคียงกับขวัญกําลังใจแต่ละด้ าน ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ขอบเขตในการกําหนดข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ
ด้ านความสําเร็จ
- ความสมหวังจากการปฏิบตั ิงาน
- การใช้ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริ บ
ในการแก้ ปัญหา

ประเด็นบ่ งชี ้
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
1) ข้ าพเจ้ าสามารถแก้ ปัญหาใน
1) สามารถทํางานที่ได้ รับ
การทํางานให้ สาํ เร็ จตามกําหนด
มอบหมายเสร็จสิ ้น
2) มีความพร้ อมในการแก้ ปัญหา และบรรลุเป้าหมาย
2) ข้ าพเจ้ ามีโอกาสใช้ ความรู้
3) สามารถทํางานประสบ
ความสามารถเต็มที่ในการ
ผลสําเร็จได้ โดยลําพัง
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ วางแผนไว้
ด้ านการยกย่ อง
1) ได้ รับการยอมรับในการทํางาน 1) ผู้บงั คับบัญชามักเลือกให้
- ได้ รับความเชื่อถือและความ
จากบุคคลอื่น ๆ
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีสว่ นร่วมในการ
ไว้ วางใจ เป็ นที่ยอมรับของ
2) สามารถเสนอแนะข้ อมูลใน
แก้ ปัญหาในการทํางานของ
ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การทํางานได้
หน่วยงาน
- เสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
2) งานของข้ าพเจ้ ามักจะได้ รับ
ต่าง ๆ เป็ นที่ยอมรับของ
การยอมรับจากผู้บงั คับบัญชา
ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ด้ านความรั บผิดชอบ
- ความตระหนักรู้ในหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย
- ภาระหรื อพันธะผูกพันในการจะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน

1) เอาใจใส่ที่จะทํางานให้ สาํ เร็จ
2) สนใจที่จะปฏิบตั งิ านให้ สําเร็จ
ลุลว่ ง
3) มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิงาน

ด้ านลักษณะของงาน
- การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
ความรู้ความสามารถ งาน
สร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์ ไม่นา่
เบื่อหน่าย
- งานที่ท้าทาย จูงใจให้ ปฏิบตั ิ จน
สัมฤทธิ์ผล
- มีความเป็ นอิสระในการทํางาน

1) สนใจที่จะปฏิบตั งิ านให้ สําเร็จ 1) งานในหน้ าที่ตรงกับ
ความสามารถของข้ าพเจ้ า
ลุลว่ ง
2) ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระใน
3) ใช้ ความรู้ในการทํางานได้
การทํางาน
เต็มที่

1) ข้ าพเจ้ าคิดอยูเ่ สมอว่าจะ
ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ดีที่สดุ
2) ข้ าพเจ้ าจะติดตามงานที่
ได้ รับมอบหมายจนกว่าจะ
สําเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
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ตาราง 4 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ด้ านความก้ าวหน้ า
- การได้ รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การ
งาน

ประเด็นบ่ งชี ้
1) มีโอกาสในการศึกษาต่อ
และส่งเสริมให้ ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและความรู้
2) มีโอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง

- มีการพิจารณาความดี
ความชอบเลื่อนขันตํ
้ าแหน่งให้
สูงขึ ้นตามความเหมาะสม
ด้ านสภาพการทํางาน
- บรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยต่อ
การปฏิบตั งิ าน

1) สภาพแวดล้ อมใน
มหาวิทยาลัยเอื ้อประโยชน์ตอ่
การปฏิบตั งิ าน
2) มีสงิ่ อํานวยความสะดวกใน
การทํางาน

ด้ านค่ าตอบแทน /ความมั่นคง 1) มีการจัดสวัสดิการ เช่น
- เงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา การ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่า
รักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
รักษาพยาบาล
2) องค์กรมีความเข้ มแข็งทําให้
- ความแน่นอนคงทนของ
พนักงานมีความมัน่ ใจในการ
ตําแหน่งงานและองค์การ
ปฎิบตั งิ าน
ด้ านนโยบายขององค์ การ
- นโยบายเกี่ยวกับการบริ หารที่
เขียนไว้ อย่างครอบคลุม ชัดเจน
การควบคุมดูและเอาใจใส่ การ
ติดตามสัง่ การเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั เิ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

1) มีการจัดโครงสร้ างสายการ
บังคับบัญชา
2) มีนโยบายในการทํางานที่
เหมาะสม

ตัวอย่ างข้ อคําถาม
1) ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ เข้ าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา หรื อ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ในการทํางาน
2) ข้ าพเจ้ าได้ รับการสนับสนุน
จากผู้บงั คับบัญชาเพื่อเข้ ารับ
การคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งที่
สูงขึ ้น
1) สาธารณูปโภคในหน่วยงาน
ของข้ าพเจ้ าเอื ้อต่อการทํางาน
ให้ มีประสิทธิภาพ
2) สภาพทางกายภาพของ
หน่วยงาน (เช่น แสง เสียง
อากาศ) มีความเหมาะสมใน
การทํางาน
1) ข้ าพเจ้ ามีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม
2) ข้ าพเจ้ าไม่คดิ ที่จะเปลี่ยน
งานเพราะเชื่อมัน่ ว่างานที่ทํามี
ความมัน่ คง
1) ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานในปั จจุบนั เอื ้ออํานวย
ต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ
2) หน่วยงานของข้ าพเจ้ ามีสาย
การบังคับบัญชาและมอบ
อํานาจที่ชดั เจน
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ตาราง 4 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
- การมีสมั พันธภาพระหว่าง
ผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
- ความสามัคคี สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ อย่างดี และมีบรรยากาศ
ในการทํางานเป็ นไปอย่างฉันท์มิตร

ประเด็นบ่ งชี ้
1) มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ในการปฏิบตั งิ าน
3) มีความไว้ วางใจจาก
ผู้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน

ตัวอย่ างข้ อคําถาม
1) ในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
ทุกคนให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
2) ผู้บงั คับบัญชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาสามารถ
ทํางานร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี

จากตาราง 3 เขียนข้ อคําถามตามขอบเขตในการกําหนดประเด็นบ่งชี ้ในแบบวัดขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ทัง้ 10 ด้ าน และนําข้ อคําถามที่ขึน้ ได้ ไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์
พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับองค์ประกอบในแต่ละด้ าน และปรั บปรุ งข้ อคําถามตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
5. นําข้ อมูลจากข้ อ 1, 2, 3 และ 4 มาสร้ าง แบบวัดขวัญกําลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ ที่ ต้อ งการวัดโดยสร้ างข้ อคําถามแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ให้ ครอบคลุมทัง้ 10 ด้ าน ให้ นํ ้าหนักคะแนนเป็ น เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง แบ่งเป็ น ด้ านความสําเร็ จ 6 ข้ อ ด้ านการยกย่อง 9 ข้ อ ด้ าน
ความรับผิดชอบ 11 ข้ อ ด้ านลักษณะของงาน 9 ข้ อ ด้ านความก้ าวหน้ า 9 ข้ อ ด้ านสภาพการทํางาน
7 ข้ อ ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง 10 ข้ อ ด้ านนโยบายขององค์การ 7 ข้ อ ด้ านการบริ หารงาน 10 ข้ อ
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 9 ข้ อ รวมทังฉบั
้ บจํานวน 87 ข้ อ
6. ตรวจสอบคุณภาพเบื ้องต้ นของแบบวัดขวัญกําลังใจ ด้ านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคําถามและนิยามที่
กําหนดไว้ รวมถึงความถูกต้ องเหมาะสมของการใช้ ภาษาและรู ปแบบของแบบวัดขวัญกําลังใจได้ ตรง
ตามนิยามในด้ านความสําเร็ จ 6 ข้ อ ด้ านการยกย่อง 6 ข้ อ ด้ านความรับผิดชอบ 6 ข้ อ ด้ านลักษณะของ
งาน 6 ข้ อ ด้ านความก้ าวหน้ า 6 ข้ อด้ านสภาพการทํางาน 6 ข้ อ ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง 6 ข้ อ
ด้ านนโยบายขององค์การ 6 ข้ อ ด้ านการบริ หารงาน 8 ข้ อ และด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8 ข้ อ
รวมทังฉบั
้ บจํานวน 64 ข้ อ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00
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7. นํ าแบบวัดขวัญกํ าลังใจที่ สร้ างขึน้ ซึ่งคัดเลือกและปรั บปรุ งจากการตรวจสอบคุณภาพ
เบื ้องต้ นในด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ ว จํานวน 64 ข้ อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้ วิธีสุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน 9 คน (คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ จํานวน 78 คน (คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสห
เวชศาสตร์ ) และกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวน 13 คน (วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยัง่ ยืน) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รวม 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้ านค่า
อํานาจจําแนก คัดเลือกข้ อที่ผา่ นเกณฑ์และครอบคลุมนิยามศัพท์ จํานวน 60 ข้ อ
8. นําไปทดสอบกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2556
ในหน่วยงานที่มีการจัดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างจํานวน
804 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct
Validity) ด้ วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ได้ จํานวนข้ อคําถามที่ผ่านเกณฑ์จํานวน
60 ข้ อ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับสองพบว่าแบบวัดขวัญกําลังใจของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ผ่านเกณฑ์ทกุ ด้ าน
9. นําคะแนนของแบบวัดขวัญกําลังใจหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บ โดยใช้ สตู รค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient :  ) และหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมัน่ ของคะแนนแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิง านของบุค ลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ทังฉบั
้ บมีคา่ เท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านความสําเร็จ มีคา่
ความเชื่ อมั่นสูงสุด 0.89 รองลงมาคือด้ านความรับผิดชอบ ด้ านค่าตอบแทน/ความมั่นคง ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้ านลักษณะของงาน ด้ านการยกย่อง ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการ
ทํางาน ด้ านการบริ หารงาน และด้ านนโยบายขององค์การ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.88, 0.88, 0.88, 0.87,
0.86, 0.86, 0.86, 0.86, 0.85 ตามลําดับ
10. จัดพิมพ์แบบวัดขวัญกําลังใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไป
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
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ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงหรื อสอดคล้ อง
กับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ขิ องท่านมากที่สดุ โดยที่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้ อความนันตรงหรื
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ิของท่าน
มากที่สดุ
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ิของท่าน
เห็นด้ วย
หมายถึง ข้ อความนันตรงหรื
มาก
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ิของท่าน
ไม่แน่ใจ
หมายถึง ข้ อความนันตรงหรื
ปานกลาง
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ิของท่าน
ไม่เห็นด้ วย
หมายถึง ข้ อความนันตรงหรื
น้ อย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้ อความนันตรงหรื
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ิของท่าน
น้ อยที่สดุ หรื อไม่ตรงหรื อไม่สอดคล้ องเลย

ด้ านความสําเร็จ

0. ข้ าพเจ้ ามีโอกาสใช้ ความรู้ความสามารถเต็มที่
ในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ วางแผนไว้
00. ข้ า พเจ้ า สามารถใช้ ป ฏิ ภ าณไหวพริ บในการ
ทํางานให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้
ด้ านการยกย่ อง
0. ผู้บงั คับบัญชามักเลือกให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้มีสว่ น
ร่วมในการแก้ ปัญหาในการทํางานของหน่วยงาน
00. เพื่อนร่ วมงานมักขอคําแนะนําในการทํางาน
กับข้ าพเจ้ า

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ข้ อ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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0.
00.

