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บทที่ 1

บทนํา

ความสําคัญของปญหา

ภายใตกระแสโลกาภิวัตน สังคมโลกถูกขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปน
พลวตั ทาํใหสังคมมกีารแขงขนัเพือ่ชวงชงิความเปนเลศิในดานตางๆ ผูทีต่อบรับตอความเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้จะเปนผูทีส่ามารถอยูรอด สวนผูทีไ่มสามารถทานตอกระแสความเปลีย่นแปลงจะเปนผูที่ถูก
ดูดกลืนและลมสลายไปในที่สุด ดังนั้น ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงและแขงขันจึงมุงเนนไปที่ 
“คุณภาพ” และ “ประสิทธภิาพ” กระแสความตองการของโลกจงึมกีารปรบัคานยิมและความคาดหวงั
ตอผลงานที่เกิดขึ้น องคการตางๆ จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในระบบการบริหาร
และการจัดการ กลาวคือ ตองมุงเนนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และตองธํารงไวซึ่ง 
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภาพ นอกจากนี้ยังตองมีการปรับองคการ ลักษณะของการบริหาร 
จดัการ เพือ่ใหการทาํงานมคีวามสอดคลองกบัสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกองคการ ซึง่อาจ
สงผลตอธรรมชาติของงานที่ตองเปลี่ยนแปลงไป ทําใหลักษณะของงานมีความสลับซับซอน 
มีความยากขึ้น คนในองคการตางๆ ตองใชภูมิปญญาในการคิด วิเคราะห ตองรับรูกระบวน 
การทํางานภายใตความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถแกปญหาหรือตัดสินใจในการทํางานไดทัน
ทวงที มีความโปรงใสและพรอมตอการตรวจสอบตลอดเวลา

ในบริบทใหมของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญ ต้ังแตกระบวนการ
สรรหา การธํารงรักษา ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลาวคือ องคการจําตองหาวิธีการใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดประโยชน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เฉกเชนเดียวกับ
ทรัพยากรดานอืน่ๆ ภายในองคการ หากแตมนษุยเปนทรพัยากรทีม่คีวามรูสึกนกึคดิ มจีติวญิญาณ
และคงมิอาจปฏิเสธไดวา มนุษยคือตัวแปรสําคัญที่เปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เปนพลวัตแทบทั้งสิ้น

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน การเสริมสรางใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางาน ลดการขาด การลา การมาทํางานสาย มีความพึงพอใจในการทํางาน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มผลผลิตในงานไดนั้น องคการตองสามารถตอบสนองตอ
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ความตองการของบุคคลในองคการไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ความตองการของมนุษยนั้นมีทั้งดาน
วัตถุและดานจิตใจ แตเนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลในการทํางาน ทําใหความตองการ
ของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน “งาน” ที่แตละบุคคลใหความหมายนั้นจึงแตกตางกัน บางคน
ทํางานเพื่อความจําเปนในการยังชีพ ในขณะที่บางคนทํางานเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรี ความภาคภูมิ
ใจและความรูสึกวาตนเองมีคุณคา อยางไรก็ตาม แมวาความตองการเริ่มแรกของบุคคลในการ
ทํางานจะแตกตางกัน  แตทายที่ สุดจุดหมายปลายทางที่ บุคคลไดรับจากการทํางานคือ  
ความรูสึกภาคภมูใิจและความรูสึกวาตนเองมคีา ทาํใหชวีติมคีวามหมายมากยิง่ขึน้ ในทางจติวทิยา
ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง” (self-esteem) ซึ่งกลาวถึง
ความรูสึก ของบุคคลที่มีตอตนเอง โดยที่เขาประเมินตนเองวามีคุณคา ชีวิตมีความทาทายและ
สามารถทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามที่ตองการได ซึ่ง Schultz และ Schultz (1998: 380-
381) กลาววา ในสถานทีท่าํงานนกัจติวทิยาอตุสาหกรรมหรอืนกัจติวทิยาองคการเรยีกแนวความคิด
นี้วา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่เปนสวนหนึ่งขององคการ (organization based self 
esteem) ซึง่บคุคลทีม่คีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเองสงูทีไ่ดเปนสวนหนึง่ขององคการ จะมคีวามรูสึก
วาตัวเองมีคุณคาและมองตนเองวามีความสําคัญ มีประสิทธิภาพ และเปนสมาชิกที่มีคาของ 
องคการที่เขาทํางานอยู นอกจากนี้ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการทํางานของบุคคล ใน 2 แนวทางสําคัญ คือ แนวทางแรก ในฐานะที่เปนพนักงาน
ขององคการทําใหบุคคลมีระดับของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตางกัน ซึ่งจะสัมพันธกับ
วิธีการปฏิบัติ ความรูสึกและวิธีการคิดในขณะที่บุคคลทํางาน แนวทางที่สอง เปนความรูสึกเห็น
คุณคาของบุคคลที่รูสึกดีตอตนเองโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้น ส่ิงที่พนักงานในองคการทําและเชื่อสวน
มากจะเปนเรื่องของการสงเสริม การรักษาและทํานุบํารุงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของพวก
เขา ซึ่งความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนี้ จะทําใหเราเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้ง
กระบวนการสรางแรงจงูใจ ซึง่จะชวยใหองคการสามารถเขาใจอธบิายและบรหิารจดัการพฤตกิรรม
ของบุคคลในการทํางานในองคการได (Brockner, 1998: 160) อาจกลาวไดวาความสําเร็จของ
องคการในทศวรรษหนาขึ้นอยูกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของพนักงาน การศึกษาถึงบทบาท
ของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในองคการจะชวยใหผูบริหารเขาใจ และสามารถเขาใจและจดัการ
กบัพฤติกรรมของพนักงานไดอยางมีประสิทธิผล (Serafin,1994 อางถึงในสิตา, 2542: 81)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนสถาบนัการศกึษาของรฐัซึง่กลาวไดวาอยูในระดบัแนวหนา
ของประเทศ โดยมีปณิธานมุงมั่นเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ และมีพันธะกิจสําคัญ 4
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ประการ คือ ประการแรก การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม ประการที่สอง การวิจัยเพื่อเสริมสราง
องคความรู สนับสนุนการเรียนการสอน และการปรับใชผลงานวิจัย ประการที่สาม การใหบริการ
ทางวิชาการ และประการสุดทาย คือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตภาระหนาที่
ดังกลาว ไดมีการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยออกเปนคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อทําหนาที่
หลักที่มีอยูและประสานปณิธานของมหาวิทยาลัยใหเปนรูปธรรม โดยมีการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับตอภารกิจในแตละหนวย ซึ่งจัดแบงเปน 3 ประเภทดังนี้

1.  ขาราชการสาย ก ประกอบดวย บุคลากรในสายงานการเรียนการสอนโดยตรง ได
แก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

2.  ขาราชการสาย ข ประกอบดวยบุคลากรในสายงานดานวิจัย ดานบริการวิชาการ
ไดแก ตําแหนงนักวิจัย นักวิชาการ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน

3.  ขาราชการสาย ค ประกอบดวยบุคลากรในสายบริหารธุรการ ไดแก พนักงานธุรการ
เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป เจาหนาทีก่ารเงนิการบญัช ีเจาหนาทีพ่สัดุ พนกังานสถติิ พนกังานพมิพดีด
เปนตน

ภายใตการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจัดแบงเปนประเภทดังกลาว นับวาเปนการจาํแนก
ตามสายงานภายใตหนาทีค่วามรบัผิดชอบอยางชดัเจน สะดวกตอการบรหิารและการตดัสนิใจใน
ทรัพยากรบุคคล หากแตในสังคมหนึ่งเมื่อบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันทั้งโดยภูมิหลัง การศึกษา
บุคลกิภาพ ความสามารถ เมือ่มาอยูรวมกนัและถกูจดัแบงสถานภาพยอมทาํใหเกดิความรูสึกแบงแยก
ไมทดัเทยีมกนั ความเหลือ่มลํ้าของบคุลการอนัเนือ่งมาจากสถานภาพของแตละสายงาน การไดรับ
โอกาสในการเลื่อนตําแหนง หนทางที่จะกาวไปสูความกาวหนาในอาชีพหรือสายงานที่ดํารงอยูไม
เอื้ออํานวย ทําใหบุคลากรในบางสถานภาพเจริญเติบโตหรือกาวไปไดในระดับหนึ่งเทานัน้

นอกจากนี้ โอกาสกาวหนาในสายงานของขาราชการสาย ค เชน การกาวไปสูในระดับที่
สูงขึ้น หากจะเปรียบเทียบกับขาราชการสาย ก และสาย ข สามารถขอปรับไปสูระดับที่สูงขึ้นได
โดยการเสนอผลงานทั้งดานบริหารและวิชาการ แตในขณะที่ขาราชการสาย ค หากมิไดดํารงใน
ตําแหนงทางการบริหารภายใตแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานที่ กม. รองรับ จะไมสามารถขอ
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ปรับเพือ่กาวไปสูในระดบัทีสู่งขึน้ได เชน ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป ถามคีวามประสงคจะ
ใหระดบัซสูีงขึน้ตองไตระดบัตามโครงสรางหนวยงานขึน้ไป กลาวคอื จะเปนระดับ 7 ไดเมือ่เปนหวั
หนางานและระดบั 8 ได เมือ่เปนเลขานกุารคณะ/สถาบนั/สํานกั/ผูอํานวยการกองเทานัน้ และถาจะ
เปนระดบั 9 กม็ ี2 เสนทาง คือ เสนทางบรหิารตามโครงสรางหนวยงาน ปจจบัุนคอืตําแหนงหวัหนา
สํานกังานอธกิารบด ีหวัหนาสาํนกังานวทิยาเขต สวนอกีเสนทางหนึง่ คือ การขอดาํรงตําแหนงทาง
วชิาการทีเ่รียกวา เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป ระดบั 9 ชาํนาญการพเิศษ (สุนนัทา  คัมภีร, 2545: 2) 
ดังนัน้จะเหน็วาในหลายตาํแหนง เชน ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป หากบรรจเุร่ิมแรกวฒุิ
ปริญญาตรจีะไดรับการบรรจุในระดับ 3 เมื่อกาวไปสูระดับที่สูงขึ้นถึงระดับ 6 แลวสวนใหญจะ
ประสบกับปญหาการเจริญเติบโตตามโครงสรางหนวยงานหรือกฎเกณฑการขอดํารงตําแหนงทาง
วิชาการที่ไมเอื้ออํานวยไดมากนัก จึงทําใหการเจริญเติบโตของขาราชการสาย ค สวนใหญชะงัก 
เชน ขาราชการในระดับ 6 มีจํานวนถึงรอยละ 7.90 สวนระดับ 7 และ 8 มีเพียงรอยละ 4.85 และ 
2.37 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขาราชการสาย ก ในระดับ 6 มีรอยละ 5.74 และระดับ 7
และ 8 มีถึงรอยละ 24.5 และ 6.51 ตามลําดับ ดังขอมูลจํานวนขาราชการ สาย ก ข และ ค ซึ่งได
นํามาเปรียบเทียบเฉพาะในระดับ 6, 7 และ 8 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบจํานวนขาราชการสาย ก ข และ ค ในระดับตําแหนง 6, 7 และ 8

ระดับตําแหนง (ซี)
ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8ขาราชการ จํานวน

ทั้งหมด
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สาย ก 1,948 112 5.74 479 24.58 127 6.51
สาย ข 615 63 10.24 71 11.54 31 5.04
สาย ค 886 70 7.90 43 4.85 21 2.37

             ที่มา: ฐานขอมูล กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ เดือนเมษายน 2546
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นอกจากนี้ โอกาสการกาวไปสูตําแหนงทางการบริหารของขาราชการสาย ค ยังมีไมมาก
เทาที่ควรจะเปน ดังนั้นการใหการยอมรับ การใหสิทธิ์ขาราชการสาย ค ในการเขาไปสูตําแหนง
ทางการบริหาร หรือเปดโอกาสใหมีผูแทนจากสาย ค เขารวมเปนผูบริหารในระดับสูงของหนวย
งานตางๆ ที่ตัวเองสังกัดเพือ่มสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็ในฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่ขององคการ 
จะเหน็วายงัมไีมมากนกั

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของขาราชการสาย
ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะที่เขาเปนสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งเปนกําลังสําคัญขององค
การในการนําพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสูการบรรลุปณิธานที่กําหนดไว และในการที่
บุคลากรจะเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญขององคการไดนั้น จําเปนที่จะตองมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองสูง  เนื่องจากบุคคลที่มีความรูสึกความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีความรูสึกที่ดีตอ
การทํางานสูงตามไปดวย (Suinn และคณะ, 1962: 473-474) และบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองสูงจากการเปนสมาชิกในองคการ จะมองวาตนเองเปนบุคคลที่มีคุณคา มีความหมาย มี
ความสําคัญตอองคการ (Pierce และคณะ, 1989: 622-648)  และพนักงานที่มีความรูสึกเห็นคุณ
คาในตนเองสูงจะปฏิบัติงานไดดีกวา และมีความพึงพอใจในงานที่ทํามากกวา พนักงานที่มีความรู
สึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา  (Korman, 1970 อางถึงในสิตา, 2542: 40)

ดังนั้นการศึกษาและหาแนวทางเพื่อเสริมสรางความรูเห็นคุณคาในตนเองใหกับบุคลากร
ในองคการ  จึงเปนสิ่งที่จําเปน ดังที่ Serafin (1994 อางถึงในสิตา, 2542: 81) กลาววา การที่องค
การจะประสบความสําเร็จไดในศตวรรษนี้จะตองขึ้นอยูกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ
สมาชิกในองคการ  ยิ่งไปกวานั้น ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ยังเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา
บุคคลไปสูความเปนบุคคลที่มีศักยภาพสมบูรณอีกดวย (Bruno,1983:359) ดังนั้นมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  ในฐานะสถาบันทางการศึกษา ที่ไดกอต้ังมาจนครบ 60 ป ในป 2546  ซึ่งสั่งสมทั้ง
ประสบการณ องคความรู  ตลอดจนทรัพยากรทั้งดานบุคคลและดานวัตถุ จะเห็นไดจากการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังวิทยาเขตตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศไทย ถึง 7 วิทยาเขต  หากแต
การพัฒนาในดานทรัพยากรวัตถุอยางเดียวคงไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จําเปนตองพัฒนาทรัพยากรดานบุคคลควบคูกันไป  เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะรองรับการเจริญ
เติบโตในดานอื่น ๆ ดวย  โดยการเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมีความสุข
กับการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางาน มคีวามจงรกัภกัดตีอองคการ รูสึกเปนสวนหนึง่ของ
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ความสาํเรจ็ขององคการ  และมคีวามภาคภมูใิจจากการเปนสมาชิกคนหนึ่งของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

วัตถุประสงคของการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และระดับความพึงพอใจในงานของ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. เพือ่ศึกษาปจจยัทีม่อิีทธพิลตอความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในงานกับ
ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับความพึงพอใจในงาน

5. เพือ่ศึกษาตวัพยากรณรวมระหวาง ลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทาํงาน
กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

6. เพือ่ศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางลกัษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทาํงาน
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับความพึง
พอใจในงาน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ทําใหทราบถึงระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองและระดับความพึงพอใจในงาน
ของขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพขององคการ

2. ทําใหทราบปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการเสรมิสรางใหขาราชการสาย ค มี
ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่ของมหาวทิยาลยั ซึง่สามารถสงผลตอขวญั กาํลงั
ใจ และของการทาํงานของขาราชการสาย ค ทีเ่อือ้ประโยชนและมปีระสิทธภิาพตอมหาวทิยาลยัมากที่
สุด

3. ทําใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานสําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการนําไปใชเปน
แนวทางเพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และมีความพึงพอใจในงานเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลขององคการตอไป

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี้

ประชากรที่ใชในการศึกษา

ประชากรศึกษาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการสาย ค ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ซึ่งประกอบดวยขาราชการที่ดํารงตําแหนงในสายบริหาร เชน เจา
หนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจาหนาที่พัสดุ พนักงานธุรการ เจาหนาที่บุคคล
เจาหนาที่พิมพดีด เจาหนาที่ประชาสัมพันธ นิติกร นักสถิติ เจาหนาที่เวชสถิติ เปนตน

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
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กลุมที่ 1

1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก

1.1.1 ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
การทํางาน รายได ระดับตําแหนง (ซี)

1.1.2 ลักษณะงาน ประกอบดวย ความหลากหลายในงาน ความสําคัญ
ของงาน ความมีอิสระในการทํางาน

1.1.3 ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย การสนับสนุน
ของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลุมที่ 2

