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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ พัฒนาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครใูนโรงเรียน และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

เขต 23 ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการนําเสนอเปนลําดับขั้นตอนตอไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลัก จากเอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวของและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามและผลการพัฒนาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   

   1) ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

   2) ผลการพัฒนาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

  ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษดังนี้ 

   1) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อสรางสเกลองคประกอบ 

   2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาโมเดล

โครงสรางตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

   3) น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบหลัก

องคประกอบยอยและตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏบิัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
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สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 เพื่อใหสะดวกในการทําความเขาใจ ผูวิจัยจึงนําเสนอเปนลําดับ ดังตอไปนี ้

  1. สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1.1 อักษรยอที่ใชแทนองคประกอบหลักและองคประกอบยอย   

   1. CPS แทน องคประกอบหลัก ดานคาตอบแทน    

    SLR แทน องคประกอบยอยที่ 1 การไดรับเงินเดือน                  

    BNF แทน องคประกอบยอยที่ 2 การไดประโยชนเกื้อกูล  

    BNS แทน องคประกอบยอยที่ 3 การไดโบนัส   

    PRM แทน องคประกอบยอยที่ 4 การเลื่อนตําแหนง   

      2. STF แทน องคประกอบหลัก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    WPT แทน องคประกอบยอยที่ 1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                  

    PRG แทน องคประกอบยอยที่ 2 ความกาวหนาในการทํางาน 

    RSP แทน องคประกอบยอยที่ 3 การไดรับการยอมรับนับถือ 

    SCS แทน องคประกอบยอยที่ 4 ความสําเร็จของงาน  

    RPB แทน องคประกอบยอยที่ 5 ความรับผิดชอบ 

   3. EVM  แทน องคประกอบหลัก ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

    SPV แทน องคประกอบยอยที่ 1 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

    WKM แทน องคประกอบยอยที่ 2 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

    FDW แทน องคประกอบยอยที่ 3 ความเปนอิสระในการทํางาน 

    PRS แทน องคประกอบยอยที่ 4 ความกดดันในการทํางาน 

   4. CAR  แทน องคประกอบหลัก ดานความกาวหนาในอาชพี  

       PST แทน องคประกอบยอยที่ 1 ความกาวหนาในตําแหนง  

       PIS  แทน องคประกอบยอยที่ 2 ความกาวหนาในเงินเดือน  

    DLM แทน องคประกอบยอยที่ 3 ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง  
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   5. ECR   แทน  องคประกอบหลัก ดานบทบาทผูบริหาร   

          PLN แทน  องคประกอบยอยที่ 1 บทบาทนักวางแผน  

        PSN แทน  องคประกอบยอยที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  

       PFM  แทน  องคประกอบยอยที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    ADL แทน  องคประกอบยอยที่ 4 ผูนําทางวิชาการ 

  1.2 อักษรยอที่ใชแทนตัวบงชี้ จํานวน 85 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 

   A1  แทน ทานมีรายไดประจําเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสม                                                                           

   A2  แทน ทานมีรายไดประจําที่จายเปนรายเดือนทุกเดือน  

   A3  แทน ทานไดรับเงินในรูปแบบการจายที่แนนอน                                                                          

   A4  แทน ทานไดรับเงินในชวงระยะเวลาในการจายแตละครั้งชัดเจน 

   A5  แทน ทานไดรับสวัสดิการอื่นที่รัฐจัดใหเพื่อตอบสนองความ

ตองการอยางเหมาะสม                 

   A6  แทน ทานไดรับความสะดวกสบายจากสวัสดิการที่รัฐจัดให 

   A7  แทน ทานมีความพอใจ กับความสมดุลระหวางงานกับคุณภาพ

ชีวิตในปจจุบัน 

   A8  แทน ทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสวัสดิการอื่น ที่รัฐจัดให 

   A9  แทน ทานไดรับการสนับสนุนคาที่พัก คาเดินทาง อยางเหมาะสม  

   A10 แทน ทานไดรับเงินรางวัลตอบแทนที่รัฐจายใหเปนกรณีพิเศษ

อยางเหมาะสม 

   A11 แทน   ทานไดรับบําเหน็จรางวัลนอกเหนือจากเงินเดือนและ

สวัสดิการ 

   A12 แทน ทานพงึพอใจกับการไดรับโบนัสในการปฏิบัติงานที่รัฐจัดให  

   A13 แทน ทานมีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่สูงขึ้น 

จากเดิม 

   A14 แทน ทานพอใจกับบําเหน็จความชอบจากการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

   A15 แทน ทานไดเลื่อนตําแหนงเปนการตอบแทนความดีความชอบ

จากการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
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   A16  แทน ทานไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน 

   A17  แทน ทานไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ความสามารถ

ของตัวเอง 

   A18  แทน ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรงกับความถนัดและ

ความสนใจ 

   A19  แทน ทานมีการวางแผนในการทํางานอยางเปนระบบ 

   A20  แทน ทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

   A21  แทน ทานสามารถตัดสินใจทํางานไดดวยตนเอง  

   A22  แทน ทานมีโอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน 

   A23  แทน ทานมีความเจริญกาวหนาในการทํางาน 

   A24  แทน ทานพึงพอใจในการปฏบิัติงานและไดรับ 

การยอมรับนับถือ 

   A25  แทน ทานไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

   A26  แทน ทานมีโอกาสเขารับการฝกอบรม และศึกษาดูงานอยาง

สม่ําเสมอ 

   A27  แทน ทานทํางานไดสําเร็จเปนที่ยอมรับเชื่อถือไววางใจจาก

องคกร 

   A28  แทน ทานไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา และ

เพื่อนรวมงาน 

   A29  แทน ทานไดรับมอบหมายงานที่สําคัญๆ อยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ                    

   A30  แทน ทานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

   A31  แทน ทานสามารถแกปญหา และมีแนวทางปองกันปญหาที่

อาจเกิดขึ้นภายหลังได 

   A32  แทน ทานเกิดความรูสึกพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตนเอง 
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   A33  แทน ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย

ไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

   A34  แทน ทานมีความเอาใจใส ไมละเลยหรือทิ้งงานที่รับ

มอบหมาย 

   A35  แทน ทานยอมรับผลจากการกระทําของตนเองได 

   A36  แทน ทานสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

   A37  แทน  ทานมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา 

   A38  แทน ทานไดรับการกระตุนใหเกิดความสมัครใจในการทํางาน 

   A39  แทน ทานไดรับความใกลชิดและความเปนกันเองจาก

ผูบังคับบัญชา 

   A40  แทน ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเหมาะสมกับความรู

ตัวเอง 

   A41  แทน ทานปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมีความภาคภูมิใจใน

การทํางาน 

   A42  แทน ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อน

รวมงาน 

   A43  แทน ทานไดรับความจริงใจ และความเขาใจตอกันกับเพื่อน

รวมงาน 

   A44  แทน ทานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับความไววางใจ

จากเพื่อนรวมงาน 

   A45  แทน ทานทํางานกับเพื่อนรวมงานได อยางมีความสุข  

   A46  แทน ทานมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

   A47  แทน ทานไมไดถูกครอบงําในงานของตนเอง  

   A48  แทน ทานปฏิบัติงานตามที่ตนเองคิดและทํางานตรงตาม

ความตองการ 

   A49  แทน ทานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขในการทํางาน 

   A50  แทน ทานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
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  A51  แทน ทานเคยประสบความเครียดหรือสภาวะการทํางานที่ไม

ปกติ 

  A52  แทน ทานเคยถูกกดดันทําใหไมสามารถดําเนินงานได 

  A53  แทน ทานเคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ จนสงผลตอคุณภาพ

ผลผลิต          

  A54  แทน ทานไดรับการเลื่อนตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

  A55  แทน ทานมีความรับผิดชอบตองานที่สูงขึ้น 

  A56  แทน ทานมีความกาวหนาในการทํางาน    

   A57  แทน ทานไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นอยางเหมาะสม 

   A58  แทน ทานไดคาตอบแทนความดีความชอบในการปฏิบัติงานรอบ

ปที่ผานมา 

   A59  แทน ทานไดรับเงินเดือนสูงขึ้นและมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง 

   A60  แทน ทานปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเปนที่นาพอใจตอการทํางาน  

   A61  แทน ทานมีความรู ความสามารถที่ดีขึ้น 

   A62  แทน ทานมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งทักษะ จิตใจ และสังคมที่ดี

ขึ้น 

   A63  แทน ทานมีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มศักยภาพ 

ในการทํางาน 

   A64  แทน ทานไดพัฒนาตนเองจนเกิดผลประโยชนทั้งองคกรและ

ตนเอง      

   A65  แทน ผูบริหารไดกําหนดทิศทางการทํางานอยางเปนระบบ 

   A66  แทน ผูบริหารไดตัดสินทิศทางการทํางานในอนาคต 

   A67  แทน ผูบริหารเปนนักวางแผนและเปนผูตัดสินใจอยางเหมาะสม 

   A68  แทน ผูบริหารชีแ้นะแนวทางการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

   A69  แทน ผูบริหารมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

   A70  แทน ผูบริหารมุงพัฒนาสูความสําเร็จขององคกร   

 A71  แทน ผูบริหารจัดกระบวนการเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
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  A72 แทน ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทํางานใหสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมาย 

  A73 แทน ผูบริหารจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรอยางตอเนื่อง 

  A74 แทน ผูบริหารจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงคิดใหเกิดสิ่งใหม 

  A75 แทน ผูบริหารไดพัฒนาบุคลากรเพื่อความเจริญกาวหนา  

  A76 แทน ผูบริหารมีการประเมินจากผูใตบัญชาอยางเปนระบบ 

  A77 แทน ผูบริหารมีการบันทึกและแสดงความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

  A78 แทน ผูบริหารมีเกณฑการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

  A79 แทน ผูบริหารใหความเปนธรรมในการประเมิน    

  A80 แทน ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจทางวิชาการ 

  A81 แทน ผูบริหารรวมมอืกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอน 

  A82 แทน ผูบริหารเนนการจัดการเรียนการสอนที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียน 

  A83 แทน ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนบรรลุความสําเร็จตามศักยภาพ

ของผูเรยีน      

  2. สัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติ 

     แทน คาเฉลี่ย (mean) 

    S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

    Skew  แทน คาที่ใชวัดความเบของโคงความถี่ วาโคงปกติหรือโคงเบ

ซายหรือโคงเบขวา 

    Kur แทน คาที่ใชวัดความสูงของโคงปกติ 

    r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) 

    2 แทน คาสถิตไิค-สแควร (chi-square) 

    df  แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 

    **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)  

    *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
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    GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเหมาะสม  

(goodness of fit index) 

    AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองเหมาะสมที่ 

ปรับแกแลว (adjusted goodness of fit index) 

    RMSEA  แทน ดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

คาพารามิเตอร (root mean square error of approximation) 

    b   แทน น้ําหนักองคประกอบ 

    SE   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)  

ของน้ําหนักองคประกอบ 

    e   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error)  

ของตัวบงชี้ 

       แทน  ตัวบงชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได) 

       แทน  องคประกอบยอย (ตัวแปรแฝง) 

       แทน  องคประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 

       แทน  ความสัมพันธเชงิสาเหตุ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลักจากเอกสารงานวิจัยที่ 

เกี่ยวของและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

  ผลการศึกษาสรุปดังตาราง 15-16  
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับตัวบงชีข้วัญกําลังใจ 

             ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   

             มัธยมศึกษา เขต 23  

ขอ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

คาสถิติ (n = 5) 

เห็นดวย 

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 

(รอยละ) 

องคประกอบที่ 1 ดานคาตอบแทน 

1 การไดรับเงินเดอืน 100 - 

2 การไดประโยชนเกือ้กูล   100 - 

3 การไดโบนัส 80 20 

4 การเลื่อนตําแหนง 100 - 

องคประกอบที่ 2 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

1 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 100 - 

2 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 100 - 

3 ความเปนอิสระในการทํางาน 100 - 

4 ความกดดันในการทํางาน 80 20 

องคประกอบที่ 3 ดานความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

1 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 100 - 

2 ความกาวหนาในการทํางาน 100 - 

3 การไดรับการยอมรับนับถือ 100 - 

4 ความสําเร็จของงาน 100 - 

5 ความรับผิดชอบ 100 - 

องคประกอบที่ 4 ดานความกาวหนาในอาชีพ 

1 ความกาวหนาในตําแหนง 100 - 

2 ความกาวหนาในเงินเดือน 100 - 

3 ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง 100 - 

องคประกอบที่ 5 ดานบทบาทผูบริหาร 

1 บทบาทนักวางแผน 100 - 

2 การพัฒนาบุคลากร 100 - 

3 การประเมินผลการปฏบิัติงาน 100 - 

4 ผูนําทางวิชาการ 100 - 
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  จากตาราง 15 พบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบในรางตัวบงชี้