0.
00.

0.

00.

0.
00.

ด้ านความรั บผิดชอบ
ข้ าพเจ้ าจะติดตามงานที่ได้ รับมอบหมาย
จนกว่าจะสําเร็ จ ลุลว่ งด้ วยดี
ข้ า พเจ้ า คิ ด อยู่เ สมอว่ า จะปฏิ บัติ ง านที่
ได้ รับมอบหมายให้ ดีที่สดุ
ด้ านลักษณะของงาน
งานในหน้ าที่ ตรงกับความสามารถของ
ข้ าพเจ้ า
ปริมาณงานในหน้ าที่ของข้ าพเจ้ ามีความ
เหมาะสม
ด้ านความก้ าวหน้ า
องค์กรของข้ าพเจ้ ามีระบบการประเมินผล
ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนอย่าง
ยุตธิ รรม
ผู้บัง คับ บัญ ชาสนับ สนุน ให้ พ นัก งานมี
โอกาสศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง
ด้ านสภาพการทํางาน
สาธารณูปโภคในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
เอื ้อต่อการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้ อมในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
ช่วยส่งเสริมให้ บคุ ลากรทํางานได้ เต็มที่

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ข้ อ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับการปฏิบตั ิ/ความคิดเห็น
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เกณฑ์ การให้ คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน
1. วิ ธี ก ารตรวจให้ ค ะแบบของแบบวัด ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 60 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีเกณฑ์
การให้ คะแนนดังตาราง 5
ตาราง 5 เกณฑ์การให้ คะแนน

ข้ อคําถามวัดขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ าน
ข้ อความทางบวก
ข้ อความทางลบ

เกณฑ์การให้ คะแนน
เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
5
1

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

4
2

3
3

2
4

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
1
5

2. การแปลความหมายแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ผู้วิจยั มีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย เมื่อรวมคะแนนทังหมดของแบบวั
้
ดขวัญกําลังใจ
จํานวน 60 ข้ อ มีการแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
เท่ากับ 4.51 - 5.00 หรื อ 270.60 – 300.00 คะแนน บุคลากรมีขวัญกําลังใจในระดับสูง
เท่ากับ 3.51 - 4.50 หรื อ 210.60 – 270.00 คะแนน บุคลากรมีขวัญกําลังใจในระดับ
ค่อนข้ างสูง
เท่ากับ 2.51 - 3.50 หรื อ 150.60– 210.00 คะแนน บุคลากรมีขวัญกําลังใจในระดับ
ปานกลาง
เท่ากับ 1.51 - 2.50 หรื อ 90.60 – 150.00 คะแนน บุคลากรมีขวัญกําลังใจในระดับ
ค่อนข้ างตํ่า
เท่ากับ 1.00 - 1.50 หรื อ 60.00 – 90.00 คะแนน บุคลากรมีขวัญกําลังใจในระดับตํ่า
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เมื่อพัฒนาเป็ นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีจํานวนข้ อคําถาม 5 ข้ อ มี 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ ประกอบด้ านความสําเร็ จ ด้ านความรั บผิดชอบ และด้ านลักษณะของงาน ใช้ การแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
เท่ากับ 4.51 - 5.00 หรื อ 22.55– 25.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับสูง
เท่ากับ 3.51 - 4.50 หรื อ 17.55 – 22.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างสูง
เท่ากับ 2.51 - 3.50 หรื อ 12.55– 17.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับปานกลาง
เท่ากับ 1.51 - 2.50 หรื อ 7.55 – 12.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างตํ่า
เท่ากับ 1.00 - 1.50 หรื อ 5.00 – 7.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับตํ่า
เมื่อพัฒนาเป็ นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีจํานวนข้ อคําถาม 6 ข้ อ มี 5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านการยกย่อง ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความ
มัน่ คงและด้ านนโยบายองค์การ ใช้ การแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
เท่ากับ 4.51 - 5.00 หรื อ 27.06– 30.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับสูง
เท่ากับ 3.51 - 4.50 หรื อ 21.06 – 27.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างสูง
เท่ากับ 2.51 - 3.50 หรื อ 15.06– 21.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับปานกลาง
เท่ากับ 1.51 - 2.50 หรื อ 9.06 – 15.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างตํ่า
เท่ากับ 1.00 - 1.50 หรื อ 6.00 – 9.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับตํ่า
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เมื่อพัฒนาเป็ นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีจํานวนข้ อคําถาม 7 ข้ อ มี 1 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านการบริ หารงาน ใช้ การแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
เท่ากับ 4.51 - 5.00 หรื อ 31.57 – 35.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับสูง
เท่ากับ 3.51 - 4.50 หรื อ 24.57 – 31.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างสูง
เท่ากับ 2.51 - 3.50 หรื อ 17.57– 24.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับปานกลาง
เท่ากับ 1.51 - 2.50 หรื อ 10.57 – 17.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างตํ่า
เท่ากับ 1.00 - 1.50 หรื อ 7.00 – 10.50 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับตํ่า
เมื่อพัฒนาเป็ นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีจํานวนข้ อคําถาม 8 ข้ อ มี 1 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใช้ การแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
เท่ากับ 4.51 - 5.00 หรื อ 36.08– 40.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับสูง
เท่ากับ 3.51 - 4.50 หรื อ 28.08 – 36.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างสูง
เท่ากับ 2.51 - 3.50 หรื อ 20.08– 28.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับปานกลาง
เท่ากับ 1.51 - 2.50 หรื อ 12.08 – 20.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับค่อนข้ างตํ่า
เท่ากับ 1.00 - 1.50 หรื อ 8.00 – 12.00 คะแนน บุ ค ลากรมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจด้ านดั ง กล่ า ว
ในระดับตํ่า
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามลําดับขันตอน
้
ดังนี ้
1. ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงคณบดีคณะ/หน่วยงาน
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 โดย
2.1 ผู้วิจยั ได้ ประสานงานกับคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่คณะต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตดําเนินการ
เก็บข้ อมูล กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามให้ กบั
ผู้ประสานงานในแต่ละกลุม่ งาน
2.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ กับบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานเกินกว่าจํ านวนที่ต้องการ
และขอรั บ แบบสอบถามคื น จากผู้ ประสานงานในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามและคัดเลือกมาใช้ ในการวิเคราะห์เพียง 804 ฉบับ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
1.2 วิเคราะห์คา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ
1.3 วิ เ คราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ าน
ความสํ า เร็ จ การยกย่ อ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ ลัก ษณะของงาน ความก้ าวหน้ า สภาพการทํ า งาน
ค่าตอบแทน / ความมัน่ คง นโยบายองค์การ การบริหารงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจยั
2.1 วิเคราะห์ ค่าสถิติพื ้นฐานได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบวัดขวัญกําลังใจ โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha – Coefficient)
2.2 หาค่าความเที่ ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยใช้ วิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL)
2.3 ศึกษาเปรี ยบเทียบขวัญกําลังใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามกลุม่
งานที่ปฏิบตั ิ โดยการหาค่าสถิติพื ้นฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis
of Variance)
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สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัด ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index
of Congruence : IOC) โดยใช้ สตู รของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ล้ วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.
2539: 248-249; อ้ างอิงจาก Rovinelli; & Hambleton. 1977) ซึง่ มีสตู รดังนี ้
IOC 

เมื่อ

IOC

R
N

แทน
แทน
แทน

R
N

ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
จํานวนผู้เชี่ยวชาญ

3. วิเคราะห์ แบบวัดเป็ นรายข้ อ เพื่อหาอํานาจจําแนกโดยใช้ สูตรสหสัมพันธ์ เพียร์ สัน
คัดเลือกข้ อที่มีอํานาจจําแนกที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.20 ขึ ้นไป (ล้ วน สายยศ; และ อังคณา
สายยศ. 2538: 302) ซึง่ มีสตู รดังนี ้
r

เมื่อ

r

N  X
แทน

N แทน
X แทน
Y แทน

N  XY   X  Y
2



  X  N  Y 2   Y 
2

2



ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จํานวนคนทังหมด
้
คะแนนของแบบวัดรายข้ อ
คะแนนของแบบวัดทังฉบั
้ บ

4. วิเคราะห์แบบวัดเป็ นรายด้ านและทังฉบั
้ บเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัด
โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient :  ) (ล้ วน สายยศ;
และ อังคณา สายยศ. 2538: 200) ซึง่ มีสตู รดังนี ้
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2
n   S i 

1 

n  1 
S t2 

เมื่อ


n
S i2
S t2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่
จํานวนข้ อของแบบวัด
คะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้ อ
คะแนนความแปรปรวนรวมของแบบวัดทังฉบั
้ บ

5. ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างองค์ประกอบกับโมเดล
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X 2) โดยต้ องไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์ จะอ่อน
ต่อขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จึงพิจารณาค่าสถิตอิ ื่นร่วมด้ วย ได้ แก่ ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) ควรมีคา่
ระหว่าง 2.00 – 5.00 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1
และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) ควรมีคา่ ตํ่ากว่า 0.05
6. เปรี ยบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยจําแนก
ตามกลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
(ชูศรี วงศ์รัตนะ; และองอาจ นัยพัฒน์. 2551: 155-163) ซึง่ มีสตู รดังนี ้
F

เมื่อ

MSB

แทน
แทน

MS w

แทน

F

MS B
MSW

ค่าการแจกแจงของ F
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
(Mean square between – groups)
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
(Mean square within – groups)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ และอักษรย่ อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน การนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดสัญลักษณ์ และความหมายที่ใช้ แทนค่าสถิติ
และตัวแปรต่าง ๆ ในการนําเสนอดังนี ้



แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนเฉลี่ย
จํานวนข้ อ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีคะแนนทดสอบ t
ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด
จํานวนผู้ตอบแบบวัดรายข้ อ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค

X2

แทน

ค่าสถิตขิ องการแจกแจงแบบไค-สแควร์



แทน
แทน
แทน
แทน

นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณค่า

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ ภายนอก
องศาอิสระ
ความน่าจะเป็ น
ดัชนีวดั รากที่สองของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ ที่อธิบายได้
ด้ วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง

x
K
S
t
r
n

GFI
AGFI
RMSEA


df
p-value
RMR
SMC
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่ าอํานาจจําแนกของแบบวัดขวัญกําลังใจ
การตรวจสอบคุณภาพของข้ อคําถาม ด้ านค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้ ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง 6
ตาราง 6 ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
้ บ
วิชาการ ก่อนและหลังการคัดเลือกจําแนกตามรายด้ านและรวมทังฉบั

แบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน

ก่อนคัดเลือก
K
r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6
6
6
6
6
6
6
6
8
8

0.00 – 0.42
0.28 – 0.52
0.15 – 0.63
-0.18 – 0.61
0.24 – 0.59
0.25 – 0.61
0.35 – 0.53
0.56 – 0.76
0.06 – 0.68
0.59 – 0.69

5
6
5
5
6
6
6
6
7
8

0.28 – 0.42
0.28 – 0.52
0.20 – 0.63
0.31 – 0.61
0.24 – 0.59
0.25 – 0.61
0.35 – 0.53
0.56 – 0.76
0.52 - 0.68
0.59 – 0.69
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-0.18 – 0.76

60

0.20 – 0.76

ด้ านความสําเร็ จ
ด้ านการยกย่อง
ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านลักษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า
ด้ านสภาพการทํางาน
ด้ านค่าตอบแทน / ความมัน่ คง
ด้ านนโยบายขององค์การ
ด้ านการบริ หารงาน
ด้ านความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
บุคคล
รวมทังฉบั
้ บ

หลังคัดเลือก
K
r

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าก่อนคัดเลือกแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม ด้ า น
ความสําเร็ จ 6 ข้ อ ด้ านการยกย่อง 6 ข้ อ ด้ านความรับผิดชอบ 6 ข้ อ ด้ านลักษณะของงาน 6 ข้ อ ด้ าน
ความก้ าวหน้ า 6 ข้ อ ด้ านสภาพการทํางาน 6 ข้ อ ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง 6 ข้ อ ด้ านนโยบายของ
้ ้น 64 ข้ อ
องค์การ 6 ข้ อ ด้ านการบริ หารงาน 8 ข้ อ และด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 8 ข้ อ รวมทังสิ
มีคา่ อํานาจจําแนกตังแต่
้ -0.18 – 0.76
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เมื่ อ พิ จ ารณาคัด เลื อ กข้ อ ที่ มี ค่ า อํ า นาจจํ า แนกตัง้ แต่ 0.20 ขึ น้ ไป แล้ ว ตรวจสอบความ
ครอบคลุมตามนิยามแล้ วพบว่า มีข้อคําถามด้ านความสําเร็ จ 5 ข้ อ ด้ านการยกย่อง 6 ข้ อ ด้ านความ
รับผิดชอบ 5 ข้ อ ด้ านลักษณะของงาน 5 ข้ อ ด้ านความก้ าวหน้ า 6 ข้ อ ด้ านสภาพการทํางาน 6 ข้ อ
ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง 6 ข้ อ ด้ านนโยบายขององค์การ 6 ข้ อ ด้ านการบริหารงาน 7 ข้ อ และด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 60 ข้ อ มีคา่ อํานาจจําแนกตังแต่
้ 0.20 – 0.76
ิ ืน้ ฐานและค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ านของ
2. ค่ าสถิตพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมัน่ รายด้ านและทังฉบั
้ บ ดังผล
การวิเคราะห์แสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานและค่าความเชื่อมัน่ ของคะแนนที่ได้ จากการวัดของแบบวัดขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ าน (N = 804)
องค์ ประกอบ
1. ด้ านความสําเร็ จ
2. ด้ านการยกย่อง
3. ด้ านความรับผิดชอบ
4. ด้ านลักษณะของงาน
5. ด้ านความก้ าวหน้ า
6. ด้ านสภาพการทํางาน
7. ด้ านค่าตอบแทน / ความมัน่ คง
8. ด้ านนโยบายขององค์การ
9. ด้ านการบริ หารงาน
10. ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รวมทังฉบั
้ บ

K
5
6
5
5
6
6
6
6
7
8
60

x
4.51
4.00
4.39
4.16
4.05
4.04
3.44
3.91
4.09
4.63
4.10

S
0.36
0.65
0.46
0.54
0.53
0.67
0.83
0.76
0.67
0.30
0.41

ระดับ
สูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
สูง
ค่อนข้ างสูง


0.89
0.86
0.88
0.87
0.86
0.86
0.88
0.85
0.86
0.88
0.88

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ด้ านความสําเร็ จและด้ านความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง และด้ า น
การยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน
ด้ านนโยบายขององค์การ และด้ านการบริ หารงานอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ส่วนด้ านค่าตอบแทน/ความ
มัน่ คงอยูใ่ นระดับปานกลาง

71
ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของคะแนนแบบวัด ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิบ ตั ิง านของบุค ลากรสาย
สนับสนุน วิช าการ ทังฉบั
้ บมีค่าเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านความสําเร็ จ มีค่า
ความเชื่อมั่นสูงสุด 0.89 รองลงมาคือด้ านความรั บผิดชอบ ด้ านค่าตอบแทน/ความมั่นคง ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้ านลักษณะของงาน ด้ านการยกย่อง ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการ
ทํางาน ด้ านการบริ หารงาน และด้ านนโยบายขององค์การ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.88, 0.88, 0.88, 0.87,
0.86, 0.86, 0.86, 0.86, 0.85 ตามลําดับ
3. การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้ องระหว่างองค์ประกอบกับโมเดล โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X 2) ต้ องไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ แต่เนื่ องจากค่าไค-สแควร์ จะอ่อนต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงพิจารณาค่าสถิ ติอื่นร่ วมด้ วย
ได้ แก่ ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) มีคา่ ระหว่าง 2.00-5.00 โดยที่ดชั นี GFI และ AGFI สามารถแปร
ค่าได้ ระหว่าง 0 ถึง 1 และค่าที่เข้ าใกล้ 1 เป็ นค่าที่สามารถยอมรับได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ส่วน
ค่าสถิติ RMSEA มีค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงได้ ว่า โมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้ อง
กลมกลืน ซึง่ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (Confirmatory Factor Analysis :
The First Order)
จาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างว่า
ข้ อคําถามทังหมด
้
60 ข้ อ สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 10 องค์ประกอบ หรื อไม่ ด้ วยการวิเคราะห์เพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบอันดับหนึ่งของแบบขวัญกํ าลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ แต่ละด้ านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ปรากฏดังต่อไปนี ้
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1. โมเดลด้ านความสําเร็ จ ปรากฏผลดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 1 ความสําเร็จ
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 1 ความสําเร็จ (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

4.00
0.11
1.86

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.99
0.03

ค่าที่คํานวณได้
7.46

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 8 พบว่าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง
ด้ านความสําเร็ จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีค่า 7.46 มีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value = 0.11 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.86 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.99 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ
(RMSEA) = 0.03 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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2. โมเดลด้ านการยกย่อง ปรากฏผลดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 2 การยกย่อง
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 2 การยกย่อง (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

6.00
0.08
1.87

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.98
0.03

ค่าที่คํานวณได้
11.22

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 9 พบว่าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง
ด้ านการยกย่อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีค่า 11.22 มีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value = 0.082 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.87 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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3. โมเดลด้ านความรับผิดชอบ ปรากฏผลดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 3 ความรับผิดชอบ

77
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 3 ความรับผิดชอบ (N = 804)
รายการ

ค่าที่คํานวณได้
2.29

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

2.00
0.32
1.14

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.99
0.01

จากตาราง 10 พบว่าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หนึง่ ด้ านความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีคา่ 2.29 มีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p-value = 0.32 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.14 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
ของการประมาณ (RMSEA) = 0.01 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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4. โมเดลด้ านลักษณะของงาน ปรากฏผลดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 4 ลักษณะของงาน
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 4 ลักษณะของงาน (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

2.00
0.32
1.14

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.99
0.01

ค่าที่คํานวณได้
2.29

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 11 พบว่าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
ด้ านลักษณะของงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีคา่ 2.29 มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p-value = 0.32 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.14 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.01 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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5. โมเดลด้ านความก้ าวหน้ า ปรากฏผลดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 5 ความก้ าวหน้ า
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 5 ความก้ าวหน้ า (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

7.00
0.64
0.73

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
0.99
0.99
0.00

ค่าที่คํานวณได้
5.13

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 12 พบว่ า ดัช นี ความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
อันดับหนึ่งด้ านความก้ าวหน้ า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีคา่ 5.13 มีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.64 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 0.73 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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6. โมเดลด้ านสภาพการทํางานปรากฏผลดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 6 สภาพการทํางาน
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 6 สภาพการทํางาน (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