2.1 ตัวแปรอสิระ ไดแก ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในงาน

นิยามศัพท

1. ลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเฉพาะของแตละบุคคล ไดแก

1.1 เพศ หมายถึง ขาราชการเพศชาย และขาราชการเพศหญิง
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1.2 อาย ุ หมายถงึ จาํนวนปของอายขุณะทีก่าํลงัปฏบัิติงานอยูในปจจบัุน คิดเปน
จํานวนปบริบูรณ นับถึงวันตอบแบบสอบถาม

1.3 ระดบัการศกึษา หมายถงึ วฒุกิารศกึษาขัน้สงูสดุของขาราชการ นบัถงึวนัที่
ตอบแบบสอบถาม

1.4 อายุการทํางาน หมายถึง จํานวนระยะเวลาที่ขาราชการไดรับบรรจุและ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.5 รายได หมายถึง รายไดตอเดือนของขาราชการที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1.6 ระดับตําแหนง (ซี) หมายถึง ระดับของตําแหนงที่ดํารงอยูในขณะที่ตอบ
แบบสอบถาม

2. ลักษณะงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานที่ขาราชการรับผิดชอบ โดยพิจารณา
จากความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางาน

2.1 ความหลากหลายในงาน หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงคุณลักษณะของงาน
ที่มีความหลากหลายในแงของกิจกรรมซึ่งทําใหเพิ่มภาระงานภายใตความรับผิดชอบ และตองใช
ความถนัดหรือทักษะหลายอยางเพื่อใหงานแลวเสร็จตามกําหนดเวลา

2.2 ความสําคัญของงาน หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงคุณลักษณะของงานที่
บุคคลตองใชความรูความสามารถเฉพาะดานและงานนั้นเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จขององค
การ ซึ่งสามารถเหน็ผลสัมฤทธิข์องงานชดัเจนเปนรูปธรรม มผีลลัพธทีส่ามารถชีว้ดัได

2.3 ความมีอิสระในงาน หมายถึง การใหอิสระในการใชวิจารณญาณตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและควบคุมตัวเอง โดยไมจําเปนตองมีการตรวจสอบหรือควบคุมจากผู
อ่ืน
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3. ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมใน
การทํางานของขาราชการสาย ค โดยพิจารณาจากการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงใน
งาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.1 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา หมายถึง การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาใน
ดานสวสัดิภาพ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และไววางใจในการปฏบัิติงาน ทีไ่ดรับมอบหมายใหประสบ
ความสาํเรจ็บรรลุตามเปาหมาย

3.2 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความมั่นคงแนนอนในตําแหนงงาน และ
ความมั่นคงขององคการ ทําใหบุคคลรูสึกไมตองวิตกกังวลวาจะถูกเลิกจาง

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรูตอผลการปฏิบัติงานที่
ประเมินโดยผูบังคับบัญชาที่ออกมาในรูปของการยกยองชมเชย หรือในรูปของการพิจารณา
ความดีความชอบประจําป เมื่อมีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกพอใจ

4. ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง (self esteem) หมายถงึ ความรูสึกทีข่าราชการสาย ค
มตีอตนเอง โดยประเมินวาตนเองมีคุณคา มีเกียรติ มีความสําคัญ มีความภาคภูมิใจ และรูสึกวา
ตนเองเปนที่ยอมรับนับถือจากผูอ่ืนโดยอาศัยประสบการณและสภาพแวดลอม ทั้งในฐานะที่เปน
ขาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในฐานะของมนุษยคนหนึ่งที่มีคุณคา

4.1 ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (specific self esteem) หมายถึง ความรูสึกที่ขาราชการสาย ค มีตอตนเอง โดย
ประเมินวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีความสําคัญ มีความภาคภูมิใจ เปนที่
ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน จากการที่ตนเองเปนสมาชิกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
ในฐานะที่เปนขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5. ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ความรูสึกของบคุคลในดานบวก ทีม่ตีองานทีรั่บผิดชอบ
รวมทั้งปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานที่สามารถตอบสนองความตองการของตนเอง ทําใหบุคคล
สามารถปฏบัิติงานดวยความตัง้ใจและทุมเทใหกบัองคการอยางเตม็กาํลงัความสามารถ โดยผูวจิยั
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พิจารณาจากองคประกอบที่เกี่ยวของ 5 ดาน คือ ความสําเร็จในงาน ลักษณะของงาน  
ความรับผิดชอบในงาน การไดรับการยอมรับ และความกาวหนาในงาน



บทที่ 2

การตรวจเอกสาร

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เปนความรูสึกดีๆ ที่บุคคลมีใหกับตัวเองโดยไมตอง
เปรียบเทียบกับผูอ่ืนหรือส่ิงอื่น (เกียรติวรรณ, 2543) เปนความรูสึกที่มนุษยทุกคนตองการตั้งแต
เล็กจนโต ที่รูสึกวาตัวเองมีคุณคาและตองการการยอมรับจากผูอ่ืน ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
เปนกลไกภายในของบุคคลที่ชวยใหบุคคลมีความตองการที่เปนไปอยางมีเหตุผล นอกจากนี้ยัง
ปรากฏวา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองยังเปนพื้นฐานของคุณลักษณะของบุคคลที่เปนที่นาสนใจ
ของผูอ่ืน กลาวคอื การมสีมรรถนะ การมคีวามสามารถและเปนทีดึ่งดดู (Baumeister และ Leary, 
1995: 68)  นอกจากนีค้วามรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเปนสิ่งสําคัญ เพราะวาความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองทําใหบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง อันเนื่องจากการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ทําให
ประเมินตนวามีคุณคา มีศักยภาพในการประสบความสําเร็จตอส่ิงที่ตนคาดหวัง(ภาวิณี, 2537: 
50) ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้

ความหมายของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง เปนความรูสึกภายในของบคุคลทีม่ตีอตนเอง ซึง่มนีกัคดิ
นักทฤษฎีไดใหความหมายของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไวดังตอไปนี้

Maslow (1970: 50) กลาวถึงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไววา เปนความตองการที่
สําคญัและเขาใจยากทีสุ่ด เพราะขึน้กบัองคประกอบตางๆ มากมาย ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
เกดิจากการยอมรบัของคนอืน่ โดยพจิารณาจากการตอบสนองของคนรอบขาง เชน พอแม ญาตพิีน่อง
และเพื่อน นอกจากนี้ ยังเกิดจากการประเมินคุณคา ความสามารถ และความสําเร็จอีกดวย หาก
การประเมนิเปนไปในดานบวกกจ็ะเกดิความเชือ่มัน่ในคณุคาแหงตน มคีวามเขมแขง็ มคีวามสามารถ
แตถาการประเมินเปนไปในดานลบจะทําใหรูสึกวามีปมดอย ออนแอ ชวยตัวเองไมได หากบุคคล
ประสบความสําเร็จในดานความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ก็จะมีโอกาสบรรลุถึงความสําเร็จในชีวิต
ตามความนึกคิดของตน (self-actualization) อันเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย
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Maslow แบงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเปน 2 สวน คือ

1.  ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่เกิดจากการยอมรับตนเอง คือ ความตองการมีความ
เขมแข็ง ความสําเร็จ ความสามารถเพียงพอในการทําสิ่งตางๆ ความเชื่อมั่นและมีอิสระ

2. ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่เกิดจากการยอมรับของผูอ่ืน คือ ความตองการมี
ชื่อเสียง เกียรติยศ ตําแหนง ความรุงเรือง มีอํานาจเหนือผูอ่ืน  ไดรับการยอมรับ ความสนใจ
มีความสําคัญ หรือเปนที่ชื่นชมของคนอื่น

Rosenberg (1979: 31, 54) กลาววา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เปนการประเมิน
ตนเองในทางบวกหรือลบ การที่บุคคลหนึ่งมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง (high self-esteem)
จะหมายถึง เขามีความเคารพตนเอง ยอมรับตนเอง คิดวาตนเองเปนคนที่มีคุณคา ตระหนกัใน
ขอผิดพลาดของตน ซึง่คาดหวงัวาจะแกไขใหดีข้ึนได ในขณะทีบุ่คคลทีม่คีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
ตํ่า (low self-esteem) จะขาดความเคารพตนเอง คิดวาตนเองไมมีคุณคา รูสึกไมมีความเพียงพอ
หรือขาดบางสิ่งบางอยางที่ทําใหไมทัดเทียมกับผูอ่ืน

Katz (1988: 248) ไดใหความหมายของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองวา เปนการยกยอง
ตนเองของบุคคล ซึ่งมีผลมาจากการประเมินตนเองและจากเพื่อนหรือคนรอบขาง ทําใหบุคคลนั้น
มีความรูสึกเปนที่รักและเปนที่ยอมรับของคนอื่นๆ และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนี้ไมสามารถ
เกิดขึ้นไดในทันทีทันใด จะมีการสั่งสมมาและความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจะมีมากหรือนอย ข้ึน
อยูกับสถานการณและสิ่งแวดลอมตางๆ ในขณะนั้นดวย

Coopersmith (1981: 4) ไดใหความหมายของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองวา เปน
การประเมนิคณุคาของบคุคล ซึง่แสดงในรปูของทศันคตทิีแ่ตละคนมตีอตัวเอง โดยแสดงถงึทศันคตขิอง
การยอมรับหรือไมยอมรับ และบงชี้ถึงสิ่งที่เขาเชื่อวาตัวเองมีความสามารถ มีความสําคัญ ประสบ
ความสําเร็จ และมีคุณคา
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Branden (1969 อางถึงใน ชวนพิศ, 2535: 5) กลาววา ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
เปนความรูสึกของการมปีระสิทธภิาพแหงตน และความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองเกดิจากการตดัสนิตน
กบัมาตรฐานทีต้ั่งไว ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองจะลดลงถาบคุคลลมเหลวในการเปรียบเทียบตน
กับมาตรฐาน

Bachman (1987: 373) ใหความเหน็วา ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองหมายถงึ ผลเฉลีย่จาก
การประเมนิคณุสมบัติของเอกลกัษณแหงตน การประเมนิคณุสมบัติแตละอยางขึน้อยูกบัคานยิมของ
สังคม บุคคลจะประเมินความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไดจากความแตกตางระหวางคุณสมบัติที่
ตนมีอยูกับคุณสมบัติในอุดมคติที่บุคคลนั้นอยากเปน

Sasse (1978: 48) กลาววา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเปนความตองการที่บุคคล
รูสึกถึงความสําคัญและคุณคาที่มีอยูในตนเอง ตองการใหบุคคลอื่นยอมรับและเชื่อถือ เพื่อใหตน
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจและนับถือตนเอง

Branden (1981: 110) กลาววา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เปนลักษณะของ 
ความเชื่อมั่นในตนเอง และความนับถือตนเองที่เกิดจากความเชื่อในความมีคุณคาของตนเอง  
ความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะบรรลุความสําเร็จในส่ิงที่พอใจ

จากแตละความหมายของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองดังกลาว สรุปไดวาความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง เปนความรูสึกของบุคคลจากการประเมิน การพิจารณาหรือตัดสินคุณคาที่ตนมี
อยูตามความรูสึกและทัศนคติที่มีตอตนเองในดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จใน
การกระทําตางๆ ทาํใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีประโยชน มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง
และไดรับการยอมรับจากผูคนรอบขาง

แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ James

James (1950: 310-311) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองวา
เปนการพิจารณาจากสัดสวนของสิ่งที่เปนจริงกับศักยภาพที่คาดหวังวาจะเปนซึ่งเปนสัดสวนโดยมี
ความสําเร็จที่แทจริงเปนตัวตั้งและความคาดหวังในความสําเร็จเปนตัวหาร โดยเปนสูตรดังนี้ คือ
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ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง    =

ตามสูตรนี้ ความสําเร็จ หมายถึง การประสบความสําเร็จที่แทจริงตามเปาหมายของ
บุคคล ความคาดหวัง หมายถึง ส่ิงที่เราคาดคิดวาจะเปนเชนนั้นหรือเปาหมายตางๆ ที่บุคคลตั้งไว
เพราะฉะนั้น ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลก็คือ อัตราสวนระหวางความสําเร็จที่แทจริง
กบัความคาดหวงัในความสาํเรจ็ของบคุคลนัน้

แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ Rosenberg

ตามแนวคิดของ Rosenberg (1979: 129) ถือวาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเปนสวน
หนึ่งของโครงสรางของความคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยอยูในลักษณะของการประเมินตนเอง (self
evaluation) ในเร่ืองของคณุคาและความสามารถซึง่จะเกีย่วพนักบัเอกลกัษณและคณุสมบติัเฉพาะ
เจาะจงบางประการของบุคคล

ในทัศนะของ Rosenberg (1979: 135) ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง คือ ทัศนคติที่
บุคคลมตีอตนเองในดานบวกหรอืดานลบอยางใดอยางหนึง่ ดังนัน้การทีบุ่คคลหนึง่มคีวามรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองอยูในระดับสูงจะหมายถึง การที่บุคคลคิดวาเขาเปนคนที่มีคุณคา มีเกียรติ มี
ความพึงพอใจในตนเอง ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่าํ ซึง่จะหมาย
ถงึคนที่ขาดความเคารพตนเอง ปฏิเสธตนเอง คิดวาตนเองไมมีคุณคา ขาดความพึงพอใจในตนเอง
มีความรูสึกวาตนเองดอย ขาดบางสิ่งบางอยาง ไมเทาเทียมกับผูอ่ืน

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองตามแนวความคิดของ Rosenberg ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของโครงสรางอัตมโนภาพ โดยในการศึกษาเกี่ยวกับอัตมโนภาพ Rosenberg ไดแยกพิจารณา
ออกเปน 2 มิติ คือ

1. การรับรูตนเอง (cognitive self) เปนเรื่องของความรู ความเขาใจที่บุคคลมีตอ
ตนเองจากการที่บุคคลเปนเจาของตําแหนง สถานภาพ ภายในโครงสรางสังคมที่บุคคลอาศัยหรือ

ความสําเร็จที่แทจริง (success)

ความคาดหวังในความสําเร็จ (pretensions)
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เปนสมาชกิอยู ทาํใหบุคคลแตละคนมเีอกลกัษณเปนของตนเอง เชน เปนพอ แม เพือ่น ครู แพทย ฯลฯ
เอกลักษณที่บุคคลไดจากสังคมนี้สามารถทําใหบุคคลรูวาเขาเปนใคร คนอื่นเปนใคร การรับรูนี้นํา
ไปสูอัตมโนภาพของบุคคล โดยอัตตะที่เกิดขึ้นไมเกี่ยวของกับการประเมินของบุคคล

2. การประเมินตนเอง (evaluative self) เปนการอธิบายตนเองของบุคคลซึ่งไดมาจาก
การที่บุคคลนําตนเองไปประเมินกับส่ิงอื่นหรือคนอ่ืน เพื่อที่จะใหบุคคลรูวาเขามีคุณคาหรือมีความ
ภาคภมูใิจในตนเองสงูหรอืตํ่าอยางไร การประเมนิตนเองของบคุคลในแนวสงัคมวทิยา สวนใหญจะอยู
ในเรื่องของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง โดยจะพบวาการที่บุคคลรูสึกตอตนเองในเรื่องความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองอยางไร ก็จะนําไปสูพฤติกรรมเชนนั้น

ตามแนวคดิของ Rosenberg เขามองวา อัตมโนภาพและความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
เปน 2 มิติที่แยกออกจากกัน โดยกลาววาทั้งสองไมใชส่ิงเดียวกัน ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
เปนเพียงมิติหนึ่งของโครงสรางอัตมโนภาพ สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้

ในดานการรับรูตนเอง

อัตมโนภาพ

ในดานการประเมินความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

ภาพที่ 1  แผนภาพแสดงโครงสรางอัตมโนภาพและความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

ที่มา: Rosenberg (1979 )

แนวคิดของ Rosenberg เกีย่วกบัความรูสกึเหน็คณุคาในตนเองในบรบิทรวม (global self
esteem) และความรูสกึเหน็คณุคาในตนเองเฉพาะดาน (specific self esteem)