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 23  
 

ตาราง 16 ผลการศึกษาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูจากการวิเคราะห 

             เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

ผลการสังเคราะหเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ สรุปผลการวเิคราะห 

1. ดานคาตอบแทน 

ประกอบดวย 

   1.1 การไดรับเงินเดอืน  

   1.2 การไดประโยชนเกื้อกูล 

   1.3 การไดโบนัส 

   1.4 การเลื่อนตําแหนง 

1. ดานคาตอบแทน 

ประกอบดวย 

   1.1 การไดรับเงินเดอืน  

   1.2 การไดประโยชนเกือ้กูล 

   1.3 การไดโบนัส 

   1.4 การเลื่อนตําแหนง 

1. ดานคาตอบแทน 

ประกอบดวย 

   1.1 การไดรับเงินเดอืน  

   1.2 การไดประโยชนเกื้อกูล 

   1.3 การไดโบนัส 

   1.4 การเลื่อนตําแหนง 

2. ดานสภาพแวดลอมการ

ทํางาน ประกอบดวย 

   2.1 ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา 

   2.2 ความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน 

   2.3 ความเปนอิสระ 

ในการทํางาน 

   2.4 ความกดดัน 

ในการทํางาน 

2. ดานสภาพแวดลอมการ

ทํางาน  ประกอบดวย 

   2.1 ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา 

   2.2 ความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน 

   2.3 ความเปนอิสระ 

ในการทํางาน 

   2.4 ความกดดันในการทํางาน 

2. ดานสภาพแวดลอมการ

ทํางาน ประกอบดวย 

   2.1 ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา 

   2.2 ความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน 

   2.3 ความเปนอิสระ 

ในการทํางาน 

   2.4 ความกดดัน 

ในการทํางาน 

3. ดานความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

   3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

   3.2 ความกาวหนา 

ในการทํางาน 

   3.3 การไดรับการ 

ยอมรับนับถือ 

   3.4 ความสําเร็จของงาน 

   3.5 ความรับผิดชอบ 

3. ดานความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

   3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

   3.2 ความกาวหนา 

ในการทํางาน 

   3.3 การไดรับการ 

ยอมรับนับถือ 

   3.4 ความสําเร็จของงาน 

   3.5 ความรับผิดชอบ 

3. ดานความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

   3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

   3.2 ความกาวหนา 

ในการทํางาน 

   3.3 การไดรับการ 

ยอมรับนับถือ 

   3.4 ความสําเร็จของงาน 

   3.5 ความรับผิดชอบ 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ผลการสังเคราะหเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ สรุปผลการวเิคราะห 

4. ดานความกาวหนาในอาชีพ 

ประกอบดวย 

   4.1 ความกาวหนาในตําแหนง 

   4.2 ความกาวหนาในเงินเดือน 

   4.3 ความกาวหนา 

ในการพัฒนาตนเอง 

4. ดานความกาวหนาในอาชีพ 

ประกอบดวย 

   4.1 ความกาวหนาในตําแหนง 

   4.2 ความกาวหนาในเงินเดือน 

   4.3 ความกาวหนา 

ในการพัฒนาตนเอง 

4. ดานความกาวหนาในอาชีพ 

ประกอบดวย 

   4.1 ความกาวหนาในตําแหนง 

   4.2 ความกาวหนาในเงินเดือน 

   4.3 ความกาวหนา 

ในการพัฒนาตนเอง 

5. ดานบทบาทผูบริหาร 

ประกอบดวย 

   5.1 บทบาทนักวางแผน 

   5.2 การพัฒนาบุคลากร 

   5.3 การประเมิน 

การปฏิบัติงาน 

   5.4 ผูนําทางวิชาการ 

5. ดานบทบาทผูบริหาร 

ประกอบดวย 

   5.1 บทบาทนักวางแผน 

   5.2 การพัฒนาบุคลากร 

   5.3 การประเมิน 

การปฏิบัติงาน 

   5.4 ผูนําทางวิชาการ 

5. ดานบทบาทผูบริหาร 

ประกอบดวย 

   5.1 บทบาทนักวางแผน 

   5.2 การพัฒนาบุคลากร 

   5.3 การประเมิน 

การปฏิบัติงาน 

   5.4 ผูนําทางวิชาการ 

 

  จากตาราง 16 ผลการศึกษาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานจากการ

วิเคราะหเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

พบวา  

   1. ดานคาตอบแทน ประกอบดวย การไดรับเงินเดือน การไดประโยชน

เกื้อกูลการไดโบนัส และการเลื่อนตําแหนง 

   2. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ประกอบดวย ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความเปนอิสระในการทํางาน และ 

ความกดดันในการทํางาน  

   3. ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความสําเร็จของงาน และ

ความรับผิดชอบ 
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   4. ดานความกาวหนาในอาชีพ ประกอบดวย ความกาวหนาในตําแหนง 

ความกาวหนาในเงินเดือน และความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง 

   5. ดานบทบาทผูบริหาร ประกอบดวย บทบาทนักวางแผน การพัฒนา

บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผูนําทางวิชาการ 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของ 

ผูตอบแบบสอบถามและคาสถิติพื้นฐานความเหมาะสมของตัวบงชี้ขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 23 

   1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม  

   จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับกลับคืนมา จํานวน 500 ฉบับ  

คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห

แสดงสถานภาพของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่เปน 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนความถี่และคารอยละ ดังนี้     
            

ตาราง 17 ความถี่และรอยละของขอมูล สถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสถานภาพ ความถี ่ รอยละ 

1. เพศ 

 1. ชาย 

 2. หญิง 

 

199 

301 

 

39.80 

60.20 

รวม 500 100 

2. สถานภาพตําแหนง 

 1. คร ู

 2. ครูผูชวย 

 3. ครูอัตราจาง 

                4. พนักงานราชการ    

 

394 

38 

40 

28 

 

78.80 

7.60 

8.00 

5.60 

รวม 500 100 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ขอมูลสถานภาพ ความถี ่ รอยละ 

3. ระดับการศึกษา 

 1. ปรญิญาตร ี

 2. ปรญิญาโท 

 3. ปรญิญาเอก   

 

345 

142 

13 

 

69.00 

28.40 

2.60 

รวม 500 100 

4. ประสบการณทํางาน 

 1. ต่ํากวา 5 ป 

 2. 6-10 ป  

    2. มากกวา 10 ป ขึ้นไป     

 

146 

152 

202 

 

29.20 

30.40 

40.40 

รวม 355 100 

 

   จากตาราง 17 พบวา ครูสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 301 คน  

คิดเปนรอยละ 60.20 เปนเพศชาย จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 39.80 เมื่อพิจารณา

สถานภาพตําแหนงพบวาตําแหนงครู มจีํานวนมากที่สุดคือ 394 คน คิดเปนรอยละ 78.80 

และนอยที่สุดคือตําแหนงพนักงานราชการ ม ีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 5.60 เมื่อ

พิจารณาระดับการศึกษาพบวาระดับปริญญาตรมีากที่สุด จํานวน 345 คน คิดเปนรอยละ 

69 เมื่อพิจารณาประสบการณการทํางานพบวาสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน  

อายุมากกวา 10 ป ขึ้นไป จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 40.40  

   2. ผลการพัฒนาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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ตาราง 18 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของตัวบงชี้ขวัญกําลังใจ 

             ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาเขต 23 โดยรวม 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบหลัก 

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

1 ดานคาตอบแทน 3.81 0.50 -1.06 1.32 มาก 

2 
ดานความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 
4.22 0.41 -1.06 1.32 มาก 

3 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน    4.13 0.42 -0.11 -0.63 มาก 

4 ดานความกาวหนาในอาชีพ 4.15 0.51 -0.84 1.33 มาก 

5 ดานบทบาทผูบริหาร 4.19 0.54 -1.21 2.62 มาก 
 

   จากตาราง 18 พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ( = 4.22, 

S.D. = 0.41) ดานบทบาทผูบริหาร ( = 4.19, S.D. = 0.54) ดานสภาพแวดลอม 

การทํางาน ( = 4.13, S.D. = 0.42) และดานคาตอบแทน ( = 3.81, S.D. = 0.50)  

   เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) จากตารางพบวา ขอมูลมีลักษณะ 

เบซาย (หากคา skewness > 0 แสดงวา เบขวา, skewness < 0 แสดงวา เบซาย และ 

skewness = 0 แสดงวา สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวา ขอมูลดาน

คาตอบแทน ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในอาชีพ 

ดานบทบาทผูบริหาร มีลักษณะโดงมากกวาปกติ สวนสภาพแวดลอมการทํางานมีลักษณะ

โดงนอยกวาปกติ (หากคา kurtosis > 0 แสดงวา โดงมากกวาปกติ, kurtosis < 0 แสดงวา 

โดงนอยกวาปกติ และ kurtosis = 0 แสดงวา โดงปกติ) แสดงวาการแจงแจงของขอมูลมี

ลักษณะเขาใกลการแจกแจงปกต ิ
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ตาราง 19 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของขวัญกําลังใจ 

             ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

             มัธยมศึกษา เขต 23 ดานคาตอบแทน   
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบหลักที่ 1 ดานคาตอบแทน   

องคประกอบยอยที่ 1 การไดรับเงินเดือน 

1 

ทานมรีายไดประจําเปน

คาตอบแทนในการปฏิบัตงิาน

อยางเหมาะสม 

4.28 0.68 -0.58 0.17 มาก 

2 
ทานมรีายไดประจําที่จายเปนราย

เดือนทุกเดอืน 
4.23 0.64 -0.67 1.42 มาก 

3 
ทานไดรับเงนิในรูปแบบการจายท่ี

แนนอน 
4.27 0.71 -0.72 0.22 มาก 

4 
ทานไดรับเงนิในชวงระยะเวลาใน

การจายแตละครัง้ชัดเจน 
4.25 0.66 -0.59 0.33 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.47 -0.61 0.66 มาก 

องคประกอบยอยที่ 2 การไดประโยชนเกื้อกูล 

5 

ทานไดรับสวัสดิการอื่นท่ีรัฐจัดให

เพื่อตอบสนองความตองการ

อยางเหมาะสม 

4.27 0.75 -1.01 1.46 มาก 

6 
ทานไดรับความสะดวกสบายจาก

สวัสดิการท่ีรัฐจัดให 
4.09 0.69 -0.70 1.69 มาก 

7 

ทานมคีวามพอใจ กับความ

สมดุลระหวางงานกับคุณภาพ

ชีวิตในปจจุบัน 

4.12 0.74 -0.61 0.70 มาก 

8 
ทานมคีุณภาพชีวติที่ดขีึ้นจาก

สวัสดิการอื่น ที่รัฐจัดให 
4.08 0.73 -0.54 0.36 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

9 
ทานไดรับการสนับสนุนคาที่พัก  

คาเดินทาง อยางเหมาะสม 
3.94 0.94 -0.91 0.90 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.60 -1.12 2.00 มาก 

องคประกอบยอยที่ 3 การไดรับโบนัส                           

10 

ทานไดรับเงนิรางวัลตอบแทนที่

รัฐจายใหเปนกรณีพเิศษอยาง

เหมาะสม 

3.83 1.06 -1.13 0.92 มาก 

11 

ทานไดรับบําเหน็จรางวัล

นอกเหนือจากเงินเดือนและ

สวัสดิการ 

3.68 1.14 0.98 0.23 มาก 

12 
ทานพงึพอใจกับการไดรับโบนัส

ในการปฏิบัติงานที่รัฐจัดให 
3.73 1.21 -0.88 -0.04 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.75 1.03 -1.19 0.62 มาก 