7.00
1.00
1.73

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
0.99
0.98
0.03

ค่าที่คํานวณได้
12.14

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 13 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
อันดับหนึ่งด้ านสภาพการทํ างาน ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X

2

) มีค่า 12.14

มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 1.00 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.73 ค่าดัชนีวดั ความ
สอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.99 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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7. โมเดลด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ปรากฏผลดังภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 7 ค่าตอบแทน/
ความมัน่ คง
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 7 ค่าตอบแทน/ความมัน่ คง (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

2.00
0.23
1.46

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.99
0.02

ค่าที่คํานวณได้
2.92

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 14 พบว่า ดัช นีค วามสอดคล้ อ งกลมกลืน ของโมเดลองค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน
อันดับหนึ่งด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีคา่ 2.92 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.23 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.46 ค่าดัชนีวดั ความ
สอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.99 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า

86
8. โมเดลด้ านนโยบายขององค์การ ปรากฏผลดังภาพประกอบ 12

ภาพประกอบ 12 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 8 นโยบายขององค์การ
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 8 นโยบายขององค์การ (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

6.00
0.21
1.41

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.99
0.02

ค่าที่คํานวณได้
8.45

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 15 พบว่ า ดัช นี ความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
อันดับหนึ่งด้ านนโยบายขององค์การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X

2

) มีค่า 8.45

มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.20 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.40 ค่าดัชนีวดั ความ
สอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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9. โมเดลด้ านการบริ หารงาน ปรากฏผลดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 9 การบริหารงาน
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 9 การบริ หารงาน (N = 804)
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

8.00
1.00
1.69

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
1.00
0.98
0.03

ค่าที่คํานวณได้
13.51

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 16 พบว่ า ดัช นี ความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
อันดับหนึ่งด้ านการบริ หารงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีค่า 13.51 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.09 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.69 ค่าดัชนีวดั ความ
สอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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10. โมเดลด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปรากฏผลดังภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 14 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 10 ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ด้ านที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (N = 804)

รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
P > 0.05

X 2/df

X 2/df < 2

12.00
0.09
1.57

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

1.00
0.99
0.98
0.03

ค่าที่คํานวณได้
18.80

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 17 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
อันดับหนึ่งด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X

2

) มีค่า

18.80 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p-value = 0.09 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 1.57 ค่าดัชนีวดั
ความสอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.99
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า
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ตาราง 18 ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบแต่ละด้ านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของแบบขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ข้ อ

องค์ประกอบ
อันดับหนึง่

ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ

ข้ อ

องค์ประกอบ
อันดับหนึง่

ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

a1
a2
a3
a4
a5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
c12
c13
c14
c15
c16
d17
d18
d19
d20
d21
e22
e23
e24
e25
e26
e27
f28

0.71
0.81
0.68
0.61
0.04
0.70
0.71
0.72
0.85
0.92
0.80
0.52
0.67
0.80
0.76
0.78
0.76
0.73
0.71
0.79
0.08
0.76
0.65
0.59
0.83
0.01
0.06
0.80

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

f31
f32
f33
g34
g35
g36
g37
g38
g39
h40
h41
h42
h43
h44
h45
i46
i47
i48
i49
i50
i51
i52
j53
j54
j55
j56
j57
j58

0.80
0.83
0.32
0.78
0.67
0.65
0.87
0.91
0.84
0.84
0.85
0.87
0.86
0.86
0.76
0.85
0.81
0.77
0.82
0.98
0.72
0.71
0.77
0.85
0.83
0.82
0.86
0.84
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ตาราง 18 (ต่อ)
ข้ อ

องค์ประกอบ
อันดับหนึง่

ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ

ข้ อ

องค์ประกอบ
อันดับหนึง่

ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ

29
30

f29
f30

0.81
0.78

59
60

j59
j60

0.85
0.74

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าค่านํา้ หนักองค์ประกอบแต่ละด้ านกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคา่ นํ ้าหนัก
องค์ประกอบ ดังนี ้ ด้ านความสําเร็ จ มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.04 - 0.81 ด้ านการยกย่อง
มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.70 - 0.92 ด้ านความรับผิดชอบมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง
0.52 - 0.80 ด้ านลักษณะของงาน มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.08 - 0.79 ด้ านความก้ าวหน้ า มี
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.01 - 0.83 ด้ านสภาพการทํางาน มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง
0.32 - 0.83 ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คงมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.65 - 0.91 ด้ านนโยบาย
ขององค์การ มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.76 - 0.87 ด้ านการบริ หารงาน มีค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.71 - 0.98 และด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.74 - 0.86
3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory Factor Analysis : The
Second Order)
จาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างว่า
องค์ประกอบอันดับแรกทัง้ 10 ด้ าน สามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวกันได้ ด้ วยการวิเคราะห์เพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบอันดับที่สองของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปรากฏผลดังแสดงในภาพประกอบ 15
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ภาพประกอบ 15 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

a1
a2
a3
a4
a5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
c12
c13
c14
c15
c16
d17
d18
d19
d20
d21
e22
e23
e24
e25
e26
e27
f28
f29
f30
f31
f32
f33
g34
g35
g36
g37
g38
g39
h40
h41
h42
h43
h44
h45
i46
i47
i48
i49
i50
i51
i52
j53
j54
j55
j56
j57
j58
j59
j60
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
รายการ
X2

เกณฑ์
ไม่มีนยั สําคัญทาง

df
p-value

สถิตทิ ี่ระดับ .05
-

X 2/df

X 2/df ≤ 3

1486.00
0.00
2.54

CFI
GFI
AGFI
RMSEA

ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 1.0
ค่าเข้ าใกล้ 0.0

0.99
0.86
0.83
0.04

ค่าที่คํานวณได้
3779.34

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X 2) มีคา่ 3779.34 มีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.00 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 2.54 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 0.99 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.86 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.83 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.04 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่ามีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
แต่ละด้ านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 19
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ตาราง 20 ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบแต่ละด้ านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของแบบวัดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ด้ านความสําเร็ จ
ด้ านการยกย่อง
ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านลักษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า
ด้ านสภาพการทํางาน
ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง
ด้ านนโยบายขององค์การ
ด้ านการบริ หารงาน
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
0.70
0.79
0.40
0.84
0.86
0.81
0.81
0.93
0.91
0.76

จากตาราง 20 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล พบว่า ค่า นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบด้ า นนโยบายของ
องค์การสูงสุดคือ 0.93 รองลงมาคือด้ านการบริ หารงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านลักษณะของงาน
ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านการยกย่อง ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้ านความสําเร็ จ และด้ านความรับผิดชอบมีคา่ เท่ากับ 0.91, 0.86, 0.84, 0.81, 0.81, 0.79, 0.76,
0.70, 0.40 ตามลําดับ
4. การศึกษาเปรียบเทียบขวัญกําลังใจ จําแนกตามกลุ่มงานที่ปฏิบัติ
4.1 ค่าสถิติพื ้นฐานและการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรของคะแนนรวมของแบบวัด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการประมาณค่า ขอบเขตของประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจําแนกตาม
กลุม่ งานที่ปฏิบตั ดิ งั แสดงในตาราง 21
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ตาราง 21 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จําแนกตามกลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ (N=804)
องค์ ประกอบ

กลุ่มงาน

งานบริ หารและธุรการ
ด้ านความสําเร็ จ งานคลังและพัสดุ
(A)
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านการยกย่อง งานคลังและพัสดุ
(B)
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านความรับผิดชอบ งานคลังและพัสดุ
(C)
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านลักษณะ
งานคลังและพัสดุ
ของงาน
งานบริ การการศึกษา
(D)
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านความก้ าวหน้ า งานคลังและพัสดุ
(E)
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน
รวม

ขวัญกําลังใจ
N
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804

x

s

4.53
4.36
4.51
4.46
4.51
4.03
3.79
3.95
4.07
4.00
4.39
4.40
4.38
4.41
4.39
4.19
4.02
4.12
4.10
4.16
4.06
3.94
4.11
4.02
4.05

0.35
0.41
0.34
0.38
0.36
0.64
0.61
0.72
0.69
0.65
0.47
0.42
0.45
0.39
0.46
0.54
0.56
0.51
0.57
0.54
0.53
0.57
0.47
0.64
0.53

การแปล
ความหมาย
สูง
ค่อนข้ างสูง
สูง
ค่อนข้ างสูง
สูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
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ตาราง 21 (ต่อ)
องค์ ประกอบ

กลุ่มงาน

งานบริ หารและธุรการ
ด้ านสภาพ
งานคลังและพัสดุ
การทํางาน
งานบริ การการศึกษา
(F)
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านค่าตอบแทน/ งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา
ความมัน่ คง
(G)
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านนโยบายของ งานคลังและพัสดุ
องค์การ
งานบริ การการศึกษา
(H)
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านการบริ หารงาน งานคลังและพัสดุ
(I)
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน
รวม
งานบริ หารและธุรการ
ด้ านความสัมพันธ์ งานคลังและพัสดุ
ระหว่างบุคคล
งานบริ การการศึกษา
(J)
งานนโยบายและแผน
รวม

ขวัญกําลังใจ
N
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804
634
71
61
38
804

x

s

4.07
3.75
4.11
3.89
4.04
3.40
3.47
3.54
3.79
3.44
3.93
3.69
3.89
3.98
3.91
4.08
3.92
4.18
4.33
4.09
4.64
4.51
4.61
4.68
4.63

0.64
0.84
0.63
0.71
0.67
0.81
0.89
0.98
0.78
0.83
0.77
0.76
0.70
0.68
0.76
0.68
0.77
0.55
0.39
0.67
0.28
0.38
0.33
0.35
0.30