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลนั้น Rosenberg (1981) ไดแบงออกเปน 2
ประเภท คือ ทัศนคติที่บุคคลพิจารณาตนเองโดยรวม (self as a whole) ซึ่งเรียกวาความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในบริบทรวม (global self esteem) หมายถึง การที่บุคคลมีทัศนคติตอตนเองโดย
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รวม ไมแยกพิจารณาในดานใดดานหนึง่หรอืเอกลกัษณใดเอกลกัษณหนึง่ แตจะมองในลกัษณะเปน
คนคนหนึง่ และทศันคตทิี่บุคคลพิจารณาตนเองในดานใดดานหนึ่งหรือเอกลักษณใดเอกลักษณ
หนึ่ง เรียกวา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดาน (specific self esteem) โดยปกตแิลวถา
บุคคลมคีวามนบัถอืตนเองในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่แลว จะสงผลใหเขามองตวัเองในภาพรวมวามีคุณคา
ในทางตรงขาม ถาเขาประเมินตนเองวาดอยคุณสมบัติหรือลดความนับถือตนเองในดานใดดาน
หนึ่งการประเมินคุณคาตนเองโดยรวมก็จะมีระดับตํ่าลงดวย ความสัมพันธระหวางความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองในบรบิทรวม และความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองเฉพาะดาน Rosenberg อธบิายโดยใช
มโนทศันเอกลักษณทีเ่ปนศนูยกลาง(psychological centrality) กลาวคอื เอกลักษณที่เปนศูนยกลาง
คือเอกลักษณของการใหคุณคาตนเอง เปนเอกลักษณที่ใชเปนเกณฑในการตัดสินอัตตะ เชน ถา
คนๆ หนึ่งคิดวาเขาเปนคนฉลาด มีเสนห นาคบ และเปนคนที่มีคุณธรรม เขาจะมองตนเองในทางที่
มีคุณคาหรือมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในบริบทรวมสูง (ในกรณีที่บุคคลนั้นใหความสําคัญ
ตอลักษณะทางกายภาพเหลานั้นเปนเอกลักษณที่เปนศูนยกลางของเขา) สวนบุคคลที่เปนสมาชิก
ชนกลุมนอยเปนบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าหรือยากจน เปนบุคคลที่ประสบความลมเหลวใน
การเรียน เปนบุคคลที่มีความเจ็บปวยทางจิต บุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองใน
บริบทรวมต่าํ การพจิารณาวาเอกลกัษณใดจะเปนเอกลกัษณทีเ่ปนศนูยกลางนั้น โดยปกติแลวบุคคล
มักจะเลือกจากเอกลักษณที่สําคัญหรือเดนในสถานการณทางสังคมที่บุคคลผูนั้นเปนสมาชิกอยู 
มาเปนหลักในการประเมินคุณคาของตน ดังนั้นการที่บุคคลมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะ
ดานอยูมากมาย มิไดหมายความวา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดานทั้งหมดจะมีผลตอ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในบริบทรวมของเขา จะมีเพียงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะ
ดานที่เปน psychological centrality หรือความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดานที่ไดจากเอก
ลักษณเดน (salient identities) เทานั้นที่จะสงผลหรือมีอิทธิพลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในบริบทรวม นอกจากนี้ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดานที่มาจากเอกลักษณเดนนี้เอง ที่
มีการวิจัยพบวา มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในบริบทรวม
ฉะนั้นถาบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดานทีไ่ดจากเอกลกัษณเดนไป
ในทศิทางใด กย็อมทาํใหเขามุงทีจ่ะมพีฤตกิรรมไปในทศิทางนัน้

Rosenberg (1981) ไดสรุปไววาบุคคลจะมีพฤติกรรมตอสถานการณทางสังคมอยาง
ใดอยางหนึง่โดยสมคัรใจหรือไม มากนอยแคไหนยอมข้ึนอยูกบัการประเมนิตนเองวาเปนคนอยางไร
และวินิจฉัยวาสิ่งที่จะทํานั้นมีความเหมาะสม หรือสอดคลองกับลักษณะที่เขาประเมินตนเอง
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มากนอยแคไหน จะเห็นวาอัตมโนภาพในสวนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลดังกลาวคือ อั
ตมโนภาพในดานของการประเมินหรือความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนั่นเอง อาจกลาวไดวา
ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองจะมผีลตอพฤตกิรรมของบุคคลอยางไร ข้ึนอยูกบัวาบคุคลประเมินตน
เองในแงบวกหรือลบ มากนอยแคไหน สรุปเปนแผนภาพไดดังนี้

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองกับ
พฤติกรรมของบุคคล

ที่มา: Rosenberg (1981)

จากการทบทวนเอกสารแนวคิดเกี่ยวความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ดังที่กลาวมาแลวนั้น
ผูวจิยัเหน็วาความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองเปนความคดิของบคุคลทีม่ตีอตนเองโดยออกมาในลกัษณะ
ของการประเมินตนเองวาเปนไปในดานบวกหรือลบ  และหากพิจารณาแนวคิดของ Resenberg
ไดแบงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไว 2 ประเภท คือ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในบริบทรวม
โดยเปนการประเมินคุณคาของตนเองโดยรวมโดยไมไดแยกพิจารณาเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่ง  
และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดาน คือการที่บุคคลเลือกเอกลักษณที่สําคัญหรือเดนใน
สถานการณทางสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูมาเปนหลักในการประเมินคุณคาตนเอง  ดังนั้น ผู
วิจัยจึงไดนําแนวคิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดานของ Resenberg  มาใชในการวัด
ความรูสึกเห็นคุณคาของขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยการประเมินตนเองวา

ความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองโดยรวม

ความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองเฉพาะดาน

พฤติกรรม
พฤติกรรม

พฤติกรรม
พฤติกรรม
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มีความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีความสําคัญ มีความภาคภูมิใจ  เปนที่ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน
จากการที่ตนเองเปนสมาชิกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กระบวนการรับรูของบุคคลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

Taft (1985: 79) ไดนําเสนอถึงกระบวนการรับรูของบุคคลตอความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง ซึ่งแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้

1.  การประเมินเจตคติและการกระทําของสังคมที่มีตอตน

กระบวนการนีม้รีากฐานมาจากแนวคดิการมองตนของ Cooley ทีว่าบคุคลสามารถรูจกั
ตนเองไดโดยอาศัย “การมองตนเอง” ซึ่งกระบวนการนี้เปนการรับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐาน
มาจากการประเมินและการยอมรับของผูอ่ืน ซึ่งเปนความรูสึกที่ไดรับจากภายนอกตอคุณคาของ
ตนเอง (outer-self esteem)

2.  ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในการตอบสนองตอสภาวะแวดลอม และผลที่
ตนไดรับ

กระบวนการนี้เปนความรูสึกภายในตอคุณคาของตนเอง (inner-self esteem) เปน
ความสัมพันธของปจเจกบุคคลที่แทจริง และผลกระทบของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอมนั่นคือ เปน
ความรูสึกที่อยูภายในตนเอง ที่สามารถแสดงออกมาเพื่อควบคุมส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่ง
พลังอํานาจที่ชวยใหสามารถกระทําหรือควบคุมส่ิงตางๆ ไดนั้น เกิดจากความรู ทักษะ รายไดและ
สถานภาพของบุคคล

จะเห็นไดวาการรับรูตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลมีกระบวนการมาจาก
การประเมนิตนเองวามคุีณคาโดยการยอมรบัจากผูอ่ืน และมาจากความรูสึกภายในของบคุคลที่
สามารถสนองตอบตอสภาวะแวดลอมตางๆ รอบตัว ซึ่งพลังอํานาจที่ชวยใหสามารถกระทําเพื่อ
ควบคุมส่ิงตางๆ ไดนั้นเกิดจากความรู ทักษะ รายได และสถานภาพของบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดวย
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กระบวนการที่ทําใหความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน

Rosenberg (1979 อางถึงใน Babladelis, 1984: 172-175) ไดอธิบายถึงกระบวนการที่
ทําใหความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งเกิดจากปจจัยหลัก 4 ประการ
ตอไปนี้คือ

1.  การประเมินผลสะทอนกลับ (reflected appraisal) หมายถึง การที่บุคคลจะประเมิน
ตนเองวามีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงหรือตํ่า ไดมาจากการรับรูพฤติกรรมการแสดงออกของ
คนอื่น ทั้งทางดานวาจาและอากัปกิริยาในดานความเคารพนับถือ ชื่นชม ทําใหบุคคลมีความรูสึก
นับถือตนเองสูง แตถาบุคคลนั้นถูกสังคมดูถูก แสดงอาการเหยียดหยาม ความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองก็จะมีตํ่าไปดวย เปนตน โดยที่การประเมินผลสะทอนกลับของผูอ่ืนจะมีผลกระทบมากหรือ
นอยตอระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนั้น จะขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของผูประเมินตวัอยาง
เชน หากผูประเมนิเปนผูทีม่คีวามนาเชือ่ถอื (credibility) มบุีคลกิภาพโดดเดน (attractive) สูง หรือ
เปนบุคคลที่มีความสนิทสนมกับผูถูกประเมินเปนอยางมาก การประเมินสะทอนกลับของเขาจะมี
ผลกระทบตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในระดับสูง เปนตน

2.  การเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison) หมายถึง การที่บุคคลจะประเมิน
ตนเองโดยการนําเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ผลของการเปรียบเทียบจะนําไปสู
การประเมินระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในแงบวกหรือลบของบุคคลนั้น โดยที่การที่บุคคล
เลือกเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยูในสถานะที่ตํ่ากวา จะนําไปสูการประเมินความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกัน หากบุคคลเลือกเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยูในสถานะที่สูงกวา
การประเมนิความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองของบคุคลนัน้จะอยูในระดบัทีตํ่่าลง การเปรียบเทยีบทาง
สังคมจะมีผลกับผูหญิงมากกวาผูชาย

3. การแสดงบทบาท (role playing) กลาวคือ ไมวาบุคคลจะกระทําสิ่งใดก็ตาม ผลที่
ตามมาจากการกระทาํนัน้ จะมผีลตอความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองของบคุคลนัน้

4.  การกีดกันทางสังคม (social discrimination) กลาวคือ บุคคลที่ถูกสังคมกีดกันจะมี
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ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จากการศึกษาพบวา คนผิวดําและสตรีจะมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองต่ํา ตัวอยางเชน การศึกษาพบวาเด็กผิวดําจะเลือกตุกตาสีขาว หรือในขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ เพศชายมักจะหมายถึงความมีคุณคาและเปนที่ตองการมากกวาเพศหญิง อยางไร
ก็ตามการเปลี่ยนแปลงของการกําหนดคุณคาของสังคมอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไดเชนกัน

ดังนั้น จะเห็นไดวาบุคคลจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับ
ปจจัย 4 ประการดังกลาวขางตน ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยที่สามารถสงผลตอบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การทํางานและการอยูในสังคมโดยรวม

องคประกอบของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

Coopersmith (1981: 118-148) แบงองคประกอบของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองออก
เปน 2 ประเภท คือประเภทที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึกเห็นคุณคา
ของตนเองในดานตางๆ และประเภททีเ่ปนสวนประกอบภายนอก ซึง่เกีย่วของกบัการไดรับความรูสึก
เห็นคุณคาจากผูอ่ืน

องคประกอบประเภทที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล

1. ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพมีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
โดยบางลักษณะชวยใหบุคคลมีความรูสึกเชนนี้เพิ่มข้ึน เชน การมีรูปรางหนาตาชวนมอง เปนตน
บางลกัษณะกเ็อือ้อํานวยตอความสาํเรจ็ในสิง่ทีบุ่คคลนัน้ใหคุณคา เชน ความแขง็แรง ความรวดเรว็
โดยเฉพาะเพศชาย ความรูสึกนี้มีแนวโนมที่จะสัมพันธอยางมากกับความแข็งแรงและความกลา
หาญมากกวาอยางอื่น แตการจะมีความสัมพันธกับกายภาพลักษณะใด โดยทั่วไปขึ้นอยูกับคา
นิยมของสังคมนั้นๆ และคนที่มีลักษณะเดนทางกายภาพจะมีความพึงพอใจในตนเองมากกวาคน
ที่มีลักษณะดอย

2. เพศ สังคม และวัฒนธรรมสวนใหญมีคานิยมที่ดีตอเพศชายมากกวาหญิง โดย 
เพศชายมกัไดรับมอบหมายตาํแหนงทีม่อํีานาจในสงัคม ในขณะทีเ่พศหญงิไดรับบทบาททีด่อยกวา
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จะเหน็ไดจากตําแหนงหวัหนาชัน้หรอืประธานนกัเรยีนซึง่เปนการเลอืกตัง้มกัเปนเพศชาย สวนตาํแหนงที่
ตองการแตงตั้ง เชน บรรณาธิการหรือเหรัญญิก มักเปนเพศหญิง

3. ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และผลงาน  ลักษณะเฉพาะของบุคคลเรื่อง
ขีดจํากัดความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และผลงานจะมคีวามสมัพนัธระหวางกนัและมผีลตอ
การสรางความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง โดยเปนตวับงชีถ้ึงความถี่ของการประสบความสําเร็จในส่ิงที่
บุคคลกระทํา ทั้งขณะอยูในโรงเรียนและสังคม ซึ่งมีเร่ืองของสติปญญาเปนตัวสนับสนุนอยางมาก
โดยเฉพาะผูอยูในวัยเรียน การประสบความสําเร็จหรือลมเหลวทางการเรียนสามารถสงผลตอ
ความเหน็คณุคาในตนเอง ทัง้นีเ้พราะโรงเรยีนเปนสถานทีสํ่าคญัสาํหรบัเดก็และการเรยีนเปนกจิกรรม
หนึ่งในไมกี่อยางที่ใชวัดการประสบความสําเร็จชวงชีวิตขณะนั้น สติปญญาจึงมีผลกระทบตอ
สมรรถภาพและผลงานทางการเรียน ซึ่งนําไปสูความสําเร็จและการเพิ่มความรูสึกเห็นคุณคาในตน
เอง

4.  สภาพทางอารมณ  สภาพทางอารมณเปนภาพสะทอนถงึความพอใจ ความวติกกังวล
ความสุข ฯลฯ ที่มีอยูในตัวบุคคลทั้งที่แสดงออกและไมแสดงออก สวนใหญเปนผลสืบเนื่องจากการ
ประเมนิถงึสิง่ทีต่นประสบและรปูแบบของการไดรับการปฏิบัติจากบคุคลอืน่ ซึง่มผีลกระทบตอการ
ประเมินตนเอง ผูที่ประเมินตนเองสูงจะสื่อสารและแสดงออกถึงอารมณทางบวก มีความสุขและ
วิตกกังวลต่ํา อารมณที่เปนสุขนี้สามารถยกระดับการประเมินตนเองใหดีข้ึนได สวนผูที่มองตนเอง
ดอยซึง่เปนการมองตนเองในทางลบ เปนผลใหลดความสขุในชวีติปจจบัุนและขาดความหวงัตอ
อนาคตในขณะเดียวกันดวย

5.  คานิยมสวนบุคคล  ในการประเมนิคณุคาของตนเอง บุคคลจะนาํไปเปรยีบเทยีบกบั
ส่ิงทีต่นเองใหคุณคาและอดุมคตทิีเ่กีย่วของและสาํคญักบัตัวเขา เชน คนทีใ่หความสาํคญักบัสัมฤทธิ์
ผลทางการเรยีน หากตองประสบความลมเหลวทางดานนีจ้ะเกดิความอายและเหน็คณุคาในตนเอง
ตํ่าลง

6.  ความมุงหวงั  การตดัสนิคณุคาของบคุคลสวนหนึง่เกดิขึน้จากการเปรยีบเทยีบผลการ
ปฏิบัติงานและความสามารถของคนกับระดับเกณฑความสําเร็จที่ต้ังไว และประสบการณไดรับ
ความสําเร็จจะนําไปสูความคาดหวังตอความสําเร็จคร้ังตอๆ ไป การสามารถทําไดตามเกณฑที่ต้ัง
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หรือดีกวาจะนําไปสูการมองตนเองวามีคุณคา ในทางตรงขามถาทําไมไดก็จะมองวาลมเหลว การ
มองเฉพาะจากภายนอกวาบคุคลประสบความสาํเรจ็ในดานตางๆ เชน การเขาสงัคม การศกึษา ฯลฯ
จึงไมเพียงพอสําหรับการตัดสินการประเมินคาของบุคคล จําเปนตองพิจารณาถึงความมุงหวัง
ประกอบดวย

องคประกอบประเภทที่เปนสวนประกอบภายนอก

สถานภาพทางสังคม สถานภาพหรือระดับชั้นทางสังคม หมายถึงองคประกอบตางๆ
ภายนอกที่บงชี้ระดับทางสังคมของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ เชน ตําแหนงทางการงาน
บทบาททางสังคม วงศตระกูล สถานะทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยทั่วไปมักเนนที่สถานะทาง
เศรษฐกิจของบุคคล  ซึง่สวนใหญพจิารณาจากอาชพี รายได และทีพ่กัอาศยั เนือ่งจากเปนสิง่หนึง่ที่
บอกไดถงึการประสบความสาํเรจ็และความมเีกยีรต ิ บุคคลทีม่ส่ิีงเหลานีใ้นระดบัสูงจะมคีวามเชือ่วา
ตนมีคุณคาสูง ซึ่งจากการศึกษาพบความสัมพันธระหวางกันพอประมาณในวัยผูใหญ สัมพันธบาง
เล็กนอยในวัยรุน แตไมพบความสัมพันธในกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และยังพบวา เด็กที่มาจาก
ครอบครวัระดับสูง มแีนวโนมทีจ่ะเหน็คณุคาในตนเองสงูกวาเดก็ทีม่าจากครอบครวัปานกลางหรือตํ่า
แตไมถึงกับมีนัยสําคัญ

จากองคประกอบของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองของบคุคลดงักลาว ทัง้ทีเ่ปนลกัษณะ
เฉพาะของบุคคลและสวนประกอบภายนอก ลวนแลวแตมีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของบคุคล แสดงใหเหน็วาความรูสึกเหน็คณุคาของบคุคลนัน้สามารถเกดิขึน้จากทัง้ภายในตวับคุคล
และสิ่งแวดลอมภายนอก

นอกจากนี้ Mckay และ Gaw (1975 อางถึงใน วราภา, 2540: 44) ไดแบงองคประกอบ
ของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 2 สวนคือ

1.  การยอมรับนับถือตนเอง เปนความรูสึกเห็นคุณคาที่ไดรับจากการมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และสงผลใหเกิดความเชื่อวาเปนคนมีความสามารถ ดังนั้นชีวิตจึงเปนสิ่งที่มีคา
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2.  ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนผลรวมจากการประเมินแตละบุคคลที่สามารถเผชิญและ
ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมได

นอกจากนี ้Gates (1978 อางถงึใน Barry 1989: 99-100) ไดแบงความรูสึกเหน็คณุคาใน
ตนเองออกเปน 4 องคประกอบคือ

1.  ความรูสึกตอรางกายตนเอง (the body self) หมายถึง ความคิดและความรูสึกตอรูป
รางและหนาที่ของรางกาย ตลอดจนความสามารถของหนาที่พื้นฐานของรางกาย

2.  ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น (the interpersonal self) เปนสวนหนึ่ง
ของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่บุคคลคิดและรูสึกเกี่ยวกับวิธีที่ตนเองมีสัมพันธภาพกับบุคคล
อ่ืน ไมวาจะเปนคนที่สนิทสนมคุนเคยหรือบุคคลที่พบกันโดยบังเอิญ

3.  ความสาํเรจ็ของตนเอง (the achieving self) หมายถงึ ส่ิงทีบุ่คคลคดิและรูสึกเกีย่วกบั
ความสามารถของตนเองทีจ่ะนาํไปสูความสาํเรจ็ในชวีติครอบครวั การทาํงาน และสิง่แวดลอม

4.  ความเปนเอกลักษณของตนเอง (the identification self) เปนความรูสึกที่เปน
นามธรรมและเปนพฤติกรรมที่แสดงความสนใจทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ

Bradshaw (1981: 6-11) กลาววา การที่จะพัฒนาบุคคลใหความรูสึกเห็นคุณคาในตน
เองเพิ่มข้ึนได จะตองหาวิธีการที่จะทําใหบุคคลนั้นไดรับประสบการณในดานใดดานหนึ่ง หรือมาก
กวาหนึ่งดาน จากแหลงสําคัญตอไปนี้

1. การไดรับผลสําเร็จดานวิชาการและการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
และความคาดหวังตาง ๆ  ซึ่งแรกเริ่มความคาดหวังเหลานี้จะถูกกําหนดโดยบุคคลอื่น ตอมาเปา
หมายและความคาดหวังจะเปนของตนเอง

2. ความรูสึกไดรับการยอมรับ การเห็นคุณคา และความเอาใจใสจากบุคคลที่มี
ความสําคัญและมีความหมายตอตนเอง
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3. การไดรับโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนบุคคล

4. ประสบการณที่จะทําใหบุคคลมีอํานาจเพิ่มข้ึนหรือการมีอิทธิพลเหนือเหตุการณ
และบุคคลที่มีความสําคัญตอเรา เชน เสียงของทารกที่รองเมื่อตองการอาหารหรือความอบอุน
เปนอํานาจสวนบุคคลที่สามารถเรียกรองความเอาใจใสจากแมได ในวัยผูใหญ ส่ิงเหลานี้อาจจะ
เปนการไดรับตําแหนงในกลุมองคการหรือการมีตําแหนงทางการเมือง เปนตน

จากองคประกอบดังกลาวขางตน นับไดวามีสวนสัมพันธกับการดํารงชีวิต ซึ่งรวมถึง 
การทํางานของบุคคลดวย กลาวคือ บุคคลมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไดนั้นจะตองมีความรู
สึกที่ดีตอตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง และความสามารถที่ตนมีอยู ความสําเร็จ การไดรับ 
การยอมรับ ไดรับโอกาส การไดรับอํานาจหรือมีอิทธิพลเหนือคนอื่น  ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่น และปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได

มิติของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง (dimensions of self-esteem)

Ross (1992: 109-110) กลาวถึงมิติของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 4 ดาน ที่มีการ
กลาวถึงมากเกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งสามารถแบงได 4 มิติ ดังนี้

               1.  สมรรถนะ (competence)  มติินีก้ลาวถงึคณุสมบติัของบุคคล เมือ่ถกูถามใหพดูหรอื
ประเมนิตนเองวาเปนคนอยางไร บุคคลจะพูดเกี่ยวกับทักษะและความสําเร็จที่ตนเองมีอยู แนนอน
วาทักษะจะคนพบไดจากหลายๆ ดาน ซึ่งเปนทักษะทางรางกาย ทักษะทางความคิด ทักษะทาง
ศิลปะและทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคล สําหรบัการประสบความสาํเรจ็ยอมมาจากหลากหลาย
ดาน อาจจะมาจากการไดรับทุนการศึกษา ผลงานทางดานศิลปะ ธุรกิจ กีฬา พนักงานที่ทํางาน
ในเรือ พนกังานการเงนิ การเปนมอือาชพีหรอืการไปรบในสงคราม ส่ิงเหลานีอ้าจจะนาํไปสูความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองของบุคคลทั้งสิ้น

2.  ความมีคุณคา (worth) มิตินี้เปนคุณสมบัติของบุคคลที่มีมาตรฐานของศีลธรรม
และจริยธรรม ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ บุคลิกภาพ เมื่อบุคคลตองอธิบายเกี่ยวกับ
สมรรถนะของตัวเอง พวกเขาจะอธิบายไดวาเขาเกงในเรื่องอะไรบาง ในขณะที่พูดถึงคุณคาหรือ
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คุณงามความดีของตนเอง บุคคลจะบอกไดวาตนเองเปนคนดีและดูดีอยางไรบาง  การใหบุคคลได
สะทอนภาพดานดีของตนเอง เขาจะพูดวาเขามีความซื่อสัตยและมีความนาเชื่อถือ มีคุณลักษณะ
ที่สงางามเหมือนเรือที่แลนออกไป ชางจินตนาการ มีรูปรางที่สูงสงาและหนาตาดี

3.  อํานาจ (power) มิตินี้เปนแงมุมของการรับรูตนเองวามีความสามารถที่จะควบ
คุมหรือมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน อํานาจอาจเปนสิ่งที่จะเปนพลังขับเคลื่อนของสมรรถนะและความมี
คุณคาอยางดียิ่ง ดังนั้นการไดมาซึ่งอํานาจของผูหญิงที่มาจากตําแหนงทางการบริหาร จะเปนสวน
ที่ทําใหความสามารถทางความคดิและความสมัพนัธระหวางบคุคลดข้ึีน ซึง่สิง่เหลานีจ้ะทาํใหผูหญงิมี
คุณคาในคณุลกัษณะที่สามารถเปนที่พึ่งพิง มีความพยายามและความรับผิดชอบ

4.  การยอมรับ (acceptance) มิตินี้เปนมิติที่บุคคลหนึ่งจะถูกมองหรือมีปฏิกิริยาจาก
บุคคลอื่นวาชื่นชอบ นับถือ หรือชมเชยถงึบคุคลนัน้ๆ อยางไร “คนสวนใหญจะชอบฉัน” เปนประโยค
ทีผู่พดูเหน็คณุคาในตนเองตามความหมายในมติินี ้เปนมติิทีดู่เหมอืนจะเปนตวัขบัเคลือ่นจากผูอ่ืน เปน
มติิทีบุ่คคลหนึง่มแีนวโนมที่จะยอมรับใครสักคน ซึ่งมีทักษะที่บุคคลนั้นชื่นชมและพิจารณาวาควร
คาตอการยกยองสรรเสริญ

ทัง้ 4 มติิดังกลาว นบัวาเปนสวนสาํคญัทีท่าํใหบุคคลรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง ซึง่ยอมจะมี
ผลตอการดาํเนนิชวีติและการทาํงานของบคุคล ชวยใหบุคคลสามารถอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยถึงความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานของบคุคล

องคประกอบที่มีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในการทํางาน

Brockner (1988: 117-143) สรุปวา องคประกอบทีม่ผีลตอความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
ในการทํางาน มีดังนี้

1. อํานาจหรือการรับรูตอการมีอํานาจในการควบคุม ถาบุคคลรับรูวาตนเองมี
ความสามารถในการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานและมีอํานาจสั่งการ ยอมทําใหบุคคลนั้น
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มีความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองสงู แตถารับรูวาตนไมมอํีานาจในการควบคมุหรือส่ังการ ยอมทาํให
รูสึกไมมีคุณคาในตนเอง หรือมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับตํ่า

2. การที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปนผูมีคุณคา มีความสําคัญตอองคการ โดยเฉพาะถาคน
อ่ืนๆ ในองคการใหความสําคัญตอตัวเขาสอดคลองกับความเชื่อของตนแลว ยอมสงผลตอความรู
สึกเห็นคุณคาในตนเอง

3. การที่บุคคลรับรูวา ตนมีความสามารถและมีความชํานาญงาน โดยเฉพาะงานที่
ตองใชความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดานแลว ยอมทาํใหบุคคลนัน้รูสึกวาตนเองมคุีณคาสงู

4. แรงจูงใจภายใน งานที่ทาทายความสามารถ ยอมมีผลตอบทบาทในการทํางาน ยิ่ง
หางานที่มีความทาทายสูง ยอมทําใหบุคคลปรารถนามุงหวังเพื่อจะทําใหเกิดความสําเร็จ หัวหนา
งานที่สรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานที่มีการแขงขันสูง และทาทายความสามารถของตนแลว
ยอมทําใหบุคคลเหลานี้มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มข้ึน

5. แรงจงูใจภายนอก พบวา ตําแหนงหนาทีก่ารงานในระดบัสูง รายรบั และความสมัพนัธที่
ดีระหวางผูรวมงานมผีลตอระดับความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองทีสู่งขึน้ของพนกังาน

6. การประเมนิผลงาน พบวา ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองของพนกังานมคีวามสมัพนัธ
กับการประเมินผลงานของพนักงาน ซึ่งเปนการประเมินผลการทํางานจากหัวหนางาน ผูรวมงาน
และผลงานที่บุคคลนั้นไดกระทํา ถาพนักงานไดรับรูวาผลงานของตนประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย และไดรับคําชมจากหวัหนาและผูรวมงาน ยอมทาํใหพนกังานรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
เพิ่มข้ึน

7. บุคคลที่รับรูตนเองแตกตางและดอยกวาบุคคลอื่นๆ ในสังคม มีแนวโนมที่จะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองลดลง

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง นับวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอการทํางานของบุคคล
ดังองคประกอบขางตน ซึ่งลวนแลวแตสงผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของพนักงานมิไดเกิดจากประสบการณที่มีมาแตด้ังเดิม
เทานั้น แตยังเกิดจากปจจัยตาง ๆ ในสถานที่ทํางาน จากผลการวิจัยที่สรุปโดย Tharenou (1979
อางถึงใน Brockner, 1988: 124-129) ไดศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของพนักงานในองคการ ซึ่งเขาไดจัดแบงเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะของตัวงาน (intrinsic job
characteristics) และลักษณะสภาพแวดลอมในการทาํงาน (extrinsic job characteristics) ดังนี้

1. ลักษณะของตวังานและความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง (Intrinsic job characteristics
and self esteem)

ลักษณะของตัวงาน ซึ่งจะรวมถึง ความหลากหลายของงาน ทักษะในการทํางาน
การเรียนรู การมีสวนรวมในการตดัสนิใจและความเกีย่วของกบัความเครยีดจากบทบาท เชน
ความสบัสนในบทบาท (role ambiguity) หรือภาระหนกัในหนาที ่(role overload) ซึง่ผลการศกึษาสวน
ใหญไดรายงานไววา มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
นัยสําคัญ

2. ลักษณะสิง่แวดลอมในการทาํงาน และความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง (extrinsic job 
characteristics and self esteem)

การวจิยัลาสดุระบวุา ไมเพยีงเฉพาะตวังานเทานัน้ทีม่อิีทธพิลตอความรูสึกเหน็คณุคาใน
ตนเองของพนักงาน แตปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานก็มีอิทธิพลตอความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองของพนักงานเชนกัน Tharenou (1979 อางถึงใน Brockner, 1988: 124-129) ไดแบงปจจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานเปน 2 ประเภทคือ  1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก เงิน
เดือน ระดับชั้นของงาน (job level)  2) ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน เชน ความสัมพันธกับหัว
หนางานและเพื่อนรวมงาน องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
หากบุคคลมีสถานภาพในหนาที่การงาน คาตอบแทน และสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานและ
หัวหนางาน ยอมสงผลใหเขามีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น
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Tharenou (1979 อางถึงใน Brockner, 1988: 126-129) ไดรวบรวมผลงานวิจัยทีเ่กีย่ว
ของกบัความสมัพนัธระหวางลกัษณะของงาน (intrinsic job characteristics) สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (extrinsic job characteristics) กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2  การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายในของตัวงานกับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง

ประเภทของความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง

ผูวิจัย กลุมตัวอยาง ตัวแปรสถานการณ ผลการ
วิจัย

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
โดยรวม

Kohn & Schooler,
1973

พนักงานเพศชายใน
อเมริกา 3,101 คน

ความใกลชิดในการควบคุมของ
หัวหนางาน, ความซับซอนของ
งาน, งานประจํา, ความกดดัน
ดานเวลา

Xa

Komhauser, 1965 พนักงานชายในโรง
งานประกอบรถยนต 
407 คน

ความสนใจในงาน, ทักษะใน
งาน, งานประจํา

X

Vroom, 1962 พนักงานชายในโรง
งานกลั่นน้ํามันและ
พนักงานในโรงงาน 
399 คน

ความซับซอนในงาน (ความมี
อิสระในงาน การเรียนรูในงาน
และทักษะในการทํางาน)

X

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
จากบทบาทของงาน

French & Caplan,
1972

ผูบริหาร, นักวิทยา
ศาสตร และวิศวกร
เพศชาย 205 คน

การมีสวนรวมในงาน, การทํา
หลายบทบาทที่สําคัญ

n. s.

French, Tupper &
Mueller, 1965

ศาสตราจา รย ใ น
มหาวิทยาลัย เพศ
ชาย 104 คน

การทําหลายบทบาทที่สําคัญ X

Hackman & Lawler,
1971

พนักงานในบริษัท
โทรศัพท 208 คน

เนื้อหาของงาน (ความหลาก
หลาย ความมีอิสระ ขอมูลยอน
กลับ ความสําคัญของงาน

X

Hite, 1975 คนงานในอเมริกา ความทาทายในงาน (ทักษะ,
ความมอีสิระ, การเรยีนรูในงาน)

X

Kahn, Wolfe, Quinn,
Snock & Rosenthal,
1964

คนงานในอเมริกา  
725 คน

ความสับสนในบทบาท X

Levitan, 1970 คนงานในดิบบุทซ ความมีอิสระในงาน X
Margolis, Kroes &
Quinn, 1975

คนงานในอเมริกา  
1,496 คน

ความสับสนในบทบาท, การมี
สวนรวมในงาน

X

ความรูสึกเห็นคุณคาของตน
เองที่รับรูถึงสมรรถนะ (Sense
of competence)

Argyris, 1960 พนักงานในโรงงาน 
124 คน

การมีทักษะในงาน X
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ตารางที่ 2  (ตอ)

ประเภทของความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง

ผูวิจัย กลุมตัวอยาง ตัวแปรสถานการณ ผลการ
วิจัย

Gardell, 1971 วิศวกรและคนงาน
เพศชายในโรงงาน
เยื่อกระดาษ 303
คน

ความซับซอนของงาน (ทักษะ,
ความมีอิสระ, ความหลาก
หลาย, การมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม)

X

Gardell, 1973 คนตัดตนไม 370
คน

ความนาเบื่อในงาน (ความมี
อิสระ, การใชเครื่องจักรในงาน)

X

        X = มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
        n.s. = ไมพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

      ที่มา: Tharenou (1979 อางถึงใน Brockner, 1988: 126-127)

ตารางที่ 3  การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง

ประเภทของความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง

ผูวิจัย กลุมตัวอยาง ตัวแปรสถานการณ ผลการ
วิจัย

ความรูสึกเห็นคุณคาในตน
เองโดยรวม

Bachman & O’ Malley,
1977

ช า ย ห นุ ม ใ น อ เ ม ริ ก า  
1,608 คน

สถานภาพของงานอาชีพ X

Bowers, 1963 หัวหนาและพนักงานใน
โรงงานชาย 347 คน

การสนับสนุนของหัวหนา
งาน

X

Gavin, 1973 ระดับบริหารของบริษัท
ประกันภัย 367 คน

ระดับของงาน n.s.