องคประกอบยอยที ่4 การเลือ่นตําแหนง 

13 
ทานมคีวามพอใจกับการเปล่ียน 

แปลงตําแหนงที่สูงขึ้นจากเดิม 
4.18 0.74 -0.80 1.16 มาก 

14 

ทานพอใจกับบําเหน็จ           

ความชอบจากการปฏิบัตงิาน               

ที่มปีระสิทธิภาพ 

4.01 0.84 -0.88 1.14 มาก 

15 

ทานไดเลื่อนตําแหนงเปนการ

ตอบแทนความดีความชอบจาก

การปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

4.04 0.90 -0.76 -0.89 มาก 

16 
ทานไดรับการเล่ือนขัน้เงินเดือน

ตามผลการประเมิน 
4.10 0.82 -0.89 1.21 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.68 -1.20 2.00 มาก 

รวมเฉลี่ยดานคาตอบแทน 3.81 0.50 -1.06 1.32 มาก 
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   จากตาราง 19 พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องคประกอบหลัก ดาน

คาตอบแทนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและองคประกอบยอย โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี ้การไดรับเงินเดือน (  = 4.25, S.D. = 0.47) การไดประโยชน

เกื้อกูล (  = 4.10, S.D. = 0.60) การเลื่อนตําแหนง (  = 4.08, S.D. = 0.68) และ 

การไดรับโบนัส (  = 3.75, S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคประกอบหลัก  

ดานคาตอบแทนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.81, S.D. = 0.50)   

   เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) จากตารางพบวา ขอมูลมีลักษณะ 

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวา ขอมูลมีลักษณะโดงมากกวาปกติ  

แสดงวาการแจงแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 20 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของขวัญกําลังใจ 

              ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบหลักที่ 2 ดานความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

องคประกอบยอยที่ 1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

17 
ทานไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับ

ความรู ความสามารถของตัวเอง 
4.19 0.61 -0.25 -0.04 มาก 

18 
ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน

ตรงกับความถนัดและความสนใจ 
4.19 0.68 -0.45 -0.12 มาก 

19 
ทานมกีารวางแผนในการทํางาน

อยางเปนระบบ 
4.25 0.60 -0.24 -0.28 มาก 

20 
ทานไดใชความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการปฏบิัติงาน 
4.24 0.63 -0.24 -0.64 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

21 
ทานสามารถตัดสินใจทํางานได

ดวยตนเอง 
4.23 0.64 -0.39 -0.11 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.46 -0.43 0.07 มาก 

องคประกอบยอยที่ 2  ความกาวหนาในการทํางาน 

22 
ทานมโีอกาสเพิ่มพูนความรู

ความสามารถในการทํางาน 
4.32 0.66 -0.80 1.16 มาก 

23 
ทานมคีวามเจริญกาวหนาในการ

ทํางาน 
4.14 0.70 -0.87 2.09 มาก 

24 
ทานพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน

และไดรับการยอมรับนับถือ 
4.17 0.67 -0.41 -0.01 มาก 

25 
ทานไดรับการสนับสนุน 

ในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
4.16 0.70 -0.62 0.69 มาก 

26 
ทานมโีอกาสเขารับการฝกอบรม 

และศึกษาดูงานอยางสม่ําเสมอ 
4.12 0.79 -0.92 1.20 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.52 -1.06 2.25 มาก 

องคประกอบยอยที่ 3 การไดรับการยอมรับนับถือ 

27 
ทานทํางานไดสําเร็จเปนที่ยอมรับ

เชื่อถือไววางใจจากองคกร 
4.28 0.63 -0.37 0.02 มาก 

28 
ทานไดรับการยกยองชมเชยจาก

ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 
4.15 0.72 -0.45 -0.26 มาก 

29 

ทานไดรับมอบหมายงานที่

สําคัญๆ อยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

4.14 0.73 -0.44 -0.34 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.17 0.58 -0.63 0.23 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอยที่ 4 ความสําเร็จของงาน 

30 

ทานสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมี

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมาย 

4.27 0.62 -0.26 -0.63 มาก 

31 

ทานสามารถแกปญหา และมี

แนวทางปองกันปญหาท่ีอาจ

เกิดขึน้ภายหลังได 

4.18 -0.64 -0.28 -0.28 มาก 

32 
ทานเกิดความรูสกึพึงพอใจตอ

การปฏิบัติงานของตนเอง 
4.27 0.67 -0.50 -0.25 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.51 -0.46 -0.11 มาก 

องคประกอบยอยที่ 5 ความรับผิดชอบ 

33 

ทานสามารถปฏิบัตหินาที่ของ

ตนเองที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ

และมีประสิทธภิาพ 

4.36 0.62 -0.45 -0.65 มาก 

34 
ทานมคีวามเอาใจใส ไมละเลย

หรือทิ้งงานท่ีรับมอบหมาย 
4.24 0.61 -0.25 -0.31 มาก 

35 
ทานยอมรับผลจากการกระทํา

ของตนเองได 
4.30 0.64 -0.36 -0.70 มาก 

36 
ทานสามารถปรับปรุงพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 
4.34 0.59 -0.30 -0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.31 0.46 -0.38 -0.18 มาก 

รวมเฉลี่ย 

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
4.22 0.41 -1.06 1.32 มาก 

  

   จากตาราง 20 พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องคประกอบหลัก  

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง

ภาพรวมและองคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ความสําเร็จ 
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ของงาน (  = 4.24, S.D. = 0.51) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (  = 4.22, S.D. = 0.46)  

ความรับผิดชอบ (  = 4.22, S.D. = 0.44) ความกาวหนาในการทํางาน (  = 4.18,  

S.D. = 0.52) และการไดรับการยอมรับนับถือ (  = 4.17, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณา

ภาพรวมองคประกอบหลักดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

(  = 4.22, S.D. = 0.41)   

   เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) จากตารางพบวา ขอมูลมีลักษณะ 

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวา ขอมูลมีลักษณะโดงมากกวาปกติ 

แสดงวาการแจงแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 21 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของขวัญกําลังใจ 

             ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบหลักที่ 3 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

องคประกอบยอยที่ 1 ความสมัพันธกับผูบังคับบัญชา 

37 
ทานมปีฏิสัมพันธท่ีดีกับ

ผูบังคับบัญชา 
4.28 0.69 -0.66 0.12 มาก 

38 
ทานไดรับการกระตุนใหเกิดความ

สมัครใจในการทํางาน 
4.11 0.71 -0.49 0.09 มาก 

39 
ทานไดรับความใกลชิดและความ

เปนกันเองจากผูบังคับบัญชา 
3.98 0.74 -0.40 0.09 มาก 

40 
ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับความรูตัวเอง 
4.17 0.68 -0.46 0.06 มาก 

41 

ทานปฏิบัตงิานอยางมคีวามสุข

และมีความภาคภูมใิจในการ

ทํางาน 

4.21 0.63 -0.29 -0.17 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.15 0.52 -0.62 0.60 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอยที่ 2 ความสมัพันธกับเพื่อนรวมงาน   

42 
ทานไดรับความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน 
4.33 0.65 -0.63 0.17 มาก 

43 
ทานไดรับความจริงใจ และความ

เขาใจตอกนักับเพ่ือนรวมงาน 
4.25 0.64 -0.61 1.02 มาก 

44 

ทานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และไดรับความไววางใจจากเพือ่น

รวมงาน 

4.22 0.59 -0.16 -0.15 มาก 

45 
ทานทํางานกับเพื่อนรวมงานได 

อยางมีความสุข 
4.32 0.59 -0.36 0.00 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.47 -0.56 1.33 มาก 

องคประกอบยอยที่ 3 ความเปนอสิระในการทํางาน 

46 ทานมอีิสระในการปฏิบัตงิาน 4.20 0.66 -0.37 -0.21 มาก 

47 
ทานไมไดถกูครอบงําในงานของ

ตนเอง  
4.17 0.65 -0.50 0.55 มาก 

48 
ทานปฏิบัตงิานตามที่ตนเองคดิ

และทํางานตรงตามความตองการ 
4.22 0.65 -0.31 -0.55 มาก 

49 
ทานปฏิบัตงิานไดอยางมีความสขุ

ในการทํางาน 
4.20 0.64 -0.45 0.30 มาก 

50 
ทานปฏิบัตงิานดวยความเต็มใจ

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4.24 0.66 -0.72 1.59 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.47 -0.43 0.07 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

  
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบยอยที่ 4 ความกดดันในการทํางาน   

51 
ทานเคยประสบความเครียดหรือ

สภาวะการทํางานที่ไมปกต ิ
3.87 1.04 -0.90 0.31 มาก 

52 
ทานเคยถูกกดดันทําใหไม

สามารถดําเนินงานได 
3.68 1.03 -0.73 0.00 มาก 

53 
ทานเคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ 

จนสงผลตอคุณภาพผลผลิต 
3.85 0.98 -0.69 -0.03 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.80 0.91 -0.88 0.07 มาก 

รวมเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมการทํางาน 4.13 0.42 -0.11 -0.63 มาก 
 

   จากตาราง 21 พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องคประกอบหลัก  

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและองคประกอบยอย 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (  = 4.28, S.D. = 

0.47) ความเปนอิสระในการทํางาน (  = 4.21,S.D. = 0.47) ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา (  = 4.15 ,S.D. = 0.52) และความกดดันในการทํางาน (  = 3.80,  

S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคประกอบหลัก ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (   = 4.13, S.D. = 0.42) 

   เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) จากตาราง พบวา ขอมูลมีลักษณะ 

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวา ขอมูลมีลักษณะโดงนอยกวาปกต ิ

แสดงวาการแจงแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงปกติ 
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ตาราง 22 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของขวัญกําลังใจ 

              ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

              มัธยมศึกษา เขต 23 ดานความกาวหนาในอาชพี 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

 
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบหลักที่ 4 ดานความกาวหนาในอาชพี 

องคประกอบยอยที่ 1 ความกาวหนาในตําแหนง 

54 
ทานไดรับการเล่ือนตําแหนงงานที่

สูงขึน้ 
4.11 0.84 -0.94 0.91 มาก 

55 
ทานมคีวามรับผิดชอบตองานที่

สูงขึ้น 
4.13 0.71 -0.57 0.49 มาก 

56 ทานมคีวามกาวหนาในการทํางาน 4.11 0.74 -0.58 0.29 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.62 -0.90 1.26 มาก 

องคประกอบยอยที่ 2 ความกาวหนาในเงินเดือน 

57 
ทานไดรับเงนิเดอืนในอัตราที่

สูงขึ้นอยางเหมาะสม 
4.08 0.76 -0.71 0.94 มาก 

58 

ทานไดคาตอบแทนความดี

ความชอบในการปฏิบัตงิานรอบ        

ปที่ผานมา 

3.97 0.94 -1.17 1.63 มาก 

59 
ทานไดรับเงนิเดอืนสูงขึน้และมี

โอกาสกาวหนาในตําแหนง 
3.96 0.83 -0.68 0.50 มาก 

60 
ทานปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิผล

เปนที่นาพอใจตอการทํางาน 
4.18 0.69 -0.65 1.08 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.05 0.66 -1.06 1.73 มาก 

องคประกอบยอยที่ 3 ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง 

61 
ทานมคีวามรู ความสามารถ 

ที่ดีขึ้น 
4.26 0.65 -0.54 0.30 มาก 

62 
ทานมกีารเปล่ียนแปลงตัวเอง  

ทั้งทักษะ จิตใจ และสังคมท่ีดีขึน้ 
4.27 0.60 -0.28 -0.32 มาก 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

 
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

63 
ทานมกีารพัฒนาตนเอง 

ในการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 
4.26 0.59 -0.22 -0.24 มาก 

64 
ทานไดพัฒนาตนเองจนเกิด

ผลประโยชนท้ังองคกรและตนเอง 
4.30 0.62 -0.36 -0.39 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.47 -0.43 0.33 มาก 

รวมเฉลี่ยดานความกาวหนาในอาชีพ 4.15 0.51 -0.84 1.33 มาก 

 

   จากตาราง 22 พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องคประกอบหลัก  

ดานความกาวหนาในอาชพี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและองคประกอบยอย 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง  

(  = 4.28, S.D. = 0.47) ความกาวหนาในตําแหนง (  = 4.12,S.D. = 0.62) และ

ความกาวหนาในเงินเดือน (  = 4.05, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาภาพรวมองคประกอบ

หลัก ดานความกาวหนาในอาชพี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.54) 

   เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) จากตารางพบวา ขอมูลมีลักษณะ 

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวา ขอมูลมีลักษณะโดงมากกวาปกติ 

แสดงวาการแจงแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงปกติ 
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ตาราง 23 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ และความโดงของขวัญกําลังใจ 

              ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

              มัธยมศึกษา เขต 23 ดานบทบาทผูบริหาร 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

 
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องคประกอบหลักที่ 5 ดานบทบาทผูบรหิาร 

องคประกอบยอยที่ 1 บทบาทนักวางแผน 

65 
ผูบริหารไดกําหนดทิศทาง 

การทํางานอยางเปนระบบ 
4.21 0.68 -0.63 0.70 มาก 

66 
ผูบริหารไดตัดสินทิศทาง 

การทํางานในอนาคต 
4.20 0.69 -0.62 0.63 มาก 

67 
ผูบริหารเปนนักวางแผนและ 

เปนผูตัดสินใจอยางเหมาะสม 
4.14 0.70 -0.58 0.59 มาก 

68 
ผูบริหารชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

อยางเปนระบบ 
4.17 0.71 -0.55 0.29 มาก 

69 
ผูบริหารมีเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
4.18 0.70 -0.55 0.30 มาก 

70 
ผูบริหารมุงพัฒนาสูความสําเร็จ

ขององคกร 
4.20 0.71 -0.72 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.55 -1.13 2.77 มาก 

องคประกอบยอยที่ 2 การพฒันาบุคลากร   

71 

ผูบริหารจัดกระบวนการเพิ่ม

คุณภาพการปฏบิัติงานของ

บุคลากร 

4.28 0.69 -0.77 0.82 มาก 

72 

ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากร

ทํางานใหสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมาย 

4.22 0.69 -0.55 -0.03 มาก 

73 
ผูบริหารจัดกิจกรรมสงเสริม

บุคลากรอยางตอเนื่อง 
4.14 0.72 -0.69 0.73 มาก 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้

 
S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

74 
ผูบริหารจัดกิจกรรมเพื่อ

เปลี่ยนแปลงคิดใหเกิดสิ่งใหม 
4.14 0.76 -0.72 0.50 มาก 

75 
ผูบริหารไดพัฒนาบุคลากรเพื่อความ

เจริญกาวหนา 
4.18 0.75 -0.68 0.32 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.59 -1.03 1.86 มาก 

องคประกอบยอยที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

76 
ผูบริหารมีการประเมินจากผูใต

บัญชาอยางเปนระบบ 
4.19 0.76 -1.04 2.04 มาก 

77 

ผูบริหารมีการบันทึกและแสดง 

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร 

4.11 0.74 -0.74 1.12 มาก 

78 
ผูบริหารมีเกณฑการประเมินที่มี

ประสิทธิภาพ 
4.13 0.75 -0.67 0.55 มาก 

79 
ผูบริหารใหความเปนธรรม 

ในการประเมิน 
4.15 0.78 -0.70 0.22 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.15 0.64 -1.04 1.91 มาก 

องคประกอบยอยที่ 4 ผูนําทางวิชาการ   

80 
ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ

สนใจทางวิชาการ 
4.26 0.74 -0.99 1.62 มาก 

81 
ผูบริหารรวมมือกับคณะครู 

ในการจัดการเรียนการสอน 
4.23 0.76 -0.69 -0.10 มาก 

82 
ผูบริหารเนนการจัดการเรียน 

การสอนที่มุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
4.26 0.71 -0.69 0.36 มาก 

83 
ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

ความสําเร็จตามศักยภาพของผูเรียน 
4.31 0.71 -0.93 1.23 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.60 -1.11 1.69 มาก 

รวมเฉลี่ยดานบทบาทผูบริหาร 4.19 0.54 -1.21 2.62 มาก 
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   จากตาราง 23 พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องคประกอบหลัก ดานบทบาท

ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและองคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี้ ผูนําทางวิชาการ (  = 4.27, S.D. = 0.60) การพัฒนาบุคลากร  

(  = 4.19, S.D. = 0.59) บทบาทนักวางแผน (  = 4.18,S.D. = 0.55) และ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (  = 4.15, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาภาพรวม

องคประกอบหลักดานบทบาทผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 

0.54) 

   เมื่อพิจารณาความเบ (Skewness) จากตารางพบวา ขอมูลมีลักษณะ 

เบซาย และเมื่อพิจารณาความโดง (Kurtosis) พบวา ขอมูลมีลักษณะโดงมากกวาปกติ 

แสดงวาการแจงแจงของขอมูลมีลักษณะเขาใกลการแจกแจงปกติ 

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสราง 

ตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล 

เชิงประจักษ 

 ผูวิจัยขอนําเสนอโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของ 

ตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 23 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหไดตัวบงชี้ขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 จํานวน 83 ตัวบงชี้ ดังใน แสดงภาพประกอบ 10  
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  1.  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อสรางสเกล 

องคประกอบ 

ภาพประกอบ 10 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม 

ของตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันในสวนนี้ เพื่อทดสอบความสอดคลอง

กลมกลืนของโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 กับขอมูลเชิงประจักษ และนํามาสรางสเกล

องคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับที่สองตอไป  

แตเนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหไมสามารถวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันจากองคประกอบยอย 20 องคประกอบ 83 ตัวบงชี้  

ไดในครั้งเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหโมเดลยอยทั้งหมด 5 โมเดล ดังนี ้

   2.1.1 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ดานคาตอบแทน ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย 16 ตัวบงชี้ 

   2.1.2 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู             

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย 20 ตัวบงชี้ 

   2.1.3 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู             

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย 17 ตัวบงชี้ 

   2.1.4 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู             

ดานความกาวหนาในอาชีพ ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 11 ตัวบงชี้ 

   2.1.5 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู             

ดานบทบาทผูบริหาร ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย 19 ตัวบงชี ้

  ลักษณะของโมเดลดังกลาวขางตนแสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห 

องคประกอบเชิงยืนยัน ดังภาพประกอบ 11-15  
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ภาพประกอบ 11 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูดานคาตอบแทน 
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ภาพประกอบ 12 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

     

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



154 

 
 

ภาพประกอบ 13 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
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ภาพประกอบ 14 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ดานความกาวหนาในอาชพี 
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ภาพประกอบ 15 โมเดลองคประกอบหลักขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ดานบทบาทผูบริหาร 
 

   การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้  

จําแนกเปนรายโมเดล ดังแสดงในตาราง 24-28  
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ตาราง 24 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

              ดานคาตอบแทน  
 

ตัว

บงชี้ 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

A1 1.00                               

A2 .248** 1.00                             

A3 .293** .402** 1.00                           

A4 .181** .345** .458** 1.00                         

A5 .486** .234** .171** .200** 1.00                       

A6 .328** .285** .296** .294** .623** 1.00                     

A7 .285** .223** .213** .252** .536** .498** 1.00                   

A8 .383** .248** .246** .262** .534** .521** .497** 1.00                 

A9 .276** .172** .093* .129** .517** .413** .465** .549** 1.00               

A10 .295** .072* .102** .073* .449** .350** .432** .420** .560** 1.00             

A11 .230** .143** .118** .072* .389** .324** .365** .380** .572** .728** 1.00           

A12 .214** .130** .106** .076* .373** .301** .388** .368** .530** .669** .784** 1.00         

A13 .309** .167** .192** .142** .408** .300** .372** .442** .383** .384** .336** .378** 1.00       

A14 .319** .160** .174** .141** .421** .375** .400** .392** .505** .426** .483** .541** .572** 1.00     

A15 .283** .188** .108* .145** .473** .396** .475** .443** .564** .497** .545** .564** .551** .603** 1.00   

A16 .245** .098* .107* .150** .409** .390** .386** .402** .469** .424** .449** .516** .466** .579** .610** 1.00 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01), *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
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   ตาราง 24 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของ

โมเดลตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ดานคาตอบแทน (CPS) พบวา ตัวบงชี้

ทั้ง 16 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)  

โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ พึงพอใจกับการไดรับโบนัสในการปฏิบัติงานที่รัฐจัด

ให (A12) และไดรับบําเหน็จรางวัลนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ (A11) คือ  

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .784 สวนตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธนอยที่สุด คือ ไดรับ

เงินตอบแทนที่รัฐจายใหเปนกรณีพิเศษอยางเหมาะสม (A10) และมีรายไดประจําที่จายเปน

รายเดือนทุกเดือน (A2) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .072
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ตาราง 25 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนัของตัวบงชีอ้งคประกอบยอยในโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

              ดานความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 

ตัว

บงชี ้
A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 

A17 1.00                                       

A18 .522** 1.00                                     

A19 .354** .357** 1.00                                   

A20 .266** .401** .487** 1.00                                 

A21 .392** .401** .442** .448** 1.00                               

A22 .245** .274** .219** .317** .338** 1.00                             

A23 .282** .347** .301** .354** .389** .455** 1.00                           

A24 .362** .475** .310** .314** .385** .305** .482** 1.00                         

A25 .292** .306** .379** .407** .419** .442** .453** .428** 1.00                       

A26 .249** .258** .418** .367** .372** .472** .497** .425** .536** 1.00                     

A27 .331** .348** .267** .266** .384** .353** .395** .325** .399** .430** 1.00                   

A28 .315** .366** .288** .287** .331** .332** .395** .399** .350** .410** .572** 1.00                 

A29 .280** .345** .421** .432** .425** .372** .405** .353** .439** .515** .545** .554** 1.00               

A30 .330** .362** .338** .294** .400** .325** .411** .356** .418** .411** .514** .350** .395** 1.00             

A31 .331** .305** .361** .360** .295** .248** .410** .359** .380** .397** .377** .369** .415** .463** 1.00           

A32 .333** .426** .390** .318** .328** .263** .418** .386** .339** .379** .376** .434** .410** .497** .432** 1.00         

A33 .317** .376** .359** .346** .366** .381** .374** .412** .331** .414** .377** .335** .431** .477** .403** .344** 1.00       

A34 .220** .274** .305** .298** .345** .226** .285** .250** .261** .238** .334** .214** .301** .343** .289** .360** .365** 1.00     

A35 .291** .367** .382** .288** .325** .233** .354** .353** .382** .336** .305** .296** .285** .378** .383** .376** .331** .463** 1.00   

A36 .320** .328** .289** .354** .358** .294** .349** .289** .301** .315** .364** .315** .364** .319** .311** .338** .414** .472** .514** 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01), *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
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   จากตาราง 25 ผลการวเิคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ของโมเดลตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ดานความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน (STF) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 20 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ไดรับการยกยอง

ชมเชยจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน (A28) และทํางานไดสําเร็จเปนที่ยอมรับ

เชือ่ถือไววางใจจากองคกร (A27) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .572 สวนตัวบงชี้

ที่มีความสัมพันธนอยที่สุด คือ มีโอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน (A22)     

และมีการวางแผนในการทํางานอยางเปนระบบ (A19) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ .219 
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ตัวบงชี้ A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 478 A49 A50 A51 A52 A53 

A37 1.00                                 

A38 .561** 1.00                               

A39 .450** .480** 1.00                             

A40 .414** .420** .495** 1.00                           

A41 .462** .462** .432** .426** 1.00                         

A42 .392** .439** .311** .304** .346** 1.00                       

A43 .354** .396** .320** .260** .373** .509** 1.00                     

A44 .332** .376** .380** .304** .308** .424** .404** 1.00                   

A45 .313** .343** .369** .288** .357** .444** .471** .402** 1.00                 

A46 .357** .388** .348** .346** .386** .385** .322** .307** .273** 1.00               

A47 .374** .390** .450** .397** .375** .335** .332** .347** .439** .421** 1.00             

A48 .372** .479** .461** .412** .412** .366** .391** .410** .417** .419** .499** 1.00           

A49 .252** .335** .310** .362** .359** .297** .332** .276** .340** .477** .458** .389** 1.00         

A50 .251** .395** .312** .403** .373** .320** .394** .302** .361** .363** .382** .404** .365** 1.00       

A51 .322** .285** .211** .083* .199** .131** .141** .164** .059* .193** .178** .221** .097* .063* 1.00     

A52 .252** .249** .160** .060* .154** .108* .106* .158** .061* .151** .137** .200** .071* .059* .774** 1.00   

A53 .149** .146** .112* .054* .178** .103* .112* .145** .074* .142** .178** .250** .123** 0.038 .688** .693** 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01), *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 

ตาราง 26 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

              ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
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   จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ของโมเดลตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ดานสภาพแวดลอม 

