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แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง ของแบบสอบถาม 

ท่ี 
องค์ประกอบหลัก / 

องค์ประกอบย่อย / ตัวบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม ผล แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านค่าตอบแทน   

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 การได้รับเงนิเดือน 

1 
ท่านมีรายไดป้ระจ าเป็นค่าตอบแทนใน

การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 
ท่านมีรายไดป้ระจ าที่จ่ายเป็นรายเดือน

ทุกเดือน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 
ท่านได้รับเงินในรูปแบบการจ่ายที่

แน่นอน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 
ท่านได้รับเงินในช่วงระยะเวลาในการ

จ่ายแต่ละคร้ังชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 การได้ประโยชนเ์ก้ือกูล 

5 
ท่านไดรั้บสวัสดิการอื่นที่รัฐจัดให้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

6 
ท่านไดรั้บความสะดวกสบายจาก

สวัสดิการที่รัฐจัดให ้
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

7 
ท่านมีความพอใจ กับความสมดลุ

ระหว่างงานกับคุณภาพชีวติในปัจจุบนั 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 
ท่านมีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้จากสวัสดกิาร

อื่น ที่รัฐจัดให้ 
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

9 
ท่านได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่า

เดินทาง อย่างเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 การได้รับโบนัส 

10 
ท่านได้รับเงินรางวัลตอบแทนที่รัฐจา่ยให้

เป็นกรณีพเิศษอย่างเหมาะสม 
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

11 
ท่านได้รับบ าเหน็จรางวัลนอกเหนือจาก

เงินเดือนและสวัสดกิาร 
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

12 
ท่านพึงพอใจกับการไดรั้บโบนัสในการ

ปฏิบัติงานที่รัฐจัดให้ 
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
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ท่ี 
องค์ประกอบหลัก / 

องค์ประกอบย่อย / ตัวบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม ผล แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4 การเลื่อนต าแหน่ง 

13 
ท่านมีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลง

ต าแหนง่ที่สงูขึน้จากเดิม 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

14 
ท่านพอใจกับบ าเหน็จความชอบจากการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

15 

ท่านไดเ้ลื่อนต าแหน่งเป็นการตอบแทน

ความดคีวามชอบจากการปฏิบตัิงานที่

เหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

16 
ท่านได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผล

การประเมิน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

17 
ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกบั

ความรู้ ความสามารถของตัวเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 
ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรง

กับความถนัดและความสนใจ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 
ท่านมีการวางแผนในการท างานอย่าง

เป็นระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 
ท่านได้ใช้ความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์ใน

การปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 
ท่านสามารถตัดสินใจท างานได้ด้วย

ตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความก้าวหน้าในการท างาน 

22 
ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในการท างาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 สอดคล้อง 

24 
ท่านพึงพอใจในการปฏิบัตงิานและไดรั้บ

การยอมรับนับถือ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 
ท่านได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

26 
ท่านมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรม         

และศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ท่ี 
องค์ประกอบหลัก / 

องค์ประกอบย่อย / ตัวบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม ผล แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 การได้รับการยอมรับนับถือ 

27 
ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ

ไว้วางใจจากองคก์ร 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

28 
ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจาก

ผู้บังคับบญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 
ท่านได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญๆ 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4 ความส าเร็จของงาน 

30 

ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 
ท่านสามารถแก้ปญัหา และมแีนวทาง

ป้องกันปญัหาที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัได้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32 
ท่านเกิดความรู้สึกพงึพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 5 ความรับผดิชอบ 

33 

ท่านสามารถปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองที่

ไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ 

+1 0 0 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

34 
ท่านมีความเอาใจใส่ ไม่ละเลยหรือทิง้

งานที่รับมอบหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 ทา่นยอมรับผลจากการกระท าของตนเองได้ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

36 
ท่านสามารถปรับปรุงพฒันาตนเอง

อย่างสมอเสมอ 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

37 ท่านมีปฏิสมัพันธ์ที่ดกีับผูบ้ังคับบญัชา 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

38 
ท่านได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสมคัร

ใจในการท างาน 
0 +1 +1 +1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

39 
ท่านได้รับความใกล้ชดิและความเป็น

กันเองจากผู้บงัคับบัญชา 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

40 
ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับความรู้ตัวเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

41 
ท่านปฏิบัตงิานอย่างมคีวามสขุและมี

ความภาคภูมิใจในการท างาน 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
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ท่ี 
องค์ประกอบหลัก / 