Ghiselli, 1963 พนักงานในโรงงานและใน
สํานักงาน 416 คน

ระดับของงานอาชีพ -b

Jacques & Chason,
1977

คนงานในฟลอริดา 805
คน

สถานภาพของงานอาชีพ n.s.

Kohn & Schooler,
1973

คนงานชายในอเมริกา  
3,101 คน

ความมั่นคงในงาน, ความ
สกปรกในสถานที่ทํางาน, 
ระดับของงาน, รายได,
ความเปนเจาของ

n.s.
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ตารางที่ 3  (ตอ)

ประเภทของความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง

ผูวิจัย กลุมตัวอยาง ตัวแปรสถานการณ ผลการ
วิจัย

Kornhauser, 1965 คนงานชายในโรงงาน
ประกอบยานยนต 407
คน

ระดับของงาน, สไตล
หัวหนางาน, เงินเดือน

X
n.s.

Lefkowitz, 1967 คนงานในโรงงาน 179 คน เงินเดือน, ระบบอาวุโส n.s.
ความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองที่เกิดจากบทบาท
ของงาน (work role)

Beehr, 1976 หัวหนางานและคนงานใน
โ รงงานและสํานักงาน  
651 คน

การสนับสนุนจากหัวหนา
งาน
การสนับสนุนจากกลุม

X

n.s.
Ghiselli & Johnson,
1970

ผูจัดการ 413 คน การไดรับเลื่อนตําแหนง X

Hall & Nougaim, 1968 ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อ
เปนผูจัดการ 49 คน

ระยะเวลาในการทํางานที่
ยาว, การเลื่อนตําแหนง,
เงินเดือน

X

Hite, 1975 คนอเมริกัน 725 คน การสนับสนุนของกลุม X
Kasl & French, 1962 หัวหนางานและคนงานใน

โรงงาน 725 คน
เงินเดือน X

Klein & Weiner, 1977 ผูจัดการระดับกลาง 54
คน

เงินเดือน n.s.

Quinn & Shepard,
1974

คนงานอเมริกัน 1,496 คน ระดับของงาน, ชนิดของ
งาน

n.s.

Porter, 1962 ผูจัดการทุกระดับ 1,958
คน

ระดับของงาน X

ความรูสึกเห็นคุณคาในตน
เ อ ง ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร รั บ รู
สมรรถนะในงาน (Sense of
Competence)

Gardell, 1971 วิศวกรและคนงานชายใน
บริษัทเยื่อกระดาษ 303
คน

การปฏิสัมพันธทางสังคม, 
เงินเดือน, ตารางการจาย
เงินเดือน

X

Kipnis & Lane, 1962 ทหารเรือ 77 คน สไตลผูนําแบบเผด็จการ X

         X = มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
         n.s. = ไมพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

        ที่มา: Tharenou (1979 อางถึงใน Brockner, 1988: 128-129)
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จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สรุปไดวา ปจจัยที่เสริมสรางความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองใหกับพนักงานในองคการได มีหลายปจจัยเชน ความทาทายในงาน ความมีอิสระใน 
การทํางาน การมีสวนรวมในการทํางาน การไดรับเลื่อนตําแหนง ความเครียดจากบทบาทต่ํา 
ความหลากหลายของงาน ทักษะในการทํางาน สัมพันธภาพกับหัวหนางาน สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงาน เงินเดือน รายได ระดับชั้นของงาน ผลสะทอนกลับในการทํางาน สไตลของผูนํา  
การสนับสนุนของหัวหนา การสนับสนุนของกลุม เปนตน

ทั้งนี้ แตละปจจัยดังกลาวนั้น จะมีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลใน
องคการซึ่งจะสงผลตอการทํางานมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับตัวแปรทั้งระดับปจเจกบุคคล 
ระดับกลุม และระดับองคการ วามีความเหมาะสมเพียงใด ที่องคการควรใหความสําคัญเพื่อเสริม
สรางใหพนักงานในองคการมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพิจารณา
เฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทํางานของกลุมประชากรที่ผูวิจัยจะศึกษา ซึ่งไดแบงเปน 3 ดาน 
ดังตอไปนี้

ลักษณะสวนบคุคล ประกอบดวย เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อายกุารทาํงาน รายไดและ
ระดบัตําแหนง

ลักษณะงานประกอบดวย ความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระ
ในการทํางาน ซึ่ง Hackman & Lawler (1971, อางถึงใน Brockner 1988: 127) ไดศึกษากับกลุม
ตัวอยางซึง่เปนพนกังานในบรษิทัโทรศพัท 208 คน ซึง่ผลการวจิยัพบวาเนือ้หาของงาน ประกอบดวย
ความหลากหลาย ความมีอิสระ ขอมูลยอนกลับ และความสําคัญของงาน มีความสัมพันธกับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ Richard Hackman และ Greg
Oldham (อางถึงใน Newstrom, J.W. & Davis, K 1997: 297-299) ไดอธิบายถึงมิติหลักของ
ลักษณะงานแตละดาน ดังนี้

ความหลากหลายของงาน หมายถึง การที่พนักงานตองใชทักษะหรือสมรรถนะหลาย
อยางในการทาํงาน ซึง่มปีริมาณมากและหลากหลายในแงของกจิกรรม และงานนัน้ทาํใหรูสึกทาทาย
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ความมีอิสระในงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ใหพนักงานมีอิสระในการควบคุม
การทํางานและตัดสินใจในงานที่อยูภายใตความรับผิดชอบเอง

ความสําคัญของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่เปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ
ทํางาน หรือมีผลกระทบตอบุคคลอื่น ทั้งในองคการและนอกองคการ  และมีความสําคัญตอองค
การและตอสังคมโดยรวม

ขอมลูยอนกลบั หมายถงึ  ขอมลูทีส่ะทอนกลบัไปทีพ่นกังานเพือ่ใหเขารบัรูผลการปฏบัิติงาน
ซึ่งสะทอนออกมาโดยตัวผลงานเองหรือจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือลูกคา

จากมิติของงานแตละดานดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาศึกษาในครั้งนี้เพียง 3 ดาน คือ ความ
หลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในงาน

ลักษณะสภาพแวดลอมในงาน ประกอบดวย การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความ
มั่นคงในงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ Bowers (1963, อางถึงใน Brockner,
1988: 128) ไดทําการศึกษาพบวาการสนับสนุนของหัวหนางานมีความสัมพันธกับความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองของหวัหนาและพนกังานเพศชายในโรงงานอตุสาหกรรม อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
และ สิตา  เพียรพิจิตร (2542: 138)  ไดทําการศึกษาพบวา ความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ
กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะพนักงานการทาอากาศยานกรุงเทพ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ และ Brockner (1988: 117-143) ยังไดสรุปวาองคประกอบหนึ่งในหลายองค
ประกอบที่มีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในการทํางาน คือ การประเมินผลงาน โดยพบ
วา การประเมินผลการทํางานจากหัวหนางาน ผูรวมงาน และผลงานที่บุคคลนั้นไดกระทํา ถา
พนักงานรับรูวาผลงานของตนประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมาย และไดรับคําชมจากหวัหนางานและ
ผูรวมงาน ยอมทําใหพนักงานรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มข้ึน

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยซึ่งไดนําตัวแปรดานสภาพแวดลอม
ในงานทั้ง 3 ดาน กลาวคือ การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาศึกษาในครั้งนี้ดวย
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ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองกับผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทํางาน

Korman (1970 อางถึงในสิตา, 2542: 40) เสนอวามีความแตกตาง 3 ประการ ระหวาง
พนกังานทีม่คีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเองสงูและพนกังานทีม่คีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเองต่าํ คือ

1. พนักงานที่มีความรูสึก เห็นคุณคาในตนเองสูงปฏิบัติงานไดดีกวาพนักงานที่
มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา

2. พนักงานที่มีค วามรู สึก เห็นคุณคา ในตนเองสูงมีความพึงพอใจในงานที่ทํา
อยูมากกวาพนักงานที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา

3. พนักงานที่มีความรูสึก เห็นคุณคาในตนเองสูงเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตน
เองมากกวาพนักงานที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา

Pierce และคณะ (1989:622-648) พบวา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่ไดจาก
การเปนสมาชิกขององคกร (organization based self esteem) มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันธตอองคการ ความพึงพอใจในองคการ ผลการปฏิบัติงาน
และแรงจูงใจในการทํางาน

Tharenou (1979 อางถึงใน Brockner, 1988: 21) พบวา ความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองเปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน  ซึ่งสามารถอธิบายไดวาความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองเปนไดทั้งเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน หรือความพึงพอใจในงาน
อาจเปนเหตุปจจัยของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไดเชนกัน

จากแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของดงักลาวขางตน ผูวจิยัเหน็วาความรูสึกเหน็คณุคา
ในตนเองมีความสําคัญตอการทํางานของบุคคลในองคการ เพราะเปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิ
พลตอความรูสึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ซึ่งผูบริหารไมควรมองขาม ผู
วิจัยจึงไดทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของขาราชการ
สาย ค ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับความพึงพอใจในงาน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน

ความหมายของความพึงพอใจในงาน

ความพึงพอใจในงาน มีความสําคัญตอองคการ เพราะนับวาเปนตัวแปรสําคัญที่เปน
ส่ิงชีว้ดัความรูสึกของบคุคลทีท่าํงานในองคการ หากเขารูสึกพงึพอใจกบังานจะทาํใหบุคคลมคีวามสขุ ทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในงาน นํามาซึ่งความสําเร็จขององคการวาสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุถึงเปาหมายได ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความสนใจศึกษาความพึงพอใจใน
งานของบุคคลในองคการ และตางใหความหมายของความพึงพอใจในงานตามทัศนะของแตละ
ทาน ดังตอไปนี้

Gruneberg (1979: 3) ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา เปนปฏิกิริยาทาง
อารมณของบุคคลที่มีตองาน

Cranny และคณะ (1992: 2) ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา เปนปฏิกิริยา
ทางความรูสึก ที่มีตองาน ที่เปนผลลัพธมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่
เขาปรารถนาใหเกิด

Muchinsky (1993: 290) ใหความหมายของความพึงใจในงานวา เปนสภาพทาง
อารมณ การตอบสนองทางความรูสึกถึงการชอบ หรือไมชอบ

Greenberg และ Baron (1993: 185) ใหความหมายวา ความพึงพอใจในงานหมายถึง
ทัศนคติทางบวกหรือทางลบของบุคคลที่มีตองานของเขา

Blum และ Naylor (1968: 364) ใหความหมายของความพึงพอใจในงานไววา ความพึง
พอใจในงานคือทัศนคติซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของงานและปจจัยแวดลอม ไดแก คาจาง สถานภาพ
โอกาสกาวหนาในงาน ความยุติธรรมที่ไดรับจากผูบังคับบัญชาและปริมาณงานที่เหมาะสมใน
การทํางาน
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Gerhart (1987) และ Staw & Ross (1985) (อางถงึใน Miner, 1992: 116-117) กลาววา
ระดับของความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับสถานการณในการทํางาน (Work Situation)
บุคคลมีความพยายามในการแสวงหางานที่ตนพอใจ และถาคนไดรับความพึงพอใจในงาน เขาจะ
มีความสุข และมีแนวโนมที่จะทํางานนั้นเปนเวลานานหลายป นอกจากนี้บุคลิกภาพซึ่งเปนแรงขับ
จากภายใน กบัแรงขบัทีม่าจากสิง่แวดลอมภายนอก ยงัมอิีทธพิลตอความพงึพอใจในงานของแตละ
บุคคลดวย

Milton  (1981: 151)       กลาววา  ความพึงพอใจในงาน   เกี่ยวของกับความคิดเห็นที่ผู
ปฏิบัติงานมีตองานและนายจาง โดยเปนสภาพของอารมณทางบวกที่บุคคลประเมินวา งานที่ตน
ทําอยูสามารถตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจของตนหรือไม

Smith  (1965: 135)  กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึงการระบุถึงระดับของ
ความพงึพอใจในงานมากหรอืนอยของบคุคลทีม่ตีองานของตน ความพงึพอใจในงานเปนความรูสึกที่
บุคคลมีตองาน  และรูสึกถึงการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกาย จิตใจและ
สภาพแวดลอม

Schermerhorn (1984: 239) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับหรือข้ัน
ความรูสึกในทางบวกหรือลบของคนที่มีตอลักษณะตางๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมาย
การจัดระบบงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2529) กลาววา ความพึงพอใจในงานนั้น เปน
ภาวะของความรูสึกที่ดี หรือภาวะทางอารมณที่ดี ซึ่งมีผลมาจากประสบการณของบุคคลในการ
ทํางาน ภาวะความรูสึกเหลานี้จะมากหรือนอยนั้นขึ้นกับการทํางานของบุคคลวาไดรับการตอบ
สนองความตองการมากนอยเพียงใด ความพึงพอใจในงานนี้เปนสิ่งที่เอกัตบุคคลประเมินจากการ
ปฏิบัติงานของตนเองในสภาวะที่เปนปจจุบัน

สมยศ  นาวกีาร (2536) กลาววา ความพงึพอใจในงานนัน้ เปนความรูสึกทีดี่โดยสวนรวม
ของคนที่มีตองาน เมื่อเราพูดถึงคนที่มีความพึงพอใจในงานสูงนั้น เรามักจะหมายความวาคนชอบ
และใหคุณคาตองานของตนเองสูงและมีความรูสึกที่ดีตองานของตน
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จากความหมายดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับ
ความรูสึกของบคุคลในดานบวกทีม่ตีองานทีเ่ขารบัผิดชอบอยู และปจจยัแวดลอมในสถานทีท่าํงาน
ทีส่ามารถตอบสนองความตองการของบคุคล ซึง่ความรูสึกดงักลาวสามารถสงผลตอการปฏิบัติงาน
ของบคุคลทีแ่สดงถงึความตัง้ใจ ความทุมเท และการอทุศิตนใหกบังานและองคการอยางเตม็กาํลงั
ความสามารถ

ความสําคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน

การที่องคการตางๆ ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลก็เพื่อที่จะศึกษาถึง
ความสําคัญหรือจุดมุงหมายดังตอไปนี้ (วิชัย อางถึงใน พงศ, 2540: 44-45) คือ

1. เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับแหลงหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ และความไมพึง
พอใจในการทํางาน

2. เพื่อใหเขาถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน

3. เพื่อเรียนรูถึงสัมพันธภาพของความพึงพอใจกับการฝกอบรม การขาดงาน การออก
จากงาน และอื่นๆ

4. เพื่อการเลือกใชเครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานไดอยาง
ถูกตอง แมความพึงพอใจในงานจะเปนเรื่องสําคัญแตการวิเคราะหถึงระดับความพึงพอใจใน
การทํางานไมใชเร่ืองงายทั้งนี้เพราะคําวา “งาน” มีความสลับซับซอนและมีความหมายเกี่ยวของ
กับกิจกรรมตางๆ ที่ตองกระทํา เชน หนาที่ ความรับผิดชอบเปาหมาย การติดตอสัมพันธ และ
ผลของงาน เปนตน โดยทั่วไปแลวการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานมักจะ
ครอบคลุมถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

4.1 งาน รวมถึงความพึงพอใจในงานในขนาดของงาน โอกาสที่จะเรียนรูงาน
ความยุงยากของงาน ปริมาณงาน โอกาสของความสาํเรจ็ การควบคมุ และการกาํหนดเวลาของงาน
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4.2 คาจาง ไดแก ปริมาณคาจางที่ไดรับ ความยุติธรรมหรือความเสมอภาคใน
การจาง วิธีการใหคาจาง

4.3 การเลื่อนตําแหนง ไดแก โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนง ความยุติธรรมใน
การเลื่อนตําแหนง พื้นฐานของการเลื่อนตําแหนง

4.4 การยกยอง ไดแก การยกยองชมเชยเมื่อทํางานสําเร็จ การใหเกียรติและ
เชื่อถือในงานที่ทําสําเร็จ การวิพากษวิจารณ