การทํางาน (EVM) พบวาตัวบงชีท้ั้ง 17 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธสูงสุด คือ เคยถูกกดดันทําใหไม

สามารถดําเนินงานได (A52) และเคยประสบความเครียดหรือสภาวะการทํางานที่ไมปกติ  

(A51) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .774 สวนตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธนอยที่สุด 

คือ เคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ จนสงผลตอคุณภาพผลผลิต (A53) และไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความรูตัวเอง (A40) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .054 
 

ตาราง 27 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดล 

              ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ดานความกาวหนาในอาชีพ 
 

ตัวบงชี้ A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 

A54 1.00                     
A55 .402** 1.00                   
A56 .537** .551** 1.00                 
A57 .537** .360** .467** 1.00               
A58 .568** .404** .492** .672** 1.00             
A59 .573** .429** .584** .563** .655** 1.00           
A60 .453** .444** .518** .463** .482** .526** 1.00         
A61 .431** .478** .483** .450** .409** .392** .444** 1.00       
A62 .319** .323** .378** .320** .321** .294** .376** .476** 1.00     
A63 .357** .348** .371** .360** .335** .418** .423** .494** .415** 1.00   
A64 .402** .413** .386** .342** .341** .323** .525** .441** .495** .417** 1.00 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

   จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ของโมเดลตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ดานความกาวหนาใน

อาชพี (CAR) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 11 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ไดคาตอบแทนความดีความชอบ

ในการปฏิบัติงานรอบปที่ผานมา (A58) และไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นอยางเหมาะสม  

(A57) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .672 สวนตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธนอยที่สุด 

คือ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งทักษะ จิตใจ และสังคมที่ดีขึ้น (A62) และไดรับเงินเดือนที่

สูงขึ้นและมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง (A59) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .29
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ตาราง 28 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้องคประกอบยอยในโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

 ดานบทบาทผูบริหาร 

ตัว

บงชี ้
A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 

A65 1.00                                     

A66 .564** 1.00                                   

A67 .581** .505** 1.00                                 

A68 .538** .561** .572** 1.00                               

A69 .599** .548** .610** .561** 1.00                             

A70 .477** .500** .521** .496** .546** 1.00                           

A71 .545** .527** .510** .525** .521** .523** 1.00                         

A72 .476** .516** .544** .533** .589** .452** .594** 1.00                       

A73 .422** .389** .466** .430** .465** .565** .520** .506** 1.00                     

A74 .479** .462** .479** .462** .590** .437** .519** .585** .571** 1.00                   

A75 .514** .504** .562** .561** .570** .518** .664** .577** .591** .632** 1.00                 

A76 .514** .494** .471** .390** .499** .504** .566** .558** .455** .466** .529** 1.00               

A77 .478** .518** .478** .522** .506** .524** .589** .594** .532** .551** .593** .664** 1.00             

A78 .446** .468** .487** .489** .449** .504** .602** .535** .514** .565** .591** .536** .551** 1.00           

A79 .476** .489** .473** .506** .504** .502** .613** .557** .503** .555** .586** .609** .649** .656** 1.00         

A80 .515** .499** .480** .510** .541** .441** .582** .585** .463** .542** .615** .565** .527** .501** .459** 1.00       

A81 .469** .494** .505** .532** .568** .548** .584** .587** .557** .563** .588** .503** .558** .548** .516** .630** 1.00     

A82 .450** .486** .482** .431** .506** .466** .483** .536** .496** .588** .579** .481** .453** .547** .498** .600** .503** 1.00   

A83 .434** .491** .363** .471** .473** .483** .484** .438** .446** .550** .503** .472** .488** .561** .546** .647** .535** .598** 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01), 
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   จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ของโมเดลตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของครูในโรงเรียน ดานบทบาทผูบริหาร 

(ECR) พบวาตัวบงชี้ทั้ง 19 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 (p<.01) โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ผูบริหารมกีารบันทึกและแสดง 

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร (A77) และผูบริหารมีการประเมิน

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนระบบ (A76) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .664 

สวนตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธนอยที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนบรรลุความสําเร็จตาม

ศักยภาพของผูเรียน (A83) และผูบริหารเปนนักวางแผนและเปนผูตัดสินใจอยางเหมาะสม 

(A67) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .363 

   ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันตัวบงชีข้วัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน จากตาราง 24 - 28 แสดงใหเห็นวาในแตละ

โมเดลมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกคา 

   สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติอื่นๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม 

ไดแก คาสถิติของ Bartlett และคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร - ออลคิล (Kaiser – Mayer - 

Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) จําแนกตามโมเดลยอย คือ โมเดล

คาตอบแทนโมเดลดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

ดานความกาวหนาในอาชพี และโมเดลดานบทบาทผูบริหาร แสดงในตาราง 29 
 

ตาราง 29 คาสถิติ Bartlett และคาดัชนี KMO ของโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

              ของครูในโรงเรียน 
 

โมเดล 
Bartlett's Test 

of Sphericity 
P 

Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 

ดานคาตอบแทน 3853 0.00 .906** 

ดานความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 4018 0.00 .930** 

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 3478 0.00 .906** 

ดานความกาวหนาในอาชีพ 2438 0.00 .914** 

ดานบทบาทผูบริหาร 6221 0.00 .961** 

 **มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.01 (p < .01) 
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   จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ 

เมทริกซสหสัมพันธกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา เมทริกซสหสัมพันธ

ระหวางโมเดลหลักแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เมื่อพิจารณาเรียงตามลําดับทั้ง 5 ดาน คือดานคาตอบแทน ดานความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานความกาวหนาในอาชีพ และ 

ดานการบทบาทผูบริหาร พบวา คาสถิติ Bartlett test of Sphericity มีคาเทากับ 3853, 

4018, 3478, 2438, 6221 ตามลําดับโดยทุกโมเดลมีความนาจะเปน .00 (p<.01)  

สวนคา Kaiser – Meyer – Olkin มีคาเทากับ .906 .930 .906 .914  และ .961 ซึ่งมากกวา 

.50 และเขาสู 1 จึงสรุปไดวามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบ 

   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

เพื่อสรางสเกลองคประกอบมาตรฐานจากตัวบงชี้ 83 ตัว ตามโมเดลยอยทั้ง 5 โมเดล  

มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้  

    1. โมเดลดานคาตอบแทน   

    ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลดานคาตอบแทน  

(CPS) แสดงในตาราง 30  
 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลดานคาตอบแทน (CPS)    
 

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี (e) 

SLR 

A1 0.66**(0.09) 0.94 1.44 0.03 

A2 0.42**(0.04) 0.42 0.48 0.24 

A3 0.43**(0.04) 0.37 0.07 0.33 

A4 0.48**(0.04) 0.52 0.73 0.21 

BNF 

A5 0.52**(0.03) 0.48 0.05 0.30 

A6 0.47**(0.03) 0.45 0.24 0.26 

A7 0.54**(0.03) 0.43 0.34 0.26 

 

 

2Rมห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



166 

ตาราง 30 (ตอ)  
 

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี (e) 

BNF 
A8 0.53**(0.03) 0.52 0.15 0.25 

A9 0.48**(0.05) 0.78 0.62 0.19 

BNS 

A10 0.85**(0.05) 0.65 0.38 0.39 

A11 0.89**(0.05) 0.60 0.17 0.53 

A12 0.95**(0.06) 0.61 0.20 0.57 

PRM 

A13 0.46**(0.03) 0.38 0.07 0.34 

A14 0.65**(0.04) 0.59 0.37 0.30 

A15 0.77**(0.04) 0.72 0.49 0.23 

A16 0.57**(0.03) 0.47 0.15 0.36 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 61.81 df = 63 p - value = 0.51 GFI = 0.98 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 
 

ตาราง 31 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 4 ตัว ในองคประกอบ 

             ดานคาตอบแทน 
 

องคประกอบยอย SLR BNF BNS PRM 

SLR 1.00    

BNF 0.50** 1.00   

BNS 0.24** 0.68** 1.00  

PRM 0.32** 0.73** 0.76** 1.00 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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   จากตาราง 30 และ 31 สามารถสรางโมเดลดานคาตอบแทน  

ไดดังภาพประกอบ 

Chi-square = 61.81, df = 63, p-value = 0.51, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 16 โมเดลคาตอบแทน 
 

   จากตาราง 30 และภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันของโมเดลคาตอบแทน พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค - สแควร (Chi - Square) มีคาเทากับ 61.81  

คาองศาอิสระ (df) เทากับ 63 คานัยสําคัญทางสถิติ (p - value) เทากับ 0.51  

ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ คาไค - สแควร / df เทากับ 0.98  

ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 

0.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.97 และ 
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คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดล 

ตามตาราง 30 และภาพประกอบ 16 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 16 ตัว 

มีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.42 – 0.95 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญ 

ทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ

องคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ A1 – A4 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ

องคประกอบยอยการไดรับเงินเดือน (SLR) ตัวบงชี้ที่ A5 – A9 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ

องคประกอบยอยการไดประโยชนเกื้อกูล (BMF) ตัวบงชี้ที่ A10 – A12 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ

ขององคประกอบยอยการไดโบนัส (BNS) และตัวบงชี้ที่ A13 – A16 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ

องคประกอบยอยการเลื่อนตําแหนง (PRM) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ

แลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( ) และ 

คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมาย 

ในทํานองเดียวกัน 

   จากตาราง 31 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดล 

คาตอบแทนมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวาง

ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว 

โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต 0.24 – 0.76 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความ

คลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อื่นในโมเดลใน

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันในครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะห

ดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้ไปใช 

ในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนา

ตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 สําหรับโมเดลดานคาตอบแทน ไดสเกลองคประกอบ 4 ตัว ดังสมการ  

   SLR = 1.44 (A1) + 0.48 (A2) + 0.07 (A3) + 0.73 (A4)  

   BNF = 0.05 (A5) + 0.24 (A6) + 0.34 (A7) + 0.15 (A8) + 0.62 (A9) 

   BNS = 0.38 (A10) + 0.17 (A11) + 0.20 (A12)  

   PRM = 0.07 (A13) + 0.37 (A14) + 0.49 (A15) + 0.15 (A16)  
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   จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 16 ตัว พบวา 

สามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้การวิเคราะหเนื้อหา  

จากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 

ตาราง 32 แสดงการจัดลําดับตัวบงชี้ที่มคีวามเหมาะสมในการเปนตัวบงชีค้าตอบแทน 

              จากมากไปหานอย 
 

ลําดับ ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก (b) 

1 พึงพอใจกับการไดรับโบนัสในการปฏิบัติงานที่รัฐจัดให 0.95 

2 ไดรับบําเหน็จรางวัลนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ 0.89 

3 
ไดรับเงินรางวัลตอบแทนที่รัฐจายใหเปนกรณีพิเศษอยาง

เหมาะสม 
0.85 

4 ไดรับการสนับสนุนคาที่พัก คาเดินทาง อยางเหมาะสม 0.84 

5 
มีรายไดประจําเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสม 
0.66 

6 พอใจกับบําเหน็จความชอบจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 0.65 

7 
ไดเลื่อนตําแหนงเปนการตอบแทนความดีความชอบจากการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
0.77 

8 ทานไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน 0.57 

9 
มีความพอใจ กับความสมดุลระหวางงานกับคุณภาพชีวิตใน

ปจจุบัน 
0.54 

10 มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นจากสวัสดิการอื่น ที่รัฐจัดให 0.53 

11 
ไดรับสวัสดิการอื่นที่รัฐจัดใหเพื่อตอบสนองความตองการอยาง

เหมาะสม 
0.52 

12 ไดรับเงินในชวงระยะเวลาในการจายแตละครั้งชัดเจน 0.48 

13 ไดรับความสะดวกสบายจากสวัสดิการที่รัฐจัดให 0.47 

14 มีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่สูงขึ้นจากเดิม 0.46 

15 ไดรับเงินในรูปแบบการจายที่แนนอน 0.43 

16 มีรายไดประจําที่จายเปนรายเดือนทุกเดือน 0.42 
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  2. โมเดลดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน (STF) ดังนําเสนอในตาราง 33   
 

ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความพึงพอใจ 

              ในการปฏิบัติงาน (STF) 

 

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์การ

พยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบงชี้ (e) 