องค์ประกอบย่อย / ตัวบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม ผล แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

42 
ท่านได้รับความร่วมมือในการปฏบิัติงาน

จากเพื่อนร่วมงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

43 
ท่านได้รับความจริงใจ และความเข้าใจ

ต่อกันกับเพื่อนร่วมงาน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

44 
ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ไดรั้บความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

45 
ท่านท างานกับเพื่อนร่วมงานได้ อย่างมี

ความสุข 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ความเป็นอสิระในการท างาน 

46 ท่านมีอิสระในการปฏิบัตงิาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

47 ท่านไม่ได้ถูกครอบง าในงานของตนเอง  0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

48 
ท่านปฏิบัตงิานตามที่ตนเองคิดและ

ท างานตรงตามความต้องการ 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

49 
ท่านปฏิบัตงิานได้อย่างมคีวามสขุในการ

ท างาน 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

50 
ท่านปฏิบัตงิานด้วยความเต็มใจและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4 ความกดดันในการท างาน 

51 
ท่านเคยประสบความเครียดหรือสภาวะ

การท างานที่ไม่ปกต ิ
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

52 
ท่านเคยถูกกดดันท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได ้
0 +1 +1 +1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

53 
ท่านเคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ จน

ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

54 ท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานที่สงูขึน้ 0 +1 +1 +1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

55 ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที่สงูขึน้ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

56 ท่านมีความก้าวหน้าในการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ท่ี 
องค์ประกอบหลัก / 

องค์ประกอบย่อย / ตัวบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม ผล แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความก้าวหน้าในเงินเดือน 

57 
ท่านได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึน้อย่าง

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

58 
ท่านได้ค่าตอบแทนความดีความชอบใน

การปฏิบัติงานรอบปีที่ผ่านมา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

59 
ท่านได้รับเงินเดือนสงูขึน้และมีโอกาส

ก้าวหน้าในต าแหนง่ 
0 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

60 
ท่านปฏิบัตงิานเกดิประสิทธิผลเป็นทีน่่า

พอใจต่อการท างาน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 

61 ท่านมีความรู ้ความสามารถที่ดขีึน้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

62 
ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทัง้ทักษะ 

จิตใจ และสังคมที่ดขีึน้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

63 
ท่านมีการพัฒนาตนเองในการเพิ่ม

ศักยภาพในการท างาน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

64 
ท่านได้พัฒนาตนเองจนเกิดผลประโยชน์

ทั้งองค์การและตนเอง 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านบทบาทผู้บริหาร 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 บทบาทนักวางแผน 

65 
ผู้บริหารไดก้ าหนดทิศทางการท างาน

อย่างเป็นระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

66 
ผู้บริหารไดต้ัดสินทิศทางการท างานใน

อนาคต 
0 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

67 
ผู้บริหารเป็นนักวางแผนและเป็นผู้

ตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

68 
ผู้บริหารชี้แนะแนวทางการปฏบิัติอย่าง

เป็นระบบ 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

69 
ผู้บริหารมีเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ี่

ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 สอดคล้อง 

70 
ผู้บริหารมุ่งพัฒนาสูค่วามส าเร็จของ

องค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ท่ี 
องค์ประกอบหลัก / 

องค์ประกอบย่อย / ตัวบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม ผล แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร 

71 
ผู้บริหารจัดกระบวนการเพิ่มคุณภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
0 +1 +1 +1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

72 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้บุคลากรท างานให้

ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

73 
ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสรมิบคุลากร

อย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

74 
ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงคิด

ให้เกิดสิง่ใหม ่
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

75 
ผู้บริหารไดพ้ัฒนาบุคลากรเพื่อความ

เจริญก้าวหน้า 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

76 
ผู้บริหารมีการประเมินจากผู้ใต้บัญชา

อย่างเป็นระบบ 
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

77 
ผู้บริหารมีการบันทึกและแสดงความ

คิดเห็นในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

78 
ผู้บริหารมีเกณฑ์การประเมินที่มี

ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

79 
ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมในการ

ประเมิน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4 ผู้น าทางวิชาการ   

80 
ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่แสดงถงึความ

สนใจทางวิชาการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

81 
ผู้บริหารร่วมมือกับคณะครูในการ

จัดการเรียนการสอน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

82 
ผู้บริหารเน้นการจัดการเรียนการสอนที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

83 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุ

ความส าเร็จตามศกัยภาพของผู้เรียน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
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