4.5 ผลประโยชน ไดแก บํานาญ การรักษาพยาบาล การหยุดพักผอนประจําป
โบนัส

4.6 สภาพการทํางาน ไดแก จํานวนชั่วโมงที่ทํางาน เวลาพักผอนระหวาง
การทํางาน เครื่องมือที่ใช อุณหภูมิ การระบายอากาศ ความชื้น สถานที่ต้ัง สถานที่ทํางาน

4.7 การแนะนํางาน ไดแก เทคนิคหรือวิธีการแนะนํางาน มนุษยสัมพันธ ทักษะใน
การบริหาร

4.8 เพื่อนรวมงาน ไดแก การใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเปนเพื่อน

อาจกลาวไดวา การศกึษาถงึความพงึพอใจในงานของบคุคลถอืเปนสิง่จาํเปนและสาํคญั
ตอองคการ เพราะนอกจากจะทําใหทราบถึงสาเหตุ ความเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคคลในองคการแลว ยังเปนเครื่องมือหรือแนวทางขององคการในการตอบสนองหรือสงเสรมิ
สนบัสนนุใหบุคคลมคีวามพงึพอใจในงาน เพือ่ประสทิธภิาพของงานและเปนประโยชนขององคการ

ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)

มีนักคิดและนักทฤษฎี ไดศึกษาถึงความพึงพอใจในงานไวจํานวนมาก ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
อางอิงเฉพาะในสวนที่พิจารณาแลววาเกี่ยวของกับการศึกษาของผูวิจัย ดังตอไปนี้
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1. ทฤษฎีลําดับข้ันของ Maslow

Maslow (1970: 139-143) ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ ซึ่งชี้ใหเห็นวาผูปฏิบัติงาน
จะถูกกระตุนจากความปรารถนาที่อยูภายในเพื่อตอบสนองความตองการ โดยต้ังอยูบนสมมติ
ฐานสําคัญ 3 ประการดังตอไปนี้ คือ

1.1 มนุษยทุกคนมีความตองการโดยไมมีที่ส้ินสุด  ความตองการใดไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไมมีวันสิ้นสุด

1.2 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมมีความหมายสําหรับมนุษย 
และความตองการลาํดบัตอไปทีย่งัไมไดรับการตอบสนองเทานัน้ ทีเ่ปนสิง่จงูใจและมอิีทธพิลตอ
มนุษย

1.3 ความตองการของมนุษยจะมีลักษณะเปนลําดับข้ันตามความสําคัญ เมื่อ
ความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา Maslow เรียกลําดับ
ข้ันความตองการนี้วา “Hierarchy of Needs” ซึ่งประกอบดวยลําดับข้ันความตองการของมนุษย
จากระดับตํ่าไปสูระดับสูง 5 ระดับคือ

1.3.1 ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs) เปน
ความตองการพื้นฐานเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการในเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย
อากาศ ยารักษาโรค เปนตน

1.3.2 ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย (safety needs หรือ
security needs) เปนเรือ่งเกีย่วกบัการปองกนัภยนัตรายตางๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัรางกาย ความปลอดภยั
จากภาวะคุกคาม ความปลอดภัยจากความเจ็บปวยและความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ รวมถึง
ความมั่นคงในหนาที่การงาน
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1.3.3 ความตองการทางดานสังคมหรือการเปนสวนหนึ่งของสังคม (social
needs หรือ belonging needs) เปนความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับจากสังคม
โดยมคีวามรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ของสงัคม ตองการความเปนมติรและความรกัจากเพือ่นรวมงาน

1.3.4 ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (esteem needs) เปน
ความตองการระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรูความสามารถ ตองการให
ผูอ่ืนยกยองสรรเสริญ ความตองการอยากเดนในสังคม ความตองการการมีชื่อเสียงเกียรติยศใน
สังคม เปนตน

1.3.5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (self-actualization
needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งตามนึกคิด
ของตน ซึ่งตองพิจารณาถึงสมรรถนะที่เปนไปไดของตน และเปาหมายที่ตนตองการ เมื่อบุคคลมี
การพิจารณาถึงบทบาทในชีวิตของตนวาจะเปนอยางไร บุคคลนั้นจะพยายามผลักดันชีวิตใหเปน
ไปในทางที่ดีที่สุดที่ไดคาดหมายไว

ทฤษฎีลําดับชั้นของมาสโลว เปนทฤษฎีจูงใจที่ชี้ใหเห็นถึงความตองการตามลําดับชั้น
ของมนุษย เมื่อเขาบรรลุหรือถูกตอบสนองถึงความตองการจนพอใจในระดับหนึ่งแลว เขาจะมี
ความปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเกี่ยวของกับการทํางาน
ของบุคคลในองคการ ดังนั้นองคการควรจะใหความสําคัญที่จะหาทางตอบสนองเพื่อใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในงาน

2. ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg

Frederick Herzberg (1974:  54-63) ไดกลาวถึงที่มาของความพึงพอใจและความไม
พึงพอใจ แบงไดเปน 2 องคประกอบ คือ

1. ปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุนหรือปจจัยภายใน (satisfier factors/ intrinsic
factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรง เปนปจจัยจูงใจใหคนชอบและรักงานเปนการสราง
ความพึงพอใจใหพนักงานในองคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย
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1.1 ความสําเร็จในงาน (achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได
แลวเสร็จตามเปาหมาย ความสามารถในการแกปญหาตางๆ อันเนื่องจากการปฏิบัติงาน การรูจัก
ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น คร้ันผลงานสําเร็จตามเปาหมาย ยอมเกิดความพึงพอใจในงานนั้นๆ
ซึ่งถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดในชีวิตการทํางานของมนุษย

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับ
ถือในความสามารถของตน ไมวาจากผูบังคับบัญชา เพื่อน ผูรวมงานหรือบุคคลในหนวยงาน
การยอมรับนับถือนี้อาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ
การแสดงออกใดๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ

1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตอง
อาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค งานที่ทาทายความสามารถ หรือเปนงานที่มีลักษณะทําตั้งแตตนจน
จบไดโดยลําพังผูเดียว

1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ มีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน
โดยปราศจากการตรวจสอบหรือการควบคุมอยางใกลชิด

1.5 ความกาวหนา (advancement) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดรับการเลื่อน
ข้ันเงนิเดอืน เลือ่นตาํแหนงใหสูงขึน้ รวมถงึการมโีอกาสไดรับการฝกอบรม มโีอกาสศกึษาหาความรู
อยางตอเนื่องเพิ่มเติม

2. ปจจัยการบํารุงรักษาหรือปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย (hygiene factors/
extrinsic factors) เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบดวย

2.1 นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) หมายถึง นโยบาย
การบริหารงานขององคการ การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการและการบริหารงานของ
องคการ รวมถึงกฎระเบียบขององคการตองกําหนดไวชัดเจน
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2.2 วิธีการบังคับบัญชา (supervision-technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคบับัญชาในการดาํเนนิงานหรอืความยติุธรรมในการบรหิาร ความเปนผูบังคบับัญชาของหวัหนา
มีสวนสําคัญในการสรางขวัญและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน เพราะถาหัวหนามีภาวะผูนําใน
การบริหารงาน ยอมทําใหผูปฏิบัติงานพึงพอใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

2.3 ความสมัพนัธระหวางบคุคล (interpersonal relations) หมายถงึ ความสมัพนัธ
ที่ดีระหวางบุคคลทั้งระดับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ
อันดีตอกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจตอกัน ใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
รวมถึงความสามารถในการทํางานรวมกันดวย

2.4 สภาพการทํางาน (work conditions) หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ใน
การทํางาน ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมง
การทํางาน ฯลฯ รวมถึงลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณเครื่องมือตางๆ ตองเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว สัดสวนปริมาณงานและจํานวนบุคลากรตองเหมาะสม

2.5 ความมั่นคงในงาน (security) หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่รูสึกวา
ตนเองมีความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนในอาชีพ รวมถึงความมั่นคงขององคการ

2.6 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (possibility growth) หมายถึง
การที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงาน รวมถึงสถานการณที่บุคคลสามารถ
ไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ ตราบใดที่บุคลากรยังมีความหวังที่จะกาวหนา ยอมมีกําลังใจ
ที่จะฟนฝาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้นๆ แตถาผูปฏิบัติงานมีความรูสึกหมดหวังในความกาวหนา
ก็ยอมขาดกําลังใจในการทํางาน

2.7 เงินเดือน (salary) และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก รายไดประจํา เงินบําเหน็จ
เงินลวงเวลา สวัสดิการตางๆ เงินเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับสรางแรงจูงใจ เพราะสามารถสนอง
ตอบความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยได โดยใชเงินเปนปจจัยในการแลกเปลี่ยน
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2.8 สถานะทางอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม
มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี

2.9 สภาพความเปนอยูสวนบุคคล (personal life) หมายถึง ความรูสึกทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ซึ่งเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การถูกโยกยายไปทํางานใหมที่หางไกล
ครอบครัว ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลทําใหไมมีความสุข และไมพอใจกับงานใหม เปนตน

ทฤษฎสีองปจจยั ชีใ้หเหน็วาการตอบสนองความตองการใหบุคคลไดรับความพงึพอใจนัน้
ตองประกอบไปดวย 2 ปจจยั คือ ปจจยัจงูใจ และปจจยับาํรุงรักษา ซึง่มคีวามสาํคญัควบคูทัง้สอง
ปจจัยที่องคการควรตอบสนองความตองการของพนักงานไปพรอมๆ กัน

องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

ในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ เพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสุขกับงานและพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางาน จําเปนตองเขาใจถึง
องคประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่สงผลหรือทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายทานไดเสนอแนวคิดดังตอไปนี้

อารี  เพชรผุด (2537: 124-125) ไดกลาวถึงองคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานนั้นมี 4 ประการคือ

1. ระดับของผลตอบแทนที่บุคคลพึงปรารถนาจะไดรับและคนสวนมากก็อยากจะไดรับ
ผลตอบแทนมากเขาชอบไดคาแรงสูง สภาพการทํางานที่สะดวกสบาย มีส่ิงอํานวยความสะดวก
และมีอิสระในการทํางานมากกวา และมีเพื่อนฝูงที่เขาใจกับมีลักษณะคลายคลึงกัน

2. ถาบุคคลไดรับส่ิงตอบแทนอยางมิไดคาดหวังมากอนเขาจะรูสึกพึงพอใจมากกวาที่
เขาคาดหวัง แตถาเขาคาดหวังที่จะไดผลตอบแทนมากกวาที่ไดจริงเขาจะรูสึกไมพอใจ
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3. บุคคลจะมีความพอใจถาผลตอบแทนที่เขาไดรับเขารูสึกวายุติธรรม (equity) แตถา
เขาไดรับหางไกลจากความคาดหวังของเขาไมวาต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปเขาก็จะไมพอใจ

4. บุคคลทีม่คีวามปรารถนาในสิง่ตอบแทนตางกนั โดยเฉพาะความอสิระในการทาํงาน
จดุสนใจของบคุคลบางคนทีม่ตีอการทาํงานอยูทีค่วามตองการมศัีกดิศ์รีและเกยีรตภูิม ิ เพราะฉะนัน้
คนพวกนี้จะตองการความอิสระและความเปนตัวของตัวเองมาก คนอื่นอาจไมมีความตองการอันนี้

พงศ  หรดาล (2540: 43) ไดกลาวถึงปจจัยที่จะสามารถกําหนดความพึงพอใจในการ
ทาํงานของแตละบคุคลวาอาจจะเหมอืนกนัหรอืไมเหมอืนกนักไ็ดข้ึนอยูกบัความรูสึกและทศันคตขิอง
แตละบุคคล เชน พื้นความรู อายุ เพศ เปนตน ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนตัวแปรและทําใหการกําหนด
ปจจัยแตกตางกัน และโดยทั่วๆ ไปในองคกรธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานของคนงาน ซึ่งอาจจะเปนปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรืออาจจะหลายๆ ปจจัย
รวมกันก็ได เชน

1. ความมั่นคง
2. โอกาสกาวหนา
3. ความหมายทางสังคมของงาน
4. สภาพการทํางานในโรงงาน
5. ชั่วโมงการทํางาน
6. ความนาสนใจของงาน
7. ความนาดึงดูดใจจากหัวหนาหรือผูบริหาร
8. การติดตอส่ือสาร
9. องคกรฝายบริหาร

10. ความยากงายของงานที่ทํา
11. เนื้อหาเฉพาะของงาน
12. ผลตอบแทนจากการทํางาน
13. สายการบังคับบัญชา
14. คาจาง รางวัล
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พงศ  หรดาล (2540: 45-51) กลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดทัศนคติและความพึงพอใจ
ในการทํางานมีปจจัยอยู 4 ประการ คือ

1. ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ คือ

1.1 ประสบการณ
1.2 เพศ
1.3 จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ
1.4 อายุ
1.5 เวลาในการทํางาน
1.6 เชาวปญญา
1.7 การศึกษา
1.8 ระดับเงินเดือน
1.9 แรงจูงใจในการทํางาน
1.10 ความสนใจในงาน

2. ปจจัยดานงาน ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ คือ

2.1 ลักษณะของงาน
2.2 ทักษะและความชํานาญในการทํางาน
2.3 ฐานะทางอาชีพ
2.4 ขนาดของหนวยงาน
2.5 ความหางไกลของบานและที่ทํางาน
2.6 สภาพทางภูมิศาสตร
2.7 โครงสรางของงาน

3. ปจจัยดานการจัดการ ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ คือ

3.1 ความมั่นคงในงาน
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3.2 รายรับ
3.3 ผลประโยชน
3.4 โอกาสกาวหนา
3.5 อํานาจตามตําแหนงหนาที่
3.6 สภาพการทํางาน
3.7 เพื่อนรวมงาน
3.8 ความรับผิดชอบ
3.9 ความศรัทธาในตัวผูบริหาร
3.10 ความเขาใจระหวางผูบริหารกับพนักงาน

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ ดังนี้ คือ

4.1 ส่ิงแวดลอมดานการเมืองและเศรษฐกิจ
4.2 ลักษณะอาชีพ
4.3 ส่ิงแวดลอมของหนวยงาน
4.4 เทคโนโลยี

               Guilford และ Gray (1970 อางถึงใน ศิริวรรณ และคณะ, 2541) ไดสรุปองค
ประกอบทีเ่อือ้อํานวยตอการเกดิความพงึพอใจในงาน ดังนี้

1. ความมั่นคง
2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน
3. เปนงานที่สังคมยอมรับนับถือ
4. ความสนใจในลักษณะงานที่ทํา
5. สภาพแวดลอมในการทํางาน
6. การยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา
7. องคการและการบริหารงาน
8. ปริมาณงาน

 9. คาจาง
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10. การนิเทศงาน
11. การติดตอส่ือสาร
12. ชั่วโมงการทํางาน
13. เปนงานที่ไมยุงยาก
14. สิทธิประโยชนตาง ๆ

Brech  (1966  อางถึงในสรอยตระกูล, 2542)    กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวดังนี้

1. ความรูสึกมั่นคงในงาน
2. คาจางดี
3. มีโอกาสกาวหนา
4. ไดรับการยอมรับ
5. มีภาวะผูนํา
6. มีการปรึกษาหารือ
7. ไดรับความยุติธรรม
8. มีการอบรม
9. มีวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
10. มีโอกาสรับรูเร่ืองราวตางๆ ขององคการ

ตามแนวคดิของ Locke (อางถงึใน อารี, 2530: 56-57) ไดจาํแนกองคประกอบที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจในงานไว 9 ดานดวยกัน คือ

1. งาน (work) งานเปนองคประกอบสําคัญอันดับแรกที่จะทําใหคนพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจ คือถาคนชอบงาน ก็จะบังเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้คุณลักษณะของงาน เชน งานที่
ทาทาย งานที่มีโอกาสไดเรียนรูหรือพัฒนาทักษะในการทํางาน งานที่มีความกาวหนา งานที่มี
โอกาสประสบความสําเร็จ งานที่มีความยากงายและมีปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารพและ
เวลาที่ทําก็จะเปนสวนสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูทํางาน
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2. คาจาง (pay) คาจาง หมายถึง เงินหรือผลตอบแทนที่ลูกจางนําไปใชบําบัด
ความตองการทางกายภาพของตนได โดยคาจางนั้นตองมีความเหมาะสม ยุติธรรมและเหมาะสม
กับการทํางาน

3. โอกาสทีจ่ะไดเลือ่นตาํแหนง (promotion) ทกุคนทีท่าํงานตางกห็วงัทีจ่ะกาวหนาใน
งาน ลูกจางทุกคนตางมีความหวังที่จะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนขั้นใหสูงขึ้น ทั้งนี้การเลื่อนขั้นตอง
มีกฎเกณฑและการปฏิบัติอยางยุติธรรมจากนาย