WPT 

A17 0.55**(0.05) 0.30 0.11 0.70 

A18 0.59**(0.04) 0.35 0.08 0.64 

A19 0.67**(0.04) 0.44 0.19 0.56 

A20 0.68**(0.04) 0.46 0.25 0.54 

A21 0.68**(0.04) 0.46 0.18 0.54 

PRG 

A22 0.62**(0.04) 0.38 0.18 0.62 

A23 0.72**(0.04) 0.52 0.21 0.48 

A24 0.63**(0.04) 0.40 0.17 0.60 

A25 0.72**(0.04) 0.52 0.21 0.48 

A26 0.72**(0.04) 0.52 0.17 0.48 

PSP 

A27 0.72**(0.04) 0.51 0.26 0.49 

A28 0.69**(0.04) 0.48 0.19 0.52 

A29 0.77**(0.04) 0.60 0.33 0.40 

SCS 

A30 0.69**(0.04) 0.48 0.22 0.52 

A31 0.67**(0.04) 0.45 0.22 0.55 

A32 0.66**(0.04) 0.44 0.19 0.56 

RPB 

A33 0.67**(0.05) 0.45 0.29 0.55 

A34 0.58**(0.04) 0.34 0.08 0.66 

A35 0.76**(0.04) 0.58 0.43 0.42 

A36 0.65**(0.04) 0.43 0.11 0.57 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 117.94 df = 123 p - value = 0.61 GFI = 0.98 

AGFI = 0.96 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 
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ตาราง 34 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 5 ตัวในองคประกอบความพึงพอใจ 

              ในการปฏิบัติงาน 

 

องคประกอบยอย WPT PRG PSP SCS RPB 

WPT 1.00     

PRG 0.77 1.00    

PSP 0.79 0.77 1.00   

SCS 0.80 0.81 0.76 1.00  

RPB 0.80 0.69 0.75 0.76 1.00 

  

    จากตาราง 33 และ 34 สามารถสรางโมเดลการความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน ไดดังภาพประกอบ 17 
 

 
Chi-square = 117.94, df = 123, p-value = 0.61, RMSEA = 0.00 

 

ภาพประกอบ 17 โมเดลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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   จากตาราง 33 และภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันของโมเดลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวา โมเดลมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค - สแควร (Chi - Square)  

มีคาเทากับ 117.94 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 123 คานัยสําคัญทางสถิติ (p - value) 

เทากับ 0.61 ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ คือ 2 / df เทากับ 0.95 ซึ่งมี 

คาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 0.98  

มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96 และ 

คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตาม

ตารางที่ 33 และภาพประกอบ 17 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 20 ตัว 

มีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.55 – 0.77 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ

องคประกอบยอยทั้ง 5 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ A17 – A21 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ

องคประกอบยอยลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(WPT) ตัวบงชี้ที่ A22 – A26 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ

ขององคประกอบยอยความกาวหนาในการทํางาน (PRG) ตัวบงชี้ที่ A27 – A29 เปนตัวบงชี้

ที่สําคัญขององคประกอบยอยการไดรับการยอมรับนับถือ (PSP) ตัวบงชี้ที่ A30 – A32  

เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความสําเร็จของงาน (SCS) และตัวบงชี้ที่  

A33 – A36 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความรับผิดชอบ (RPB) นอกจากจะ

พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวน

รวมกับองคประกอบยอย ( ) และคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ  

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

   จากตาราง 34 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดล

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจาก

ความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับ

ใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต 0.69 – 0.81 และตัวบงชี้แต

ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัว

บงชีอ้ื่นในโมเดลในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี ้ไดนําคาความคลาดเคลื่อน

เขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะห
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ครั้งนีไ้ปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห

เพื่อพัฒนาตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตอไป สําหรับโมเดลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ไดสเกลองคประกอบ 5 ตัว ดังสมการ  

  WPT = 0.11 (A17) + 0.08 (A18) + 0.19 (A19) + 0.25 (A20) + 0.18 (A21)  

  PRG = 0.18 (A22) + 0.21 (A23) + 0.17 (A24) + 0.21 (A25) 

  PSP = 0.26 (A27) + 0.19 (A28) + 0.33 (A29) 

  SCS = 0.22 (A30) + 0.22 (A31) + 0.19 (A32) 

  RPB = 0.10 (A33) + 0.08 (A34) + 0.43 (A35) + 0.11 (A36)  

 จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 20 ตัว พบวา  

สามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

จากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 

ตาราง 35 แสดงการจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ความพึงพอใจ 

              ในการปฏิบัติงาน จากมากไปหานอย 
 

ลําดับ ตัวบงช้ี คาน้ําหนกั (b) 

1 ไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 0.77 

2 ยอมรับผลจากการกระทําของตนเองได 0.76 

3 ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 0.72 

4 มีโอกาสเขารับการฝกอบรม และศึกษาดูงานอยางสม่ําเสมอ 0.72 

5 ทํางานไดสําเร็จเปนท่ียอมรับเชื่อถือไววางใจจากองคกร 0.72 

6 มีความเจริญกาวหนาในการทํางาน 0.72 

7 ไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 0.69 

8 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
0.69 

9 ทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 0.68 

10 ทานสามารถตัดสินใจทํางานไดดวยตนเอง 0.68 
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ตาราง 35 (ตอ) 

ลําดับ ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก (b) 

11 มีการวางแผนในการทํางานอยางเปนระบบ 0.67 

12 สามารถแกปญหา และมีแนวทางปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได 0.67 

13 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเองที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพ 
0.67 

14 เกิดความรูสึกพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตนเอง 0.66 

15 สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  0.65 

16 พึงพอใจในการปฏิบัติงานและไดรับการยอมรับนับถือ 0.63 

17 มีโอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน 0.62 

18 มีความเอาใจใส ไมละเลยหรือท้ิงงานที่รับมอบหมาย 0.58 

19 ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิานตรงกับความถนัดและความสนใจ 0.59 

20 ไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถของตัวเอง 0.55 

 

  3. โมเดลสภาพแวดลอมการทํางาน  

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดลอมการทํางาน

(EVM) ดังตาราง 36 

 

ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดลอม 

              การทํางาน (EVM) 

 

 

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตวับงช้ี (e) 

SPV 

A37 0.67**(0.04) 0.45 0.20 0.54 

A38 0.72**(0.04) 0.52 0.20 0.49 

A39 0.66**(0.04) 0.44 0.16 0.56 

A40 0.60**(0.04) 0.36 0.10 0.64 

A41 0.67**(0.04) 0.45 0.18 0.55 
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ตาราง 36 (ตอ) 

**มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 87.55 df = 89 p - value = 0.52 GFI = 0.98 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 
 

ตาราง 37 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 4 ตัวในองคประกอบ 

             ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
 

องคประกอบยอย SPV WKM FDW PRS 

SPV 1.00    

WKM 0.77 1.00   

FDW 0.90 0.83 1.00  

PRS 0.31 0.20 0.27 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

   

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี (e) 

WKM 

A42 0.65**(0.05) 0.43 0.18 0.57 

A43 0.67**(0.04) 0.45 0.21 0.55 

A44 0.62**(0.04) 0.39 0.20 0.61 

A45 0.68**(0.04) 0.46 0.25 0.54 

FDW 

A46 0.60**(0.04) 0.36 0.13 0.64 

A47 0.66**(0.04) 0.43 0.14 0.56 

A48 0.73**(0.04) 0.53 0.24 0.47 

A49 0.56**(0.05) 0.31 0.09 0.68 

A50 0.58**(0.04) 0.34 0.14 0.66 

PRS 

A51 0.89**(0.04) 0.78 0.44 0.22 

A52 0.87**(0.04) 0.76 0.40 0.23 

A53 0.80**(0.04) 0.63 0.22 0.38 
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   จากตาราง 36 และ 37 สามารถสรางโมเดลสภาพแวดลอมการทํางาน 

ไดดังภาพประกอบ 18 
  

 
Chi-square = 87.55, df = 89, p-value = 0.52, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 18 โมเดลสภาพแวดลอมการทํางาน 
  

   จากตาราง 36 และภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดลอมการทํางาน พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค - สแควร (Chi - Square) มคีาเทากับ 87.55  

คาองศาอิสระ (df) เทากับ 89 คานัยสําคัญทางสถิติ (p - value) เทากับ 0.52 ไมมี

นัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ คาไค – สแควร / df มีคาไดประมาณ 0.98  

ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 

0.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.97 และ 
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คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมือ่พิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตาม

ตารางที่ 36 และภาพประกอบ 18 พบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 17 ตัวมีคา

เปนบวก มีคาตัง้แต 0.56 – 0.89 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ตัวบงชี้เหลานีเ้ปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ 

A37 – A41 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (SPV) 

ตัวบงชี้ที่ A42 – A45 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน (WKM) ตัวบงชี้ที่ A46 – A50 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความเปน

อิสระในการทํางาน (FDW) ตัวบงชี้ที่ A51 – A53 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย

ความกดดันในการทํางาน (PRS) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบแลว ยัง

สามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( ) และ 

คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายใน

ทํานองเดียวกัน 

   จากตาราง 38 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดล 

สภาพแวดลอมการทํางานมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจาก

ความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับ

ใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต 0.20 – 0.90 และตัวบงชี้ 

แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับ 

ตัวบงชี้อื่นในโมเดลในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันในครั้งนี้ ไดนําคาความ

คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจาก

การวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับ

นําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตอไป สําหรับโมเดล

สภาพแวดลอมการทํางานไดสเกลองคประกอบ 4 ตัว ดังสมการ   

   SPV = 0.20 (A37) + 0.20 (A38) + 0.16 (A39) + 0.10 (A40) + 0.18 

(A41)  

   WKM = 0.18 (A42) + 0.21 (A43) + 0.20 (A44) + 0.25 (A45) 
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   FDW = 0.13 (A46) + 0.14 (A47) + 0.24 (A48) + 0.09 (A49) + 0.14 

(A50)  

   PRS = 0.44 (A51) + 0.40 (A52) + 0.22 (A53)  

  จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 17 ตัว พบวา 

สามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีส้ภาพแวดลอมการทํางาน 

จากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 

ตาราง 38 แสดงการจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้สภาพแวดลอม 

              การทํางาน จากมากไปหานอย 
 

ลําดับ ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก (b) 

1 เคยประสบความเครียดหรือสภาวะการทํางานที่ไมปกต ิ 0.89 

2 เคยถูกกดดันทําใหไมสามารถดาํเนินงานได 0.87 

3 เคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ จนสงผลตอคุณภาพผลผลิต 0.80 

4 ปฏิบัติงานตามท่ีตนเองคิดและทํางานตรงตามความตองการ 0.73 

5 ไดรับการกระตุนใหเกิดความสมัครใจในการทํางาน 0.72 

6 ทํางานกับเพื่อนรวมงานได อยางมีความสุข 0.68 

7 มีปฏสิัมพันธที่ดีกับผูบังคบับัญชา 0.67 

8 ปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในการทํางาน 0.67 

9 ไดรับความจรงิใจ และความเขาใจตอกันกับเพื่อนรวมงาน 0.67 

10 ไดรับความใกลชดิและความเปนกันเองจากผูบังคับบัญชา 0.66 

11 ไมไดถูกครอบงําในงานของตนเอง 0.66 

12 ไดรับความรวมมือในการปฏบิัติงานจากเพื่อนรวมงาน 0.65 

13 ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน 0.62 

14 ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิานเหมาะสมกับความรูตัวเอง 0.60 

15 มีอิสระในการปฏิบัติงาน 0.60 

16 ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและภูมิใจในผลงานของตนเอง 0.58 

17 ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขในการทํางาน 0.56 
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  4. โมเดลความกาวหนาในอาชีพ  

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความกาวหนาในอาชีพ

(CAR) ดังตาราง 39 

 

ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความกาวหนาในอาชีพ 

(CAR) 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 22.36 df = 26 p - value = 0.66 GFI = 0.99 

AGFI = 0.98 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี (e) 

PST 

A54 0.77**(0.04) 0.59 0.30 0.41 

A55 0.56**(0.04) 0.31 0.04 0.68 

A56 0.68**(0.04) 0.47 0.06 0.53 

PIS 

A57 0.65**(0.04) 0.42 0.06 0.58 

A58 0.68**(0.04) 0.46 0.07 0.54 

A59 0.70**(0.04) 0.49 0.05 0.51 

A60 0.73**(0.04) 0.54 0.29 0.46 

DLM 

A61 0.71**(0.04) 0.51 0.27 0.48 

A62 0.63**(0.05) 0.39 0.20 0.61 

A63 0.67**(0.04) 0.44 0.25 0.56 

A64 0.62**(0.05) 0.39 0.14 0.61 
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ตาราง 40 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว ในองคประกอบ 