การแปล
ความหมาย
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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จากตาราง 21 พบว่า บุคลากรในกลุ่ม งานบริ หารและธุ ร การ มี ขวัญและกํ า ลัง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านด้ านความสําเร็ จ และด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง ด้ านการยกย่อง ด้ าน
ความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านนโยบายของ
องค์การ และด้ านการบริ หารงาน อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง ส่วนด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คงอยู่ในระดับ
ปานกลาง
กลุม่ งานคลังและพัสดุ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับสูง ด้ านความสําเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรั บผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านนโยบายขององค์การ ด้ านการบริ หารงาน อยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูง ส่วนด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง อยูใ่ นระดับปานกลาง
กลุ่ ม งานบริ ก ารการศึ ก ษา มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ านความสํ า เร็ จ
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง ส่วนด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ าน
ลัก ษณะของงาน ด้ า นความก้ า วหน้ า ด้ า นสภาพการทํ า งาน ด้ า นค่า ตอบแทน/ความมั่น คง ด้ า น
นโยบายขององค์การ และด้ านการบริ หารงาน อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
กลุ่มงานนโยบายและแผน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล อยู่ในระดับสูง ส่วนด้ านความสําเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของ
งาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านนโยบายของ
องค์การ และด้ านการบริหารงาน อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
4.2 การเปรี ยบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กลุม่ งานต่าง ๆ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance)
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ตาราง 22 การเปรี ยบเทียบความแปรปรวนองค์ประกอบของขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ใน
แต่ละด้ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (N=804)
องค์ ประกอบ
ด้ านความสําเร็ จ
(A)

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการยกย่อง ระหว่างกลุม่
(B)
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านความ
ระหว่างกลุม่
รับผิดชอบ
ภายในกลุม่
(C)
รวม
ด้ านลักษณะ
ระหว่างกลุม่
ของงาน
ภายในกลุม่
(D)
รวม
ด้ านความก้ าวหน้ า ระหว่างกลุม่
(E)
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านสภาพการ ระหว่างกลุม่
ทํางาน
ภายในกลุม่
(F)
รวม
ด้ านค่าตอบแทน/ ระหว่างกลุม่
ความมัน่ คง
ภายในกลุม่
(G)
รวม
ด้ านนโยบายของ ระหว่างกลุม่
องค์การ
ภายในกลุม่
(H)
รวม

SS
1.893
104.977
106.870
4.089
336.911
341.000
.020
170.879
170.839
2.107
235.667
237.773
1.193
228.962
230.155
7.841
358.332
366.173
6.178
558.622
564.800
3.980
464.047
468.027

df
3
800
803
3
800
803
3
800
803
3
800
803
3
800
803
3
800
803
3
800
803
3
800
803

MS
.631
.131

F
4.808*

p-value
.003

1.363
.421

3.237*

.022

.0027
.214

.031

.993

.702
.295

2.384

.068

.398
.286

1.389

.245

2.614
.448

5.835*

.001

2.059
.698

2.949*

.032

1.327
.580

2.287

.077
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ตาราง 22 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
แหล่ งความแปรปรวน
ด้ านการบริ หารงาน ระหว่างกลุม่
(I)
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่
ระหว่างบุคคล
ภายในกลุม่
(J)
รวม

SS
df
MS
F
p-value
4.802
3
1.601 3.501* .015
365.698 800
.457
370.500 803
1.241
3
.414 4.556* .004
72.613
800
.091
73.854
803

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 22 พบว่า องค์ประกอบของขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานรายด้ าน ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ในแต่ละด้ านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาความแตกต่างของขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านต่าง ๆ ของบุคลากรใน
แต่ละกลุม่ งาน โดยการทดสอบด้ วยสถิตขิ องเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ได้ ผลดังตาราง 23 - 27
ตาราง 23 ผลการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้ านความสําเร็จ ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามกลุม่ งาน

กลุม่ งาน

x

งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน

4.53
4.36
4.51
4.46

งานบริ หาร
และธุรการ
4.53

งานคลัง
และพัสดุ
4.36
0.17*

งานบริ การ
การศึกษา
4.51
0.02
0.15

งานนโยบาย
และแผน
4.46
0.07
0.10
0.05
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จากตาราง 23 ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสําเร็ จ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ที่ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานบริ หารและธุรการสูงกว่า กลุม่ งานคลังและพัสดุอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกนันไม่
้ พบความแตกต่าง
ตาราง 24 ผลการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้ านการยกย่อง ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามกลุม่ งาน

กลุม่ งาน

x

งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน

4.03
3.79
3.95
4.07

งานบริ หาร
และธุรการ
4.03

งานคลัง
และพัสดุ
3.79
0.24*

งานบริ การ
การศึกษา
3.95
0.08
0.16

งานนโยบาย
และแผน
4.07
0.04
0.28
0.12

จากตาราง 24 พบว่ า ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้ า นการยกย่ อ ง ของบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานบริ หารและธุรการสูงกว่า กลุ่มงานคลังและพัสดุอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกนันไม่
้ พบความแตกต่าง
ตาราง 25 ผลการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้ านสภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามกลุม่ งาน

กลุม่ งาน

x

งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน

4.07
3.75
4.11
3.89

งานบริ หาร
และธุรการ
4.07

งานคลัง
และพัสดุ
3.75
0.32*

งานบริ การ
การศึกษา
4.11
0.04
0.36*

งานนโยบาย
และแผน
3.89
0.18
0.14
0.22

103
จากตาราง 25 พบว่าขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านสภาพการทํางาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานบริ หารและธุรการ และกลุ่มงานบริ การการศึกษา สูงกว่า
กลุม่ งานคลังและพัสดุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกนันไม่
้ พบความแตกต่าง
ตาราง 26 ผลการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้ านการบริหารงาน ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามกลุม่ งาน

กลุม่ งาน

x

งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน

4.08
3.92
4.18
4.33

งานบริ หาร
และธุรการ
4.08

งานคลัง
และพัสดุ
3.92
0.16

งานบริ การ
การศึกษา
4.18
0.10
0.26

งานนโยบาย
และแผน
4.33
0.25
0.41*
0.15

จากตาราง 26 พบว่าขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานนโยบายและแผน สูงกว่า กลุ่มงานคลังและพัสดุอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกนันไม่
้ พบความแตกต่าง
ตาราง 27 ผลการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามกลุม่ งาน

กลุม่ งาน

x

งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา
งานนโยบายและแผน

4.64
4.51
4.61
4.68

งานบริ หาร
และธุรการ
4.64

งานคลัง
และพัสดุ
4.51
0.13*

งานบริ การ
การศึกษา
4.61
0.03
0.10

งานนโยบาย
และแผน
4.68
0.04
0.17
0.07
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จากตาราง 27 ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบตั งิ านในกลุม่ งานบริหารและธุรการ สูงกว่า กลุม่ งานคลังและพัสดุอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

105

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดความมุง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อ สร้ างและหาคุณ ภาพแบบวัด ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในด้ านค่าอํานาจจําแนก ด้ านความเที่ยงตรง และ
ด้ านความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จําแนกตามกลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจําปี งบประมาณ 2555 จํานวน 1,140 คน

กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั ง้ นี ้ เป็ นบุค ลากรสายสนับ สนุน วิช าการ มหาวิท ยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ประจํา ปี งบประมาณ 2555 จํา นวน 804 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการสุ่ม แบบแบ่ง ชัน้
(Stratified Random Sampling) โดยมีกลุม่ สาขาวิชา หน่วยงาน และกลุม่ งานเป็ นชัน้ (Strata) และมี
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็ นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบวัด กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มี 10 ด้ าน คือ ด้ านความสําเร็จ ด้ านการยกย่อง ด้ าน
ความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/
ความมัน่ คง ด้ านนโยบายขององค์การ ด้ านการบริ หารงาน และด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 60 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามลําดับขันตอน
้
ดังนี ้
1. ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงคณบดีคณะ/หน่วยงาน
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 โดย
2.1 ประสานงานกับคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่คณะต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตดําเนินการเก็บ
ข้ อมูล กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามให้ กับ
ผู้ประสานงานในแต่ละกลุม่ งาน
2.2 ส่งแบบสอบถามให้ กับบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานเกิ นกว่าจํ านวนที่ ต้องการ และ
ขอรับแบบสอบถามคืนจากผู้ประสานงานในแต่ละกลุม่ งาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และคัดเลือกมาใช้ ในการวิเคราะห์เพียง 804 ฉบับ

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ว่า
1. แบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่สร้ างโดยใช้ แนวคิดทฤษฎีเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) ทั ้ง 10 ด้ าน จํานวน 60 ข้ อ
ประกอบด้ วย ด้ านความสําเร็ จ จํานวน 5 ข้ อ ด้ านการยกย่อง จํานวน 6 ข้ อ ด้ านความรับผิดชอบ
จํานวน 5 ข้ อ ด้ านลักษณะของงาน จํานวน 5 ข้ อ ด้ านความก้ าวหน้ า จํานวน 6 ข้ อ ด้ านสภาพการ
ทํางาน จํานวน 6 ข้ อ ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง จํานวน 6 ข้ อ ด้ านนโยบายขององค์การ จํานวน
6 ข้ อ ด้ านการบริ หารงาน จํานวน 7 ข้ อ และด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จํานวน 8 ข้ อ
1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของคําถามกับแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ ในการสร้ างแบบวัด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีค่า
ตังแต่
้ 0.60-1.00
1.2 ค่ า อํ า นาจจํ า แนกของแบบวัด ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.76
1.3 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
้ บมีคา่ เท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ าน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ทังฉบั
ความสําเร็ จ มีค่าความเชื่อมัน่ สูงสุด 0.89 รองลงมาคือด้ านความรับผิดชอบ ด้ านค่าตอบแทน/ความ
มัน่ คง ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ด้ านลักษณะของงาน ด้ านการยกย่อง ด้ านความก้ าวหน้ า
ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านการบริ หารงาน และด้ านนโยบายขององค์การ มีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.88, 0.88,
0.88, 0.87, 0.86, 0.86, 0.86, 0.86, 0.85 ตามลําดับ