4. การยอมรับ (recognition) การยอมรับจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานเปนสิ่ง
ที่บุคคลตองการและทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได

5. ผลประโยชน (benefit) หรือส่ิงตอบแทนที่บุคคลไดรับหรือคาดหวังจากการทํางาน
เชน โบนัส วันหยุดพักผอน คารักษาพยาบาล และสวัสดิการตางๆ เปนตน ลวนทําใหเกิด
ความพึงพอใจทั้งสิ้น

6. สภาพการทํางาน (work conditions) ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน
อุณหภูมิ การถายเทอากาศ ความชื้น แสง เสียง หองทํางาน ที่ต้ังขององคการ และอื่นๆ ที่อํานวย
ความสะดวกแกผูทํางานในการทํางาน

7. หัวหนาหรือผูบังคับบัญชา (leader) คุณลักษณะของหัวหนางานจะมีอิทธิพลตอ
ผูอยูใตบังคับบัญชา และการทํางานของลูกนอง หัวหนาเปนคนอยางไรจะมีผลตอการปรับตัวของ
ลูกนอง และสงผลถึงระดับความพึงพอใจ ถาบุคคลตองมีการปรับตัวมาก ก็อาจทําใหไมพึงพอใจ
ในงานและหัวหนางาน

8. เพือ่นรวมงาน (co-workers) จะมอิีทธพิลในการสงเสริมหรือหยดุยัง้ความพงึพอใจใน
งานของบุคคลเปนอยางมาก ถาหากเพื่อนรวมงานเปนผูมีความสามารถและเปนมิตร มีน้ําใจ
ชวยเหลือในเรื่องงานก็จะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ
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9. องคการและการจดัการหรอืการบรหิาร (organization and management) หมายถงึ
นโยบายในการจัดการหรือการบริหารภายในองคการ วาองคการมีการวางแผนนโยบายที่แนนอน
หรือไม ในดานตางๆ ไดแก การจายคาจาง สวัสดิการ เกณฑการพิจารณาความดีความชอบและ
อ่ืนๆ เปนตน

สมยศ  นาวีการ (2536) ไดกลาวถึงปจจัยเบื้องตนที่จูงใจใหบุคคลเกิดความพึงพอใจใน
งาน ไดแก

1. โอกาสของความกาวหนา
2. เงิน (คาจาง)
3. ความทาทายของงาน
4. การมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน
5. การยกยองและสถานภาพ
6. ความรับผิดชอบและอํานาจ
7. ความมั่นคงในอาชีพ
8. ความเปนอิสระในการทํางาน
9. โอกาสความเจริญเติบโตสวนบุคคล
10. สภาพแวดลอมของการทํางานที่ดี

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน
รวมทั้งความสําคัญของความพึงพอใจในงาน สรุปไดวาการที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในงานได
นั้น มีปจจัยหลายอยางที่มีสวนสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลมีความรูสึกดังกลาว ซึ่งเปนองคประกอบ
ทั้งที่เปนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก หรือ
ปจจยัดานตางๆ ทัง้ดานบคุคล ดานงาน ดานการบรหิารจดัการ และดานสภาพแวดลอม ทัง้นีอ้งคการ
ควรหาวิธีการหรือแนวทางในการบริหารจัดการอยางเหมาะสมและมีความสมดุล เพื่อใหบุคลากร
เกดิความรูสึกพงึพอใจในงาน ซึง่จะสงผลตอการปฏบัิติงานทีม่ปีระสิทธภิาพ สามารถบรรลถุงึเปาหมาย
ขององคการ ซึง่ผูวจิยัไดประมวลจากหลายๆ แนวคดิและหยบิยกมาศกึษาเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วของ
กับกลุมประชากรที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาครั้งนี้  โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน คือ ความ
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สําเร็จในงาน ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน การไดรับการยอมรับ และความกาวหนาใน
งาน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ชัชสุนี  ศุษิลวรณ (2528) ศึกษาถึงปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับความคิดเกี่ยว
กับตนเองของสตรีโสด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ สตรีที่ไมเคยแตงงานและมีอายุต้ังแต 30
ปข้ึนไป  ซึ่งประกอบอาชีพอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกลุมอาชีพ 4 กลุม ดังนี้
พยาบาล ขาราชการทหารบก ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาจารยในมหาวิทยาลัย
จํานวน 196 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธในเชิงบวกกับเกียรติภูมิแหงตน คือ
รายได อาชีพ การยอมรับจากผูรวมงาน การยอบรับจากคนทั่วไป การยอมรับจากครอบครัว และ
ความสมัครใจเลือกใชชีวิตโสด

ยุธรี  เย็นเปรม (2534) ทําการศึกษาเกียรติภูมิแหงตนกับการทํางานของขาราชการครู
กลุมตัวอยางคอื อาจารยในมหาวทิยาลยัทวาราวด ีซึง่ประกอบดวยวทิยาลยัคร ู4 แหงคอื วทิยาลยัครู
เพชรบุรี วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง วิทยาลัยครูนครปฐม และวิทยาลัยครูกาญจนบุรี 350 คน
ผลการวิจัยพบวา เมื่อจําแนกเกียรติภูมิแหงตนของขาราชการครูออกเปน 2 บริบท คือ เกียรติภูมิ
แหงตนในบริบทรวมและเกียรติภูมิแหงตนในฐานะครู ผลปรากฏวาเกียรติภูมิแหงตนในฐานะครูมี
ความสัมพันธทางบวกกับเกียรติภูมิแหงตนในบริบทรวม และเมื่อทําการทดสอบคาสัมประสิทธิ์
ระหวางเกียรติภูมิแหงตนทั้ง 2 บริบทกับการทํางานของขาราชการครูใน 3 มิติ (ความเกี่ยวของ
ผูกพันกับงาน การใหความสําคัญตองานอาชีพ และการอุทิศเวลาวางนอกเวลาราชการใหกับ
การทํางาน) พบวา มีคาสัมประสิทธิ์กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบดวย
สถิติถดถอยพหุคูณพบวา เกียรติภูมิแหงตนในฐานะครู เปนตัวประกอบอิสระเพียงตัวแปร
เดียวทีส่ามารถอธบิายความผนัแปรการทาํงานของขาราชการครไูดอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ สวน
เกียรติภูมิแหงกันในบริบทรวมอธิบายความผันแปรการใหความสําคัญตองานอาชีพไดอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติเพียงมิติเดียว

จริญญา  วันทาวงศ (2537) ศึกษาเรื่องเกียรติภูมิแหงตนตอการปฏิบัติงานดานสังคม
สงเคราะหวิชาชีพ กลุมตัวอยางคือ นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกรม
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ประชาสงเคราะห จํานวน 24 คน และนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพดีเดน 7 คน ผลการศึกษาพบวา
นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพมีเกียรติภูมิแหงตนในสถานการณปฏิบัติงานจริงอยูในระดับปานกลาง 
และจากการหาความสัมพันธระหวางเกียรติภูมิแหงในบริบทรวมกับเกียรติภูมิแหงตนในบริบท
เฉพาะพบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทดสอบความสัมพันธ
ของเกียรติแหงตนของนักสงคมสงเคราะหวิชาชีพทั้ง 2 บริบท กับลักษณะการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหวิชาชีพพบวา มีคาความสัมพันธกันสูงกับลักษณะการปฏิบัติงานทั้ง 3 มิติ คือ มี
ความสัมพันธกับความเกี่ยวของผูกพันกับงาน  .52595 มีความสัมพันธกับการใหความสําคัญตอ
วิชาชีพ  .57582 และมีความสัมพันธกับการอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่  .46251

สิตา  เพียรพิจิตร (2542) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของพนักงานทาอากาศยานกรุงเทพ โดยศกึษาจากกลุมตัวอยางพนกังานทาอากาศยานกรงุเทพ
จาํนวน 310 คน ผลปรากฎวา พนักงานทาอากาศยานกรุงเทพ ในฐานะพนักงานทาอากาศยาน
กรุงเทพอยูในระดับสูง มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง และมีแนวโนม
การลาออกจากงานอยูในเกณฑตํ่า ซึ่งผลจากการทดสอบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
พนักงานทาอากาศยานกรุงเทพตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายได แตกตางกัน มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะพนักงานทาอากาศยานกรุงเทพแตกตางกัน ตางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการทดสอบพบวา
ความสัมพันธระหวางการรับรูตอลักษณะงาน การรับรูในองคการ สัมพันธภาพกับผูรวมงานพบวา
มีความสัมพันธทางบวกกับรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะพนักงานทาอากาศยานกรุงเทพอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะพนักงานทาอากาศยานกรุงเทพ กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม พบวา
มีความสมัพนัธทางบวกอยางมนียัสาํคญัของสถติิทีร่ะดบั .001 นอกจากนีผ้ลการทดสอบความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะพนักงานทาอากาศยานกรุงเทพ มีความสัมพันธทางลบกับแนวโนม
การลาออกจากงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ
แบบเปนขั้นตอน พบวา ความสําเร็จในงาน ความมั่นคงในการทํางาน การรับรูวาองคการมีชื่อเสียง
และสมัพนัธภาพกบัผูบังคบับัญชา สามารถทาํนายความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะพนกังาน
ทาอากาศยานกรุงเทพไดดีตามลําดับ โดยรวมกันพยากรณไดรอยละ 55.92
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Tharenou (1979) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางาน การมี
สวนรวมในการตัดสินใจในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ทักษะในการทํางาน ความตึง
เครียดในบทบาทการทํางานต่ํา เงินเดือน ระดับชั้นของงาน (job level)  สัมพันธภาพกับหัวหนา
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรทุกตัว
มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

Pierce และคณะ (1989: 622-648) ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากการเปนสมาชิกในองคการกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม 
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากงาน (job or task specific self esteem) แรงจูงใจใน
การทาํงาน ผลการปฏบัิติงาน ความพงึพอใจในงาน ความผกูพนัตอองคการ ความพงึพอใจในองคการ
และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู การจัดการของสมาชิกในองคการ ความซับซอนของงาน
กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากการเปนสมาชิกในองคการ กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
จํานวน 2,444 คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทุกตัวที่กลาวมาขางตนมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากการเปนสมาชิกในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคคล
ที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจากการเปนสมาชิกในองคการสูงจะมองตนเองวาเขาเปนบุคคล
ที่มีคุณคา มีความหมาย และมีความสําคัญในองคการ ประสบการณในองคการจะสงผลตอระดับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของพนักงาน

Pathare และ Kanekar (1990: 31-40) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเพศ
(sex role) กบัความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง สติปญญา ความสาํเรจ็ในเชงิวชิาการ กลุมตัวอยางคอื
นกัศกึษามหาวทิยาลยัอนิเดยีน ทัง้เพศชายและเพศหญงิ จาํนวน 300 คน จากคณะศลิปศาสตร
บัญช ีและคณะวทิยาศาสตร จากผลการวจิยัพบวา นกัศกึษาเพศชายมคีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
สูงกวานักศึกษาเพศหญิง โดยผูชายที่มีบทบาททางเพศแบบที่มีลักษณะเหมือนทั้งหญิงและชาย
(androgynous) มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผูชายที่มี
บทบาททางเพศแบบอืน่ๆ นกัศกึษาเพศชายมคีวามสาํเรจ็เชงิวชิาการต่าํกวานกัศกึษาเพศหญงิ และ
เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบนกัศกึษาทัง้ 3 คณะ พบวา นกัศกึษาคณะบญัชมีสีติปญญาและมคีวามสาํเรจ็
เชงิวชิาการสูงที่สุด
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Matheson (1991) ทาํการศกึษาหาตวัแปรทีม่อิีทธพิลตอความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองที่
ไดจากการเปนสมาชิกในองคการ และทําการศึกษาเปรียบเทียบอายุของพนักงานกับความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากการเปนสมาชิกในองคการ ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจใน
องคการ ความผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานบริษัทเงินทุน จํานวน
102 คน ผลการวจิยัพบวา ความพงึพอใจในองคการ ความพงึพอใจในงาน ความผกูพนัตอองคการ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่
ไดจากการเปนสมาชิกในองคการ มีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน
(turnover intent) และเมื่อพนักงานมีอายุมากข้ึนจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม
ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในองคการ เพิ่มสูงขึ้น โดยพนักงานที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป
มีระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวมสูงกวาพนักงานที่มีอายุ 20-35 และ 36-50 ป
สวนพนักงานที่มีอายุ 20-35 และ 36-50 ป มีระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยรวมไมแตก
ตางกัน

Hong และคณะ (1993: 95-100) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในชีวิต
เพศ อายุ ที่มีตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง โดยใชแบบสอบถามแบบการรายงานตนเอง (self
report) กลุมตัวอยางจํานวน 1,726 คน ผลการวิจัยพบวา เพศชายมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
สูงกวาเพศหญงิอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ คนทีม่อีายมุาก (23-40 ป) มคีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
สูงกวาคนที่มีอายุนอย (17-22 ป) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคนทีม่คีวามพงึพอใจในชวีติสงูมี
ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองสงูกวาคนทีม่คีวามพงึพอใจในชวีติต่าํ

Serafin (1994 อางถึงในสิตา, 2542: 81) ทําการศึกษาบทบาทของปจจัยที่ไมเกี่ยวของ
กับงาน (non work) และปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน (work related) ในการลดทอนหรือสงเสริมความ
รูสึกเห็นคุณคาในตนเองของพนักงานในองคการ กลุมตัวอยางจํานวน 333 คน มาจากองคการที่
หลากหลาย ทํางานในหลายๆ ระดับ และหลากหลายงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับของงาน (job level) และทํางานในองคการที่มีขนาดแตกตางกัน มีความรูสึก
เหน็คณุคาในตนเองแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ และความเครยีดมคีวามสมัพนัธกบัความรู
สึกเหน็คณุคาในตนเองอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ ความสาํเรจ็ขององคการในทศวรรษหนาขึ้นอยูกับ
ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองของพนกังาน การศกึษาถงึบทบาทของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
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ในองคการจะชวยใหผูบริหารเขาใจ และสามารถจดัการกบัพฤตกิรรมของพนกังานไดอยางมีประสิทธิ
ผล

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ โดยศึกษา
ถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ในฐานะที่เปน
สมาชิกคนหนึ่งขององคการ และความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองกับความพึง
พอใจในงาน ทั้งนี้นอกจากจะเปนการหาแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการแลว
ยังเปนการนําแนวคิดและทฤษฎีมาทดสอบกลุมประชากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปน
อีกองคการหนึ่งดวย

กรอบแนวความคิด

ลักษณะสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุการทํางาน
5. รายได
6. ระดับตําแหนง (ซี)

ลักษณะงาน
1. ความหลากหลายในงาน
2. ความสําคัญของงาน
3. ความมีอิสระในการทํางาน

ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา
2. ความมั่นคงในงาน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะ

ขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

(specific self esteem)

ความพึงพอใจ
ในงาน
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สมมติฐานในการวิจัย

1. ลักษณะสวนบุคคลของขาราชการที่แตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรตางกัน แยกเปนสมมติฐานยอยดังนี้

1.1 ขาราชการที่มีเพศแตกตางกัน มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน

1.2 ขาราชการที่มีอายุแตกตางกัน มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน

1.3 ขาราชการทีม่รีะดบัการศกึษาแตกตางกนั มคีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน

1.4 ขาราชการทีม่อีายกุารทาํงานแตกตางกนั มคีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน

1.5 ขาราชการที่มีรายไดแตกตางกัน มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน

1.6 ขาราชการที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน

2. ลักษณะงานมคีวามสมัพนัธกบัความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย 
ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งแยกเปนสมมติฐานยอยดังนี้

2.1 ความหลากหลายในงาน มคีวามสมัพนัธกบัความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2.2 ความสําคัญของงาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.3 ความมอิีสระในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธกบัความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งแยกเปนสมมติฐานยอยดังนี้

3.1 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3.2 ความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. ความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

5. ลักษณะงานและลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน สามารถรวมกันพยากรณ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

6. ลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน และความรูสึกเห็นคุณคาในตน
เองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถรวมกันพยากรณความพึงพอใจ
ในงานได



บทที่ 3

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศึกษาความสัมพันธระหวางความรู
สึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กับความพึงพอใจใน
งาน โดยมีข้ันตอนการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการสายสนับสนุนวิชาการหรือที่เรียกกันวา
สาย ค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เฉพาะวิทยาเขตบางเขน จํานวนทั้งสิ้น 806 คน จาก 14
คณะ 6 สถาบัน และ 6 สํานัก ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัว
อยางจากสูตรของ Yamane ซึ่งเปนการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดวามากเพียง
พอที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรได (อางถึงใน บุญธรรม, 2535: 9) ดังนี้

     สูตร      N
  1 + Ne2

       เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละ 5 (.05)