              ดานความกาวหนาในอาชีพ  
 

องคประกอบยอย PST PIS DLM 

PST 1.00   

PIS 1.06 1.00  

DLM 0.85 0.80 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

   จากตาราง 39 และ 40 สามารถสรางโมเดลความกาวหนาในอาชีพ 

ไดดังภาพประกอบ 19 

 

 
Chi-square = 22.36, df = 26, p-value = 0.66, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 19 โมเดลความกาวหนาในอาชีพ 
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   จากตาราง 39 และภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันของโมเดลความกาวหนาในอาชีพ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค - สแควร (Chi - Square) มีคาเทากับ 22.36  

คาองศาอิสระ (df) เทากับ 26 คานัยสําคัญทางสถิติ (p - value) เทากับ 0.66  

ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ คาไค – สแควร / df มีคาไดประมาณ 0.86  

ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 

0.99 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.98 และ 

คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตาม 

ตาราง 39 และภาพประกอบ 19 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 11 ตัว 

มีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.56 – 0.77 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงให

เห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ คือ  

ตัวบงชี้ A54 – A56 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความกาวหนาในตําแหนง 

(PST) ตัวบงชี้ที่ A57 – A60 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยความกาวหนา 

ในเงินเดือน (PIS) ตัวบงชี้ที ่A61 – A64 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย

ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง (DLM) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ

แลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( ) และคา

สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานอง

เดียวกัน 

   จากตาราง 40 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดล 

ความกาวหนาในอาชีพมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธ

ระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปน

มาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต 0.80 – 1.06 และตัวบงชี้แตละตัวจะ

มคีวามคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อื่นใน

โมเดลในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามา

วิเคราะหดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้

ไปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อ

พัฒนาตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตอไป สําหรับโมเดลความกาวหนาในอาชีพไดสเกล

องคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ   

   PST = 0.30 (A54) + 0.04 (A55) + 0.06 (A56)  

   PIS = 0.06 (A57) + 0.07 (A58) + 0.05 (A59) + 0.29 (A60) 

   DLM = 0.27 (A61) + 0.20 (A62) + 0.25 (A63) + 0.14 (A64)  

  จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 11 ตัว พบวา 

สามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีค้วามกาวหนาในอาชีพ  

จากมากไปหานอย ไดดังนี้ 
 

ตาราง 41 แสดงการจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีค้วามกาวหนา 

             ในอาชพี จากมากไปหานอย 
 

ลําดับ ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก (b) 

1 ไดรับการเลื่อนตําแหนงงานที่สงูขึ้น 0.77 

2 ปฏิบัติงานเกดิประสทิธผิลเปนท่ีนาพอใจตอการทํางาน 0.73 

3 มีความรู ความสามารถที่ดขีึ้น 0.71 

4 ไดรับเงินเดอืนสูงขึน้และมีโอกาสกาวหนาในตาํแหนง 0.70 

5 มีความกาวหนาในการทํางาน 0.68 

6 ไดคาตอบแทนความดีความชอบในการปฏิบัติงานรอบปที่ผานมา 0.68 

7 มีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 0.67 

8 ไดรับเงินเดอืนในอัตราที่สูงขึน้อยางเหมาะสม 0.65 

9 มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งทักษะ จิตใจ และสังคมที่ดีขึ้น 0.63 

10 ไดพัฒนาตนเองจนเกิดผลประโยชนทัง้องคกรและตนเอง 0.62 

11 มีความรับผิดชอบตองานที่สูงขึ้น 0.56 
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  5. โมเดลบทบาทผูบริหาร  

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบทบาทผูบริหาร (ECR) 

ดังตาราง 42 
 

ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของโมเดลบทบาทผูบริหาร (ECR) 

**มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 104.49 df = 106 p - value = 0.52 GFI = 0.98 

AGFI = 0.96 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 

องคประกอบ

ยอย 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

b(SE) 

สมัประสทิธิ์

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี (e) 

PLN 

A65 0.49**(0.03) 0.51 0.19 0.23 

A66 0.49**(0.03) 0.51 0.19 0.24 

A67 0.53**(0.03) 0.52 0.27 0.22 

A68 0.52**(0.03) 0.53 0.17 0.24 

A69 0.55**(0.03) 0.61 0.25 0.20 

A70 0.49**(0.03) 0.47 0.16 0.27 

WKM 

A71 0.55**(0.03) 0.64 0.30 0.17 

A72 0.55**(0.03) 0.62 0.31 0.19 

A73 0.46**(0.03) 0.40 0.00 0.32 

A74 0.56**(0.03) 0.55 0.13 0.26 

A75 0.61**(0.03) 0.65 0.24 0.20 

PFM 

A76 0.57**(0.03) 0.54 0.18 0.27 

A77 0.59**(0.03) 0.62 0.27 0.21 

A78 0.60**(0.03) 0.62 0.32 0.22 

A79 0.63**(0.03) 0.64 0.23 0.22 

ADL 

A80 0.58**(0.03) 0.60 0.13 0.22 

A81 0.60**(0.03) 0.63 0.32 0.22 

A82 0.53**(0.03) 0.55 0.24 0.23 

A83 0.56**(0.03) 0.61 0.09 0.20 
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ตาราง 43 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 4 ตัวในองคประกอบ 

              ดานบทบาทผูบริหาร  
 

องคประกอบยอย PLN PSN PFM ADL 

PLN 1.00    

PSN 0.88 1.00   

PFM 0.82 0.92 1.00  

ADL 0.85 0.92 0.83 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

   จากตาราง 42 และ 43 สามารถสรางโมเดลบทบาทผูบริหาร 

ไดดังภาพประกอบ 20 
 

 
Chi-square = 104.49, df = 106, p-value = 0.52, RMSEA = 0.00 
 

ภาพประกอบ 20 โมเดลบทบาทผูบริหาร 
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   จากตาราง 42 และภาพประกอบ 20 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันของโมเดลบทบาทผูบริหาร พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษดี พิจารณาจาก คาไค - สแควร (Chi - Square) มีคาเทากับ 104.49  

คาองศาอิสระ (df) เทากับ 106 คานัยสําคัญทางสถิติ (p - value) เทากับ 0.52 ไมมี

นัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ คาไค – สแควร / df มีคาไดประมาณ 0.98  

ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 

0.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96 และ 

คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตาม

ตารางที่ 42 และภาพประกอบ 20 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 19 ตัว 

มีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.46 – 0.63 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงให

เห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ คือ  

ตัวบงชี้ A65 – A70 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยบทบาทนักวางแผน (PLN)  

ตัวบงชี้ที่ A71 – A75 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการพัฒนาบุคลากร (PSN) 

ตัวบงชี้ที่ A76 – A79 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (PFM) ตัวบงชีท้ี่ A80 – A83 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยผูนําทาง

วิชาการ (ADL) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาได

จากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย ( ) และคาสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

   จากตาราง 43 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดล 

บทบาทผูบริหารมีความสัมพันธกันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวาง

ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว 

มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต 0.82 – 0.92 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความ

คลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อื่นในโมเดลใน

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันในครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะห

ดวย ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้ไปใช 
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ในการสรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนา

ตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ตอไป สําหรับโมเดลบทบาทผูบรหิารไดสเกลองคประกอบ  

4 ตัว ดังสมการ   

   PLN = 0.19 (A65) + 0.19 (A66) + 0.27 (A67) + 0.17 (A68) + 0.25 

(A69) + 0.16 (A70) 

   PNS = 0.30 (A71) + 0.31 (A72) + 0.00 (A73) + 0.13 (A74) + 0.24 (A75) 

   PFM = 0.18 (A76) + 0.27 (A77) + 0.32 (A78) + 0.23 (A79)  

   ADL = 0.13 (A80) + 0.32 (A81) + 0.24 (A82) + 0.09 (A83) 

  จากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชีท้ั้ง 19 ตัว พบวา 

สามารถจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีบ้ทบาทผูบริหาร  

จากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 

ตาราง 44 แสดงการจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้บทบาทผูบริหาร  

              จากมากไปหานอย 
 

ลําดับ ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก (b) 

1 ใหความเปนธรรมในการประเมนิ 0.63 

2 ไดพัฒนาบุคลากรเพื่อความเจรญิกาวหนา 0.61 

3 มีเกณฑการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 0.60 

4 รวมมือกับคณะครใูนการจัดการเรียนการสอน 0.60 

5 มีการบันทึกและแสดงความคดิเห็นในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 0.59 

6 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจทางวิชาการ 0.58 

7 มีการประเมินจากผูใตบัญชาอยางเปนระบบ 0.57 

8 จัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหเกิดสิ่งใหม 0.56 

9 สงเสริมใหผูเรียนบรรลุความสําเร็จตามศักยภาพของผูเรียน 0.56 

10 มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน 0.55 

11 จัดกระบวนการเพิ่มคุณภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร 0.55 

12 สงเสริมใหบุคลากรทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 0.55 

13 เปนนักวางแผนและเปนผูตัดสินใจอยางเหมาะสม 0.53 

14 เนนการจัดการเรยีนการสอนที่มุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 0.53 

15 ชี้แนะแนวทางการปฏิบัตอิยางเปนระบบ 0.52 
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ตาราง 44 (ตอ) 

ลําดับ ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก (b) 

16 กําหนดทิศทางการทํางานอยางเปนระบบ 0.49 

17 ตัดสินทิศทางการทํางานในอนาคต 0.49 

18 มุงพัฒนาสูความสําเร็จขององคกร 0.49 

19 จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรอยางตอเนื่อง 0.46 

 

 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อทดสอบ 

ความสอดคลองของโมเดลตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 การวิเคราะหในตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดล

โครงสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กับขอมูลเชิงประจักษ  

 จากสเกลองคประกอบที่สรางขึ้นและองคประกอบหลัก 5 องคประกอบหลัก 

ไดแก ดานคาตอบแทน (CPS) ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (STF)  

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน (EVM) ดานความกาวหนาในอาชีพ (CAR) และดานบทบาท

ผูบริหาร (ECR) ที่นํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองสามารถแสดงโมเดล 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับที่สองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ดังภาพประกอบ 21 
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ภาพประกอบ 21 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 

  กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผูวิจัยไดศึกษา 

ความสัมพันธระหวางสเกลองคประกอบยอยหรือตัวบงชี้ใหมทั้ง 20 ตัว เพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ รวมถึง 

การวิเคราะหคาสถิติของ Bartlett (Bartlett’ Test of Sphericity) และคาดัชนี KMO  

(Kaiser – Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาวาองคประกอบ

มีความเหมาะสมหรือไม ดังแสดงในตาราง 45
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ตาราง 45 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบยอยขององคประกอบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน          

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

ตัว

บงชี ้
SLR BNF BNS PRM WPT PRG PSP SCS RPB SPV WKM FDW PRS PST PIS DLM PLN PSN PFM ADL 

SLR 1.00                    

BNF .448** 1.00                   

BNS .134** .595** 1.00                  

PRM .314** .664** .629** 1.00                 

WPT .383** .595** .487** .559** 1.00                

PRG .358** .620** .539** .635** .617** 1.00               

PSP .349** .584** .472** .581** .559** .626** 1.00              

SCS .361** .540** .392** .524** .593** .612** .600** 1.00             

RPB .353** .429** .250** .367** .595** .565** .514** .596** 1.00            

SPV .343** .570** .555** .553** .650** .600** .576** .601** .541** 1.00           

WKM .378** .501** .384** .411** .525** .546** .548** .480** .539** .597** 1.00          

FDW .364** .526** .366** .443** .609** .528** .567** .583** .563** .675** .622** 1.00         

PRS 0.044 .228** .377** .281** .231** .231** .242** .226** .119** .258** .156** .211** 1.00        

PST .392** .519** .505** .574** .525** .650** .645** .534** .454** .552** .512** .481** .363** 1.00       

PIS .357** .615** .588** .651** .566** .650** .638** .558** .463** .536** .476** .556** .312** .731** 1.00      

DLM .396** .490** .405** .473** .631** .615** .572** .597** .616** .593** .537** .587** .203** .626** .593** 1.00     

PLN .267** .551** .492** .496** .556** .581** .563** .526** .505** .659** .524** .615** .137** .556** .612** .566** 1.00    

PSN .280** .548** .504** .488** .497** .544** .504** .461** .419** .669** .509** .521** .156** .518** .546** .519** .787** 1.00   