107
1.4 ค่า ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างของแบบวัดขวัญกํ าลังใจในการปฏิ บัติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตรวจสอบด้ วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าค่านํ ้าหนักองค์ประกอบด้ านนโยบายขององค์การสูงสุดคือ 0.93 รองลงมาคือด้ านการ
บริ หารงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านลักษณะของงาน ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความ
มัน่ คง ด้ านการยกย่อง ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ด้ านความสําเร็ จ และด้ านความรับผิดชอบ
มีคา่ เท่ากับ 0.91, 0.86, 0.84, 0.81, 0.81, 0.79, 0.76, 0.70, 0.40 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
ค่าสถิติ คือ ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 2.543 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
(CFI) = 0.99 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.86 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ ว (AGFI) = 0.83 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ
(RMSEA) = 0.044 เป็ นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้ องกลมกลืน จึงพิจารณาได้ ว่า โมเดลแบบวัด
ขวัญกํ าลังใจในการปฏิ บัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. ผลการทดสอบโดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กลุ่มงานต่าง ๆ พบว่า
บุคลากรในกลุม่ งานบริ หารและธุรการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสําเร็ จ และด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยูใ่ นระดับสูง ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านนโยบายขององค์การ และด้ านการบริ หารงาน อยู่ใน
ระดับค่อนข้ างสูง ส่วนด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คงอยูใ่ นระดับปานกลาง
กลุม่ งานคลังและพัสดุ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับสูง ด้ านความสําเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของงาน ด้ าน
ความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านนโยบายขององค์การ ด้ านการบริ หารงาน อยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูง ส่วนด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง อยูใ่ นระดับปานกลาง
กลุม่ งานบริการการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้ านความสําเร็จ ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่า งบุค คลอยู่ใ นระดับ สูง ส่ว นด้ า นการยกย่อ ง ด้ า นความรั บ ผิด ชอบ ด้ า นลัก ษณะของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านนโยบายขององค์การ
และด้ านการบริ หารงาน อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
กลุ่มงานนโยบายและแผน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล อยู่ในระดับสูง ส่วนด้ านความสําเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านลักษณะของ
งาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านนโยบายของ
องค์การ และด้ านการบริหารงาน อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการสร้ างแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ และการสรุ ปผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. แบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ุ ภาพรายข้ อและทังฉบั
้ บ
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่สร้ างขึ ้นตามทฤษฎีของเฮอร์ สเบิร์ก (Herzberg) มีคณ
เป็ นไปตามเกณฑ์ทงนี
ั ้ ้เนื่องจากในกระบวนการสร้ างผู้วิจยั ได้ มีการประเมินขันต้
้ น โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ทางด้ านการวัดผลการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ขวัญกํ าลังใจในการปฏิ บัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ก่อนนํามาใช้ เก็บจริ ง เมื่อนํามาวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ทังฉบั
้ บ มี
ค่าเท่ากับ 0.88 ซึง่ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 117) ได้ กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ควรมีคา่ ความเชื่อมัน่ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป แสดงให้ เห็นว่าแบบวัดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีคณ
ุ ภาพ
ของด้ านความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะแบบวัดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่สร้ างขึ ้นนัน้ มีจํานวนข้ อ
คําถามเพียงพอ ข้ อคําถามมีความชัดเจน และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีจํานวน
มากพอ จึงทําให้ แบบวัดมีความเชื่อมัน่ สูง สอดคล้ องกับล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 315)
ที่ว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเชื่อมัน่ ของแบบวัด ได้ แก่ ลักษณะคําถามของแบบวัดจะมีคา่ ความเชื่อมัน่
สูง หากข้ อ คํ า ถามมี ค วามชัด เจน และขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษามี จํ า นวนมากพอ
เมื่อพิจารณา ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิ ชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งตรวจสอบด้ วยวิธีวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
เชิงยืนยันโดยพิจารณาจากดัชนีที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิง
ประจัก ษ์ พบว่า โมเดลแบบวัดขวัญกํ าลังใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่าค่านํ ้าหนักองค์ประกอบด้ านนโยบายขององค์การสูงสุดคือ 0.93
รองลงมาคือด้ านการบริหารงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านลักษณะของงาน ด้ านสภาพการทํางาน ด้ าน
ค่าตอบแทน/ความมัน่ คง ด้ านการยกย่อง ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้ านความสําเร็ จ และด้ าน
ความรับผิดชอบ มีคา่ เท่ากับ 0.91, 0.86, 0.84, 0.81, 0.81, 0.79, 0.76, 0.70, 0.40 ตามลําดับ
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และเมื่อพิจารณาค่าสถิติ คือ ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) = 2.543 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 0.99 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.86 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) = 0.83 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.044 ซึง่ สอดคล้ องกับสุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา;
ั น์ (2554: 27-29) ที่กล่าวว่า ดัชนีที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ อง
และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
กลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หากสถิติคา่ ไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (X 2/df) มีคา่ ระหว่าง 2.005.00 โดยที่ดชั นี GFI และ AGFI สามารถแปรค่าได้ ระหว่าง 0 ถึง 1 และค่าที่เข้ าใกล้ 1 เป็ นค่าที่
สามารถยอมรับได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542) ส่วนค่าสถิติ RMSEA มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 แสดงได้ ว่า
โมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกัน
2. ผลการทดสอบโดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ มีกลุ่มงานต่างกัน
พบว่า
ด้ า นความสํ าเร็ จ ขวัญกํ าลัง ใจในการปฏิบัติง านของบุคลากรสายสนับสนุน วิช าการ
้ ้อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ จดั ทําคู่มือ
ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันทังนี
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในแต่ละงานเพื่อเป็ นต้ นแบบในการปฏิบตั ิงานจึงทําให้ สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้ บรรลุเป้าหมายได้ ดี ยกเว้ นกลุม่ งานบริหารและธุรการ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานสูงกว่า กลุม่
งานคลังและพัสดุ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากกลุ่มงานบริ หารและธุรการบุคลากรส่วนใหญ่ มีความเชี่ยวชาญ
ชํานาญ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ ปัญหา ส่วนกลุ่มงานคลัง
และพัสดุต้องทํางานภายใต้ ระเบียบข้ อบังคับที่เคร่งครัดและกดดันซึง่ อาจมีผลเชิงลบต่องานที่ปฏิบตั ิ
ด้ านความรับผิดชอบขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ไม่แตกต่าง
กัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกกลุม่ งาน มีความตระหนักรู้ในหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย ภาระหรื อพันธะผูกพันในการจะปฏิบตั หิ น้ าที่การงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ด้ า นการยกย่ อ ง ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรสายสนับ สนุน วิ ช าการ
ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นกลุ่มงานบริ หารและธุรการ มี ขวัญ
กํ าลังใจในการปฏิบตั ิงานสูงกว่า กลุ่มงานคลังและพัสดุ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากว่ากลุ่มงานบริ หารและ
ธุรการมีลกั ษณะการทํางานเป็ นงานบริ การ ที่ไม่เคร่งเครี ยด ไม่ต้องอยูภ่ ายใต้ ระเบียบและข้ อบังคับมาก
นัก ส่ว นกลุ่ม งานคลัง และพัส ดุเ ป็ นงานที่ ต้ อ งการความชํ า นาญ ความรู้ และต้ อ งปฏิ บัติ ง านใน
กฎระเบียบของระบบราชการที่เคร่ งครัด มีความยืดหยุ่นน้ อย จึงอาจมีผลต่อขวัญกําลังใจในด้ านการ
ยกย่องของบุคลากรกลุม่ นี ้
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ด้ านลักษณะของงาน ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุม่ ต่าง ๆ ไม่แตกต่าง
กัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในแต่ละกลุ่มงานได้ ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
ความรู้ความสามารถ และงานที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บริ หารเป็ นงานที่สร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์ ไม่น่า
เบื่อหน่าย เป็ นงานที่ท้าทาย จูงใจให้ ปฏิบตั ิ จนสัมฤทธิ์ผล และในการปฏิบตั ิงานของแต่ละกลุ่มงานมี
ความเป็ นอิสระในการทํางานจึงทําให้ ไม่พบความแตกต่างของขวัญกําลังใจในด้ านนี ้
ด้ านสภาพการทํางาน ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ปฏิบตั งิ านในกลุม่ งานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ จดั สภาพแวดล้ อมที่ดี
ส่งผลให้ มีความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ยกเว้ นกลุม่ งานบริ หารและธุรการ กลุม่ งานบริ การการศึกษา
้ ้อาจเนื่องจากว่าสภาพแวดล้ อมใน
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานสูงกว่ากลุ่มงานคลังและพัสดุ ทังนี
การทํางานบริ หารการศึกษาไม่กดดัน ไม่ต้องทํางานภายใต้ ระเบียบข้ อบังคับที่เคร่งครัด ส่งผลให้ สภาพ
การทํางานสามารถปฏิบตั งิ านได้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ด้ านความก้ าวหน้ า ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกลุม่ ต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความภูมิใจในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานมีการ
ส่งเสริ มเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาตนเอง ให้ โอกาสที่จะก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่การงาน และ
การพิจารณาความดีความชอบในหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้
ด้ านค่าตอบแทน / ความมัน่ คง ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้ รับเงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา การ
รักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสม อีกทัง้ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานมีความ
แน่นอนคงทนของตําแหน่งงานและองค์การ ตลอดจนความถาวรในการจ้ างงาน
ด้ านนโยบายขององค์การ ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกลุม่ ต่าง ๆ ไม่แตกต่าง
กัน ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องจากว่าผู้บริ หารได้ กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการบริ หารมหาวิทยาลัยไว้ อย่าง
ครอบคลุม ชัดเจน รวมทังมี
้ การควบคุมดูแลและเอาใจใส่ มีการติดตามสัง่ การเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านการบริ หารงาน ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากบุคลากรต้ องทํางานภายใต้ ความรู้
ความสามารถของผู้บัง คับบัญชาที่ มี ความเป็ นผู้นํา ที่ ดี จึง ทํ า ให้ มีขวัญกํ า ลังใจดี ยกเว้ น กลุ่ม งาน
้ ้อาจเนื่องจาก
นโยบายและแผน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานสูงกว่า กลุ่มงานคลังและพัสดุ ทังนี
งานนโยบายและแผนเป็ นงานเฉพาะด้ านที่ ต้องให้ ข้อมูลผู้บริ หารมหาวิทยาลัย ในการกํ าหนดทิ ศ
ทางการบริ ห ารงานให้ บ รรลุเ ป้ าหมายขององค์ ก าร มี ก ารทํ า งานที่ ใ กล้ ชิ ด กับ ผู้บัง คับ บัญ ชาและ
ผู้บงั คับบัญชาเห็นการปฏิบตั ิงานและผลงานตลอดเวลาจึงทําให้ บคุ ลากรกลุ่มนี ้มีขวัญกําลังใจในการ
ทํางานดีกว่ากลุม่ อื่น
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ด้ า นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คล ขวัญ กํ า ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากภายในหน่วยงานมี
สัมพันธภาพระหว่างผู้บงั คับบัญชากับ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานมีความสามัคคี สามารถทํางาน
ร่ วมกันได้ อย่างดี และมีบรรยากาศในการทํางานเป็ นไปอย่างฉันท์มิตร ยกเว้ นกลุ่มงานบริ หารและ
ั ้ ้อาจเนื่องจาก งานบริ หาร
ธุรการ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานสูงกว่า กลุ่มงานคลังและพัสดุทงนี
และธุรการมีความยืดหยุ่นในการทํางาน ส่วนกลุ่มงานคลังและพัสดุไม่ยืดหยุ่นในการทํางานเพราะ
ต้ องยึดกฎระเบียบที่เคร่งครัดและรอบคอบ