PFM .194** .492** .569** .541** .457** .532** .521** .436** .337** .619** .450** .467** .203** .556** .557** .510** .735** .806** 1.00  

ADL .217** .434** .439** .400** .415** .434** .432** .451** .394** .611** .446** .515** .122** .449** .463** .482** .742** .799** .736** 1.00 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ผลการวิเคราะห 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู

พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 20 ตัว มีความสัมพันธกันเชงิบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(p < .01) โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือ การพัฒนาบุคลากร (PSN ) และ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PFM) คือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .806  

สวนตัวบงชีท้ี่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ (RPB) และความกดดัน 

ในการทํางานความสัมพันธของเหตุและผล (PRS) คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

.119 และพบวาทุกคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.30 ขึ้นไปผูวิจัยจงึนําไปวิเคราะห

ปจจัยองคประกอบในการพิจารณาความเหมาะสม ดังแสดงในตาราง 46  
 

ตาราง 46 แสดงคาสถิติ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

              ของครู 
 

โมเดล 
Bartlett’s Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser – Meyer - Olkin 

Measure of 

Sampling Adequacy 

ขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

ของครู 

7341 0.00 .954** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  จากตาราง 46 พบวา คา Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ 7341   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (p < .01) สวนคา KMO หรือ Kaiser –Meyer - Olkin 

Measure of Sampling Adequacy เทากับ .954 ซึ่งมากกวา .50 ดังนั้น จึงสามารถนําไป

วิเคราะหองคประกอบไดผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับสอง เพื่อพัฒนา 

ตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ปรากฏในตาราง 47 และภาพประกอบ 22 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



191 

ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับสอง เพื่อพัฒนาตัวบงชี้    

              ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ 

( ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องคประกอบ(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของตัว 

บงช้ี (e) 

อันดับแรก     

SLR 0.51** 0.26 0.10 0.73 

BNF 0.81**(0.7) 0.65 0.25 0.35 

BSN 0.70**(0.07) 0.50 0.21 0.50 

PRM 0.80**(0.7) 0.64 0.27 0.36 

WPT 0.80** 0.64 0.13 0.35 

PRG 0.81**(0.04) 0.65 0.02 0.35 

PSP 0.75**(0.4) 0.57 0.01 0.43 

SCS 0.77**(0.04) 0.59 0.12 0.41 

RPB 0.71**(0.04) 0.52 0.16 0.48 

SPV 0.83** 0.70 0.27 0.30 

WKM 0.74**(0.04) 0.55 0.15 0.45 

FDW 0.81**(0.04) 0.66 0.26 0.33 

PRS 0.39**(0.04) 0.15 -0.01 0.85 

PST 0.82** 0.68 0.27 0.32 

PIS 0.81**(0.04) 0.65 0.14 0.35 

DLM 0.78**(0.04) 0.60 0.04 0.40 

PLN 0.94** 0.88 0.57 0.12 

PSN 0.88**(0.04) 0.78 0.21 0.22 

PFM 0.90**(0.04) 0.82 0.13 0.17 

ADL 0.75**(0.04) 0.57 -0.07 0.42 

อันดับสอง     

CPS 0.91**(0.08) 0.83 - - 

STF 1.01**(0.5) 1.02 - - 

EVM 0.92**(0.05) 0.85 - - 

CAR 0.99**(0.5) 0.98 - - 

ECR 0.78**(0.04) 0.60 - - 

2R
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**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 93.27 df = 96 p - value = 0.55 GFI = 0.98 

AGFI = 0.96 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 
 

  จากตาราง 46 และ 47 สามารถสรางโมเดลโครงสรางทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียน ดังภาพประกอบ 22 

 
Chi-square = 93.27, df = 96, p-value = 0.55, RMSEA = 0.00 

 

 ภาพประกอบ 22 โมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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  จากตาราง 47 และภาพประกอบ 22 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันอันดับสอง ของโมเดลโมเดลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบวา โมเดลมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พจิารณาจาก คาไค - สแควร (Chi - Square)  

มีคาเทากับ 93.27 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 96 คานัยสําคัญทางสถิติ (p - value) 

เทากับ 0.55 ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑคือ คาไค – สแควร / df เทากับ 0.97  

ซึ่งมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) มีคาเทากับ 

0.98 มคีาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96 และ 

คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 เปนไปตาม

หลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วา โมเดลการวิจัย

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

  เมือ่พิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 47 และภาพประกอบ 22 

พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 20 ตัวมีคาเปนบวก ตั้งแต 0.39 – 0.94  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา เมื่อจัดลําดับตัวบงชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเปน

ตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี ้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (STF) 

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.01 ความกาวหนาในอาชีพ (CAR) มีน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.99 สภาพแวดลอมการทํางาน (EVM) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.92 

คาตอบแทน (CPS) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.91 และบทบาทผูบริหาร  

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.78 เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับสอง จะไมรายงานคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ ผูวิจัยจึงไดนําคาน้ําหนัก

องคประกอบสําหรบัตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของคร ูทั้ง 5 องคประกอบมา

สรางสเกลองคประกอบตัวบงชี ้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 แทนคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ 

ซึ่ง เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ (2554) กลาวไววาคาทั้งสองนี้ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

ดังนั้น จึงสามารถเขียนสมการโครงสรางตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ไดดังนี้ 

   MOR = 0.91(CPS) + 1.01(STF) + 0.92(EVM) + 0.99 (CAR) + 

0.78(ECR) 
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 ตอนที่ 3 น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบหลัก

องคประกอบยอยและตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเพื่อคัดเลือกตัวบงชี้ที่แสดงวามี 

คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหรือมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)                 

ตามเกณฑดังนี้ 1) เทากับหรือมากกวา .70 สําหรับองคประกอบหลัก (Farrell and Rudd, 

2011) และ 2) เทากับหรือมากกวา .30 สําหรับองคประกอบยอยและตัวบงชี้                 

(Tacq, 1997 อางถึงใน วิลาวัลย มาคุม, 2549) 

 

ตาราง 48 น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ขององคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

              และตัวบงชี้ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

              สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ดาน

คาตอบแทน 

(CPS) 

0.91** 

การไดรับเงินเดอืน 

(SLR) 
0.51** 

A1 0.66**(0.09) 

A2 0.42**(0.04) 

A3 0.43**(0.04) 

A4 0.48**(0.04) 

การไดประโยชน

เกื้อกูล (BNF) 
0.81** 

A5 0.52**(0.03) 

A6 0.47**(0.03) 

A7 0.54**(0.03) 

A8 0.53**(0.03) 

A9 0.84**(0.05) 

การไดโบนัส 

(BNS) 
0.70** 

A10 0.85**(0.05) 

A11 0.89**(0.05) 

A12 0.95**(0.06) 

การเลื่อนตําแหนง 

(PRM) 
0.80** 

A13 0.46**(0.03) 

A14 0.65**(0.04) 

A15 0.77**(0.04) 

A16 0.57**(0.03) 
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ตาราง 48 (ตอ)  

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงช้ี 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ดานความพึง

พอใจ     ใน

การ

ปฏิบัตงิาน 

(STF) 

1.01** 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

(WPT) 
0.80** 

A17 0.55**(0.05) 

A18 0.59**(0.04) 

A19 0.67**(0.04) 

A20 0.68**(0.04) 

A21 0.68**(0.04) 

ความกาวหนา 

ในการทํางาน 

(PRG) 

0.81** 

 

 

A22 0.62**(0.04) 

A23 0.72**(0.04) 

A24 0.63**(0.04) 

A25 0.72**(0.04) 

A26 0.72**(0.04) 

การไดรับการยอมรับ     

นับถือ (PSP) 
0.75** 

A27 0.72**(0.04) 

A28 0.69**(0.04) 

A29 0.77**(0.04) 

ความสําเร็จของงาน 

(SCS) 
0.77** 

A30 0.69**(0.04) 

A31 0.67**(0.04) 

A32 0.66**(0.04) 

ความรบัผิดชอบ 

(RPB) 
0.71** 

A33 0.67**(0.05) 

A34 0.58**(0.04) 

A35 0.76**(0.04) 

A36 0.65**(0.04) 
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ตาราง 48 (ตอ)  
 

องคประกอบหลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงช้ี 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ดานสภาพแวดลอม

การทํางาน 

(EVM) 

 

0.92** 

ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา 

(SPV) 

 

0.83** 

A37 0.67**(0.04) 

A38 0.72**(0.04) 

A39 0.66**(0.04) 

A40 0.60**(0.04) 

A41 0.67**(0.04) 

ความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงาน 

(WKM) 

0.74** 

A42 0.65**(0.05) 

A43 0.67**(0.04) 

A44 0.62**(0.04) 

A45 0.68**(0.04) 

ความเปนอิสระ 

ในการทํางาน 

(FDW) 

0.81 

A46 0.60**(0.04) 

A47 0.66**(0.04) 

A48 0.73**(0.04) 

A49 0.56**(0.05) 

A50 0.58**(0.04) 

ความกดดัน 

ในการทํางาน 

(FDW) 

0.81** 

A51 0.89**(0.04) 

A52 0.87**(0.04) 

A53 0.80**(0.04) 

ดานความกาวหนา

ในอาชีพ 

(CAR) 

0.99** 

ความกาวหนาใน

ตําแหนง 

(PST) 

0.82** 

A54 0.77**(0.04) 

A55 0.56**(0.04) 

A56 0.68**(0.04) 

ความกาวหนา 

ในเงินเดือน 

(PIS) 

0.81** 

A57 0.65**(0.04) 

A58 0.68**(0.04) 

A59 0.70**(0.04) 

A60 0.73**(0.04) 
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ตาราง 48 (ตอ)  
 

องคประกอบ

หลัก 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

องคประกอบ 

ยอย 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บงช้ี 

น้ําหนัก 

องคประกอบ 

b(SE) 

  

ความกาวหนาในการ

พัฒนาตนเอง 

(DLM) 

0.78** 

A61 0.71**(0.04) 

A62 0.63**(0.05) 

A63 0.67**(0.04) 

A64 0.62**(0.05) 

ดานบทบาท

ผูบริหาร 

(ECR) 

0.78** 

บทบาทนักวางแผน                       

(PLN) 
0.94** 

A65 0.49**(0.03) 

A66 0.49**(0.03) 

A67 0.53**(0.03) 

A68 0.52**(0.03) 

A69 0.55**(0.03) 

A70 0.49**(0.03) 

การพัฒนาบุคลากร 

(PSN) 
0.88** 

A71 0.55**(0.03) 

A72 0.55**(0.03) 

A73 0.46**(0.03) 

A74 0.56**(0.03) 

A75 0.61**(0.05) 

การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

(PFM) 

0.90** 

A76 0.57**(0.03) 

A77 0.59**(0.04) 

A78 0.60**(0.03) 

A79 0.63**(0.04) 

ผูนําทางวิชาการ 

(ADL) 
0.75** 

A80 0.58**(0.03) 

A81 0.60**(0.03) 

A82 0.53**(0.03) 

A83 0.56**(0.03) 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 93.27 df = 96 p - value = 0.55 GFI = 0.98 

AGFI = 0.96 RMSEA = 0.000 ** (p < .01) 
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  จากตาราง 48 พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  

ขององคประกอบหลักทั้ง 5 องคประกอบหลักมีคาเปนบวก มีคาตัง้แต 0.78 – 1.01 และ 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา เรียงลําดับจากคาน้ําหนักองคประกอบมาก 

ไปหานอย คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (STF) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.01 

ความกาวหนาในอาชีพ (CAR) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.99 สภาพแวดลอม 

การทํางาน (EVM) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.92 คาตอบแทน (CPS) มีน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.91 และบทบาทผูบริหาร มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.78 

ตามลําดับ คาน้ําหนักองคประกอบขององคประกอบยอยทั้ง 20 องคประกอบยอย 

มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และคาน้ําหนักองคประกอบ 

(factor loading) ของตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชีข้วัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   

ทั้ง 83 ตัวบงชี้มีคาเปนบวก ตั้งแต 0.42 – 0.95 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ทุกคา 
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