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่าในการนําแบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้
ควรมีวิธีการที่จะสื่อสาร หรื อมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ตอบให้ เกิดความไว้ วางใจ เช่น มีการชี ้แจง อธิบาย
ทําความเข้ าใจ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการวิจยั ที่ตรงกับความต้ องการที่จะวัดและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
้ กรเพื่อเปรี ยบเทียบบุคลากรใน
2.1 ควรมีการวิจยั ลักษณะนี ้โดยใช้ กลุ่มประชากรทังองค์
องค์ ก รที่ มี ตํ า แหน่ ง งานต่ า งกั น ได้ แ ก่ ลูก จ้ างชั่ว คราว บุ ค ลากรสายวิ ช าการ กลุ่ม ผู้บ ริ ห าร หรื อ
เปรี ยบเทียบตามคณะ สถาบัน สํานักที่บุคลากรปฏิบตั ิงาน เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ ไปใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบตาม ตัวบ่งชี ใ้ นการประเมินคุณภาพการศึกษาในเรื่ องระบบการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุน
2.2 ศึก ษาขวัญกํ า ลัง ใจในการปฏิบัติง านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยใช้
ทฤษฏีในกลุม่ แรงจูงใจอื่น เช่น ทฤษฎีลําดับความต้ องการของ Maslow ทฤษฎีความต้ องการจากการ
เรี ยนรู้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อสนเทศที่กว้ างขึ ้น
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122
ตาราง ดัชนีความสอดคล้ องของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ขวัญกําลังใจ (พิจารณาคัดเลือกค่า IOC≥0.50)
องค์ประกอบ
ด้ านความสําเร็ จ

ข้ อ

1
2
3
4
5
6
ด้ านการยกย่อง
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ด้ านความรับผิดชอบ 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
2
3
4
1
0
1
-1
0
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
-1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
-1
1
0
1
1
-1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
-1
1
-1
1

5
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
0
-1
1
1
0
1
-1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

IOC
0.80
0.00
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
0.40
0.00
0.60
1.00
0.40
1.00
0.20
0.80
0.80
0.40
0.60
0.40
0.60
1.00
1.00
0.20
0.20

ผลการ
คัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดออก
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ตาราง ดัชนีความสอดคล้ องของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ขวัญกําลังใจ (พิจารณาคัดเลือกค่า IOC≥0.50) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ด้ านลักษณะของ
งาน

ข้ อ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
ด้ านความก้ าวหน้ า 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ด้ านสภาพการ
46
ทํางาน
47
48
49
50
51

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
-1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
-1
0
-1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
-1
1
0
1
1
1
1
-1
1
1
1
0
1

5
1
1
-1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1

IOC
1.00
0.80
0.60
0.20
0.80
0.80
1.00
0.20
0.00
1.00
.0.80
0.40
0.20
1.00
0.40
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.00
0.80
1.00
0.60
0.80

ผลการ
คัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ตาราง ดัชนีความสอดคล้ องของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ขวัญกําลังใจ (พิจารณาคัดเลือกค่า IOC≥0.50) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ด้ านค่าตอบแทน/
ความมัน่ คง

ด้ านนโยบายของ
องค์การ

ด้ านการบริ หารงาน

ข้ อ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
1
1
1
1
1
0
-1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
0
1

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
2
3
1
1
-1
0
0
1
1
1
0
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
-1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0

4
1
1
1
1
1
1
1
0
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
1
0
1
1
-1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
0
1
0

IOC
1.00
0.20
0.80
1.00
0.00
0.80
0.40
0.80
0.40
1.00
0.40
.0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
0.20
0.60
0.60
0.80
0.80
0.40

ผลการ
คัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
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ตาราง ดัชนีความสอดคล้ องของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ขวัญกําลังใจ (พิจารณาคัดเลือกค่า IOC≥0.50) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ข้ อ
79
80
81
82
83
84
85
86
87

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
2
3
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
0
0
-1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
0
1
1

5
0
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
0.80
1.00
1.00
0.60
1.00
0.80
0.40
0.60
1.00

ผลการ
คัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ตาราง แสดงค่าอํานาจจําแนก (r) ของกลุม่ ตัวอย่างในการนําไปทดลองครัง้ ที่ 1 ของแบบขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (จํานวน 64 ข้ อ)
องค์ประกอบ
ด้ านความสําเร็ จ

ด้ านการยกย่อง

ด้ านความรับผิดชอบ

ด้ านลักษณะของงาน

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

r
0.425
0.291
0.281
0.311
0.354
0.008
0.476
0.421
0.284
0.525
0.498
0.507
0.206
0.151
0.310
0.205
0.342
0.629
0.434
0.613
0.564
0.555
-0.183
0.311

ผลการคัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
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ตาราง แสดงค่าอํานาจจําแนก (r) ของกลุม่ ตัวอย่างในการนําไปทดลองครัง้ ที่ 1 ของแบบขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จํานวน 64 ข้ อ) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ด้ านความก้ าวหน้ า

ด้ านสภาพการทํางาน

ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง

ด้ านนโยบายขององค์การ

ด้ านการบริหารงาน

ข้ อ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

r
0.563
0.443
0.493
0.593
0.236
0.298
0.423
0.613
0.440
0.573
0.595
0.247
0.508
0.358
0.348
0.527
0.455
0.441
0.632
0.598
0.730
0.649
0.765
0.565
0.620
0.523
0.059
0.622

ผลการคัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้

128
ตาราง แสดงค่าอํานาจจําแนก (r) ของกลุม่ ตัวอย่างในการนําไปทดลองครัง้ ที่ 1 ของแบบขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (จํานวน 64 ข้ อ) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ด้ านการบริหารงาน

ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ข้ อ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

r
0.622
0.612
0.638
0.678
0.689
0.644
0.603
0.587
0.671
0.661
0.615
0.676

ผลการคัดเลือก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

129
ตาราง แสดงค่าอํานาจจําแนก (r) ของกลุม่ ตัวอย่างในการนําไปทดลองครัง้ ที่ 1 ของแบบขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (จํานวน 60 ข้ อ)

องค์ประกอบ
ด้ านความสําเร็ จ

ด้ านการยกย่อง

ด้ านความรับผิดชอบ

ด้ านลักษณะของงาน

ข้ อ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24

r
0.425
0.291
0.281
0.311
0.354
0.476
0.421
0.284
0.525
0.498
0.507
0.206
0.310
0.205
0.342
0.629
0.434
0.613
0.564
0.555
0.311
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ตาราง แสดงค่าอํานาจจําแนก (r) ของกลุม่ ตัวอย่างในการนําไปทดลองครัง้ ที่ 1 ของแบบขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (จํานวน 60 ข้ อ) (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้ านความก้ าวหน้ า

ด้ านสภาพการทํางาน

ด้ านค่าตอบแทน/ความมัน่ คง

ด้ านนโยบายขององค์การ

ด้ านการบริหารงาน

ข้ อ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52

r
0.563
0.443
0.493
0.593
0.236
0.298
0.423
0.613
0.440
0.573
0.595
0.247
0.508
0.358
0.348
0.527
0.455
0.441
0.632
0.598
0.730
0.649
0.765
0.565
0.620
0.523
0.622
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ตาราง แสดงค่าอํานาจจําแนก (r) ของกลุม่ ตัวอย่างในการนําไปทดลองครัง้ ที่ 1 ของแบบขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (จํานวน 60 ข้ อ) (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้ านการบริหารงาน

ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ข้ อ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

r
0.622
0.612
0.638
0.678
0.689
0.644
0.603
0.587
0.671
0.661
0.615
0.676

132

ภาคผนวก ข
แบบวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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แบบสอบถาม
เรื่ อง แบบวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

คําชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกับ ขวัญ และกํ า ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ทําปริ ญญานิพนธ์ ของนางสาวพิชชาภัสส์ ธนัชญ์ จุฑานนท์ นิสิตปริ ญญาโท สาขาวัดผลการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามทังหมดแบ่
้
งออกออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนตัว ได้ แก่ เพศ กลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ คณะ/หน่วยงาน
ตอนที่ 2 แบบวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. ข้ อมูลที่ได้ รับจากท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จึงขอความกรุ ณาจาก
ท่านให้ ตอบคําถามทุกข้ อตามความคิดเห็นที่แท้ จริงของท่าน
4. ผู้วิ จัย จะไปขอรั บ คื น จากท่ า นและ/หรื อ ผู้ป ระสานงาน ตามเวลาที่ กํ า หนด เพื่ อ นํ า ไป
ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลในภาพรวม เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการทํางานเป็ น
รายบุคคลของท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้
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แบบสอบถามการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดเติมข้ อความหรื อทําเครื่ องหมายถูก ลงในวงเล็บ ( ) หน้ าข้ อที่ตรงกับความเป็ นจริง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. กลุม่ งานที่ปฏิบตั ิ
( ) งานบริหารและธุรการ
( ) งานคลังพัสดุ
( ) งานบริการการศึกษา
( ) งานนโยบายและแผน
3. คณะ / หน่วยงาน……………………………………………………….
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงหรื อสอดคล้ อง
กับความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ขิ องท่านมากที่สดุ โดยที่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หมายถึง
ข้ อความนันตรงหรื
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็น
หรื อการปฏิบตั ขิ องท่านมากที่สดุ
เห็นด้ วย
หมายถึง
ข้ อความนันตรงหรื
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็น
หรื อการปฏิบตั ขิ องท่านมาก
อสอดคล้ องกับความคิดเห็น
ไม่แน่ใจ
หมายถึง
ข้ อความนันตรงหรื
้
หรื อการปฏิบตั ขิ องท่านปานกลาง
ไม่เห็นด้ วย
หมายถึง
ข้ อความนันตรงหรื
้
อสอดคล้ องกับความคิดเห็น
หรื อการปฏิบตั ขิ องท่านน้ อย
อสอดคล้ องกับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่
หมายถึง
ข้ อความนันตรงหรื
้
หรื อการปฏิบตั ขิ องท่านน้ อยที่สดุ หรื อไม่ตรง
หรื อไม่สอดคล้ องเลย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ด้ านความสําเร็จ
ข้ าพเจ้ ามีโอกาสใช้ ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้ วางแผนไว้
ข้ าพเจ้ าสามารถใช้ ปฏิภาณไหวพริ บในการทํางานให้ บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ได้
ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ าได้ รับ ทําให้ ข้าพเจ้ าทํางานได้ สาํ เร็ จอย่าง
ไม่ลาํ บาก
ข้ าพเจ้ าสามารถแก้ ปัญหาในการทํางานให้ สาํ เร็ จตามกําหนดและ
บรรลุเป้าหมาย
ข้ าพเจ้ าสามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าที่จนสําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีเสมอ
ด้ านการยกย่ อง
ผู้บงั คับบัญชามักเลือกให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา
ในการทํางานของหน่วยงาน
เพื่อนร่วมงานมักขอคําแนะนําในการทํางานกับข้ าพเจ้ า
งานของข้ าพเจ้ ามักจะได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชา
เพื่อนร่วมงานให้ คําชมเชยยกย่องในผลงานที่ข้าพเจ้ าทําสําเร็ จ
ผู้บงั คับบัญชาเห็นว่าข้ าพเจ้ าเป็ นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
การทํางาน
ข้ อเสนอแนะของข้ าพเจ้ ามักได้ รับการเลือกให้ ปฏิบตั ิในการทํางาน
ด้ านความรั บผิดชอบ
ข้ าพเจ้ าจะติดตามงานที่ได้ รับมอบหมายจนกว่าจะสําเร็จ ลุลว่ ง
ด้ วยดี
ข้ าพเจ้ าคิดอยูเ่ สมอว่าจะปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายให้ ดีที่สดุ
ถ้ างานที่ได้ รับมอบหมายจะต้ องปฏิบตั ริ ่วมกับผู้อื่น ข้ าพเจ้ าจะ
รี บทําให้ เสร็จตามเวลา
ไม่วา่ งานที่ได้ รับมอบหมายจะเป็ นงานเดีย่ ว หรื อทําเป็ นทีม
ข้ าพเจ้ าจะต้ องทํางานนันให้
้ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย
งานที่ข้าพเจ้ าได้ รับมอบหมาย ไม่วา่ จะเป็ นงานเดีย่ วหรื อทําเป็ น
ทีมข้ าพเจ้ าจะดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่ตงไว้
ั้

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ข้ อ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับการปฏิบตั ิ/ความคิดเห็น
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ด้ านลักษณะของงาน
งานในหน้ าที่ตรงกับความสามารถของข้ าพเจ้ า
ปริมาณงานในหน้ าที่ของข้ าพเจ้ ามีความเหมาะสม
งานในหน้ าที่ของข้ าพเจ้ าท้ าทายต่อความสามารถ
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระในการทํางาน
ข้ าพเจ้ าคิดว่างานที่ปฏิบตั อิ ยูส่ ง่ ผลให้ หน่วยงานเจริญก้ าวหน้ า
ด้ านความก้ าวหน้ า
องค์กรของข้ าพเจ้ ามีระบบการประเมินผลในการพิจารณาเลื่อน
ขันเงิ
้ นเดือนอย่างยุตธิ รรม
ผู้บงั คับบัญชาสนับสนุนให้ พนักงานมีโอกาสศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
ตนเอง
ข้ าพเจ้ ามีโอกาสเข้ าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรื อศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทํางาน
งานที่ข้าพเจ้ าปฏิบตั อิ ยูช่ ่วยให้ ข้าพเจ้ ามีโอกาสในการเลื่อน
ตําแหน่งที่สงู ขึ ้น
ข้ าพเจ้ าได้ รับการสนับสนุนจากผู้บงั คับบัญชาเพื่อเข้ ารับการ
คัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งที่สงู ขึ ้น
ตําแหน่งงานที่ข้าพเจ้ าทํามีความก้ าวหน้ าเทียบเท่ากับตําแหน่งอื่น
ด้ านสภาพการทํางาน
สาธารณูปโภคในหน่วยงานของข้ าพเจ้ าเอื ้อต่อการทํางานให้ มี
ประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้ อมในหน่วยงานของข้ าพเจ้ าช่วยส่งเสริ มให้ บคุ ลากร
ทํางานได้ เต็มที่
วัสดุครุภณ
ั ฑ์ในหน่วยงานมีเพียงพอต่อการทํางาน
ห้ องปฏิบตั ิการ / ห้ องทํางานมีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน (เช่น แสง เสียง อากาศ) มี
ความเหมาะสมในการทํางาน
หน่วยงานมีอาคารสถานที่ทํางานสะอาด ปลอดภัย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ข้ อ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับการปฏิบตั ิ/ความคิดเห็น
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ด้ านค่ าตอบแทน / ความมั่นคง
34. ข้ าพเจ้ าไม่คิดที่จะเปลีย่ นงานเพราะเชื่อมัน่ ว่างานที่ทํามีความมัน่ คง
35. ตําแหน่งงานที่ข้าพเจ้ าปฏิบตั อิ ยูม่ ีความสําคัญที่ต้องมีอยูใ่ น
หน่วยงาน
36. หน่วยงานที่ข้าพเจ้ าทําอยูม่ ีความถาวรในการจ้ างงาน
37. ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
ของข้ าพเจ้ า
38. ข้ าพเจ้ ามีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม
39. อัตราค่าล่วงเวลาในการปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม
ด้ านนโยบายขององค์ การ
40. ผู้บงั คับบัญชาบริ หารงานได้ ตามนโยบายที่ได้ กําหนดไว้
41. ระบบการบริ หารงานของหน่วยงานในปั จจุบนั เอื ้ออํานวยต่อ
42.
43.
44.
45.

ความก้ าวหน้ าในอาชีพ
การบริ หารจัดการภายในองค์กรของข้ าพเจ้ าเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานของข้ าพเจ้ ามีการนํานโยบายในการดําเนินการมาจัดทํา
เป็ นแผนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนสําหรับพนักงานทุกคน
ข้ าพเจ้ ามีความพอใจในการดําเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานของข้ าพเจ้ ามีสายการบังคับบัญชาและมอบอํานาจที่
ชัดเจน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ข้ อ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับการปฏิบตั ิ/ความคิดเห็น
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ด้ านการบริหารงาน
46. ผู้บงั คับบัญชายินดีรับฟั งความคิดเห็นของข้ าพเจ้ า
47. ข้ าพเจ้ าได้ รับคําแนะนําจากผู้บงั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาในการ
ทํางาน
48. ข้ าพเจ้ ามีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบตั ิงาน
49. ผู้บงั คับบัญชาพิจารณาผลงานด้ วยความเป็ นธรรม
50. ผู้บงั คับบัญชามีการสัง่ มอบงานอย่างชัดเจน
51. ผู้บงั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงานให้ กบั
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
52. ผู้บงั คับบัญชามีความมัน่ คงทางอารมณ์และใช้ เหตุผลในการ
ตัดสินปั ญหา
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
53. ในหน่วยงานของข้ าพเจ้ าทุกคนให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นอย่างดี
54. หน่วยงานของข้ าพเจ้ ามีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันทังเรื
้ ่ องงาน
และเรื่ องส่วนตัว
55. เพื่อนร่วมงานของข้ าพเจ้ ามีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีตอ่ กัน
56. ข้ าพเจ้ าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานได้ เต็มที่
57. เพื่อนร่วมงานของข้ าพเจ้ ามีความเป็ นกันเองและจริ งใจต่อกัน
58. บรรยากาศการทํางานในองค์กรของข้ าพเจ้ าเป็ นไปอย่างฉันท์มิตร
59. ข้ าพเจ้ าและเพื่อนร่วมงานสามารถร่วมกันทํางานได้ เป็ นอย่างดี
60. ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาสามารถทํางานร่วมกันได้ เป็ น
อย่างดี

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ข้ อ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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139
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

อาจารย์ประจําภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2. อ.ดร.อรอุมา เจริ ญสุข

อาจารย์ประจําภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

3. อ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

อาจารย์ประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

4. อ.พิพฒ
ั น์ นวลอนันต์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5. คุณปรี ดา อ้ วนลํ่า

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสติ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั
สถานที่ทํางานปั จจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2556

นางสาวพิชชาภัสส์ ธนัชญ์จฑุ านนท์
29 พฤษภาคม 2524
อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
111/299 หมูบ่ ้ านอยูเ่ จริญ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประถมศึกษา
จากโรงเรี ยนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
จากโรงเรี ยนราชวินิตบางเขน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สังคมศาสตร์ ) (บธ.บ.) วิชาเอกการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