จากการคาํนวณโดยใชสูตรดงักลาว จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจาํนวน 267 คน และ
ใชวธิเีปรียบเทยีบบญัญติัไตรยาง  เพือ่หาสดัสวนของกลุมตัวอยาง จากนัน้จึงไดใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (sample random sampling)จากบัญชีรายชื่อของขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร จนครบจาํนวนตามทีไ่ดคํานวณไวดังตอไปนี้

 n     =
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หนวยงาน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง
คณะเกษตร 52 17
คณะบริหารธุรกิจ 9 3
คณะประมง 20 7
คณะมนุษยศาสตร 12 4
คณะวนศาสตร 30 10
คณะวิทยาศาสตร 49 16
คณะวิศวกรรมศาสตร 72 24
คณะศึกษาศาสตร 44 15
คณะเศรษฐศาสตร 10 3
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 1 1
คณะสังคมศาสตร 16 5
คณะสัตวแพทยศาสตร 45 15
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 7
บัณฑิตวิทยาลัย 14 5
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ 8 2
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 38 12
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 90 29
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 2 1
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ 3 1
สถาบันพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต 3 1
สํานักงานอธิการบดี 171 57
สํานักทะเบียนและประเมินผล 12 4
สํานักบริการคอมพิวเตอร 17 6
สํานักพิพิธภัณฑฯ 5 2
สํานักสงเสริมและฝกอบรม 28 9
สํานักหอสมุด 33 11

รวมทั้งสิ้น 806 267
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ประกอบดวย 4 สวนดังนี้

สวนที ่1  แบบสอบถามลกัษณะขอมลูสวนบคุคลของขาราชการสาย ค เปนขอคําถามชนิด
เลือกตอบ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา วิธีการรวบรวมขอมูลลักษณะสวนบุคคลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือน
และระดับตําแหนง

สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่ง
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และดัดแปลงจาก
ขอคําถามบางขอที่ผูวิจัยทานอื่นเคยศึกษามาแลว นํามาสรางเปนขอคําถาม ดังนี้

1. ลักษณะงาน ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน รวมทั้งสิ้น 14 ขอ ดังนี้
1.1 ความหลากหลายในงาน จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 1–4
1.2 ความสําคัญของงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 5–9
1.3 ความอิสระในงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 10–14

2. ลักษณะสภาพแวดลอมในการทาํงาน ซึง่ประกอบดวย 3 ดาน รวมทัง้สิน้ 15 ขอ ดังนี้
2.1 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 15–19
2.2 ความมั่นคงในงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 20–24
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 25-29

สวนที ่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองเฉพาะดาน (specific self
esteem) เปนแบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางขึ้นเอง โดยอาศัยแนวคิดของ Rosenberg และจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และดัดแปลงจากขอคําถามบางขอที่ผูวิจัยทานอื่นเคยศึกษามาแลว นํามาส
รางเปนขอคําถามคือ
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แบบสอบถามวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะที่เปนขาราชการสาย ค เปน
ขอคําถามเกี่ยวกับความรูสึกตอตนเองเฉพาะดานในฐานะที่เปนขาราชการสาย ค วาตนเองมี
ความสามารถ มีคุณคา มีความสําคัญ มีความภาคภูมิใจ เปนที่ยอมรับนับถือจากผูอ่ืนจากการที่
ไดเปนขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งประกอบดวยขอคําถามจํานวน 21 ขอ
ไดแก ขอ 1-21

สวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนเอง โดยอาศัยแนวความคิด และทฤษฎีของ Herzberg เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ดัดแปลงจากขอคําถามบางขอที่ผูวิจัยทานอื่นไดศึกษามาแลว นํามาสรางเปนขอคําถาม ซึ่งผูตอบ
จะประเมินความรูความสึกพึงพอใจในงานตอขอคําถามแตละขอ ประกอบดวย 5 ดาน รวมทั้งสิ้น
25 ขอ ดังนี้

1. ความสําเร็จในงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1–5
2. การไดรับการยอมรับ จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 6–10
3. ลักษณะของงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 11–15
4. ความรับผิดชอบในงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 16-20
5. ความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 21–25

แบบสอบถามดงักลาวเหลานีส้รางขึน้ตามมาตรวดัแบบ Likert ซึง่ประกอบดวย ขอความ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีคําตอบใหเลือกที่ตรงกับความรูสึก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
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    คําตอบ ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ
เห็นดวยมากที่สุด ได 5 คะแนน ได 1 คะแนน
เห็นดวยมาก ได 4 คะแนน ได 2 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง ได 3 คะแนน ได 3 คะแนน
เห็นดวยนอย ได 2 คะแนน ได 4 คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด ได 1 คะแนน ได 5 คะแนน

การสรางและทดสอบเครื่องมือ

การสรางและทดสอบเครื่องมือมีลําดับข้ันตอน ดังนี้

1. ศึกษาจากแนวความคิดโครงสรางของทฤษฎี ตํารา เอกสารงานวิจัย และวิทยา
นิพนธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา คือ ตัวแปรลักษณะของงาน ตัวแปรลักษณะสภาพ
แวดลอมในงาน ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะดาน และความพึงพอใจในงาน
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหไดรายละเอียดขอมูลเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ

2. นําขอมูลที่ไดมาประมวลและสรางเปนขอคําถาม โดยสรางเปนแบบสอบถาม และ
สรางเปนมาตรประเมินคา (rating scale) ตัวแปรตาง ๆ

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา โดยไดรับการตรวจทานจากประธานกรรมการวิทยานิพนธ
และกรรมการ และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อความเหมาะสม และใหกรรมการตรวจทานอีกครั้ง

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (try out) กับขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 40 คน เพื่อนํามาหาคา
ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน (item total correlation) และหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) รายดานและทั้งฉบับของแบบสอบถามที่สรางขึ้น ดังนี้
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4.1 คํานวณความสมัพนัธรายขอกบัคะแนนรวมแตละดาน (item total correlation)
เพื่อคัดขอความเฉพาะขอดีไว โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s
Product Moment Correlation Coefficient) (อางถึงใน บุญธรรม, 2531: 129) ถาขอใดมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนสูง คือ สหสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถือ
วาขอนั้นสามารถนําไปทดสอบได

4.2 นําแบบสอบถามที่ไดคัดขอคําถามเฉพาะขอดีไวมาคํานวณหาคาความเชื่อ
มั่น (reliability) รายดานทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbarch’s
alpha coefficient) (อางถึงใน บุญธรรม, 2531: 130)

ทั้งนี้ จากการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผลที่ไดมีดังนี้

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ .91 และเมื่อพิจารณาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายดานแลว พบวา

ดานความหลากหลายในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .71
ดานความสําคัญของงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .64
ดานความมีอิสระในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .69
ดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .71
ดานความมั่นคงในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .76
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .80

2. แบบสอบถามความรูสึกเห็นคุณคาในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .87

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91  และเมื่อ
พิจารณาคาแบบสอบถามรายดานแลว พบวา
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ดานความสําเร็จในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .83
ดานลักษณะของงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .85
ดานความรับผิดชอบในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .66
ดานการไดรับการยอมรับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .76
ดานความกาวหนาในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .79

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ผูวิจัยไดทาํหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางโดยตรง
จํานวน 300 ฉบับ และไดติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาไดเพียง จํานวน 238 ฉบับ ภาย
ในเวลาประมาณ 3 สัปดาห และนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ พบวามีเพียง 232 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 86.89 ของจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการที่สามารถนําไปวิเคราะหผลได

2. ผูวิจัยไดทาํหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางเพิม่เตมิ
อีกจํานวน 35 ฉบับ จากหนวยงานที่สงแบบสอบถามไมครบ  เพื่อใหไดตัวแทนประชากรที่ดี และ
สามารถไดแบบสอบถามเทากับจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณไว ซึ่งไดแบบสอบถามคืนในรอบที่ 2
จนครบตามจํานวนที่ตองการ คือ 35 ฉบับ ภายใน 1 สัปดาห และนํามาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณ พบวาทั้ง 35 ฉบับ สามารถนําไปวิเคราะหผลได  ซึ่งเมื่อรวมกับรอบแรก 232 ฉบับ จะได
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 267 ฉบับตามที่คํานวนไว

3. นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นนําขอมูลมา
บันทึกในแบบลงรหัส (coding form)

4. นําขอมูลที่ถูกบันทึกไวครบถวนแลวมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร

การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยาง นํามาวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชคอมพิวเตอร
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. คารอยละ (percentage) ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

2. คาเฉลี่ย (mean) ใชแปลความหมายของขอมูล

3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชควบคูกับคาเฉลี่ย เพื่อแสดง
ลักษณะการกระจายของขอมูล

4. คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 กลุม

5. คา F-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดย
วเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (one way anova) แลวทดสอบความแตกตางระหวางแตละกลุม
ดวยวิธีของ Scheffe

6. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยที่เปนตัวแปรตอเนื่อง
ทั้งคู

7. คาสหสัมพันธแบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) ใชหาคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตนชดุหนึง่กับตัวแปรตามตัวหนึ่ง

8. คาสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ใชพยากรณตัวแปรตาม
หนึ่งตัว ซึ่งสงผลมาจากตัวแปรตนตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยใชเทคนิควิธีแบบ stepwise

9. การกําหนดสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว 1
ระดับ ดังนี้

*   มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
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นอกจากนีผู้วจิยัไดแบงเกณฑออกเปน 3 ระดบัโดยพจิารณาจากคาพสัิย (range)  เพือ่แบง
ระดบัความรบัรูของตัวแปรลกัษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในงาน ระดับความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค และระดับความพึงพอใจในงาน ออกเปน 3 ระดับ (อางถึงใน
กานดา, 2530) ดังนี้คือ

คะแนนรวมสูงสุด - คะแนนรวมต่ําสุด
   จํานวนระดับ

ดังนัน้จงึสามารถกาํหนดระดบัความรบัรูของตัวแปรลกัษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอม
ในงาน ระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และระดับความพึงพอใจในงานได ดังนี้

ลักษณะงาน

ขาราชการมีความคิดเห็นตอลักษณะงานที่รับผิดชอบในแตละดาน ดังนี้

ความหลากหลายในงาน

ชวงคะแนน การแปลผล
6.00-10.67 ความหลากหลายในงานอยูในระดับตํ่า
10.68-15.34 ความหลากหลายในงานอยูในระดับปานกลาง
15.35-20.00 ความหลากหลายในงานอยูในระดับสูง

ความสําคัญของงาน

ชวงคะแนน การแปลผล
9.00-14.33 ความสําคัญของงานอยูในระดับตํ่า
14.34-19.66 ความสําคัญของงานอยูในระดับปานกลาง
19.67-25.00 ความสําคัญของงานอยูในระดับสูง
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ความมีอิสระในการทํางาน

ชวงคะแนน การแปลผล
8.00-13.67 ความมีอิสระในงานอยูในระดับตํ่า
13.68-19.34 ความมีอิสระในงานอยูในระดับปานกลาง
19.35-25.00 ความมีอิสระในงานอยูในระดับสูง

ลักษณะสภาพแวดลอมในงาน

ขาราชการมีความคิดเห็นตอลักษณะสภาพแวดลอมในงานในแตละดาน ดังนี้

การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา

ชวงคะแนน การแปลผล
6.00-12.33 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาอยูในระดับตํ่า
12.34-18.66 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง
18.67-25.00 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูง

ความมั่นคงในงาน

ชวงคะแนน การแปลผล
8.00-13.67 ความมั่นคงในงานอยูในระดับตํ่า
13.68-19.34 ความมั่นคงในงานอยูในระดับปานกลาง
19.35-25.00 ความมั่นคงในงานอยูในระดับสูง
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ชวงคะแนน การแปลผล
5.00-11.67 การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่า
11.68-18.34 การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
18.35-25.00 การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง

ภาพรวมลักษณะงานและลักษณะสภาพแวดลอมในงาน

ชวงคะแนน การแปลผล
42.00-76.33 การรับรูตอลักษณะงานและลักษณะสภาพแวดลอมในงานอยูใน

ระดับตํ่า
76.34-110.67 การรับรูตอลักษณะงานและลักษณะสภาพแวดลอมในงานอยูใน

ระดับปานกลาง
110.68-145 การรับรูตอลักษณะงานและลักษณะสภาพแวดลอมในงานอยูใน

ระดับสูง

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค

ชวงคะแนน การแปลผล
42.00 - 60.67 มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในระดับตํ่า
60.68 - 79.34 มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในระดับปานกลาง
79.35 - 98.00 มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในระดับสูง
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ความพึงพอใจในงาน

ชวงคะแนน การแปลผล
50.0 - 74.0 มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับตํ่า
74.1 - 98.0 มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง

98.1 - 122.0 มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับสูง

สัญลักษณที่ใชในการวิจัย

X = คะแนนเฉลี่ย
S.D. = คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
P = ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
t = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-test
F = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-test
df = ชั้นของความอิสระ (degree of freedom)
SS = ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (sum of square)
MS = ผลตางของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (mean of square)
r = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
R = คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคุณ
R2 = คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
b = คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Beta = คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
S.E.b = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน b



บทที่ 4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

ผลการวิจัย

การเสนอแนะและอธิบายผลการวิจัย จําแนกเปน 3 ตอน ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระดับตําแหนง

สวนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห ลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในบริบทรวม ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และความพึงพอใจในงาน

สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
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สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระดับตําแหนง

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตาม เพศ อายุ
    ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระดับตําแหนง

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ

เพศ
ชาย 113 42.3
หญิง 154 57.7
รวม 267               100.0

อายุ
ตํ่ากวา 40 ป   91 34.1

41-50 ป 133 49.8
50 ปข้ึนไป  43 16.1

รวม 267               100.0

ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี  59 22.1

ปริญญาตรี 177 66.3
ปริญญาโท  31 11.6

รวม 267               100.0
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ตารางที่ 4 (ตอ)

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ

อายุการทํางาน (ป)
ตํ่ากวา 10 ป  50 18.7

11-15 ป  42 15.7
16-20 ป  53 19.9
21-25 ป  87 32.6

25 ปข้ึนไป  35 13.1
รวม 267               100.0
รายได

ตํ่ากวา 5,000 บาท - -
5,000-10,000 บาท  43 16.1

10,001-20,000 บาท 179 67.0
มากกวา 20,000 บาทข้ึนไป  45 16.9

รวม 267               100.0
ระดับตําแหนง
ระดับ 1-2 - -
ระดับ 3-5 131 49.1
ระดับ 6-7 125 46.8

สูงกวาระดับ 7 ข้ึนไป  11   4.1
รวม 267               100.0

จากตารางที่ 4  กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา จํานวน 267 คน จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคล ไดดังนี้

เพศ  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยแบงเปนเพศ
หญิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 57.7 และเปนเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 42.3
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อายุ  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุด โดยมีจํานวน
133 คน คิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมามีอายุตํ่ากวา 40 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 34.1
และอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ตามลําดับ

ระดบัการศกึษา  กลุมตัวอยางทีศึ่กษาสวนใหญมวีฒุกิารศกึษาระดบัปริญญาตร ีมากทีสุ่ด
โดยมีจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 66.3 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน
59 คน คิดเปนรอยละ 22.1 สวนวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 11.6

อายุการทํางาน  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีอายุการทํางาน 21-25 ป มากที่สุด 
โดยมีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 32.6 รองลงมามีอายุในการทํางานต่ํากวา 16-20 ป จํานวน 
53 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และมีอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 18.7 
สวนกลุมตัวอยางทีม่อีายกุารทาํงาน 25 ปข้ึนไป มจีาํนวนนอยทีสุ่ด คือ 35 คน คิดเปนรอยละ 13.1

รายได  กลุมตัวอยางทีศึ่กษาสวนใหญมรีะดบัรายได 10,001-20,000 บาท จาํนวน 179 คน
คิดเปนรอยละ 67.0 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางทีม่รีายไดมากกวา 20,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 45 คน
คิดเปนรอยละ 16.9 สวนขาราชการที่มีรายได 5,000-10,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุดคือ 43 คน
คิดเปนรอยละ 16.1

ระดบัตําแหนง  กลุมตัวอยางทีศึ่กษาสวนใหญมรีะดบั 3-5 มากทีสุ่ด โดยมจีาํนวน 131 คน
คิดเปนรอยละ 49.1 สวนกลุมตัวอยางที่มีระดับ 6-7 มีจํานวน 125 คิดเปนรอยละ 46.8 และสูงกวา
ระดับ 7 ข้ึนไป 11 คน คิดเปนรอยละ 4.1
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สวนที่ 2  เสนอผลการวิเคราะหลักษณะงานและลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และความพึงพอใจในงาน

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย  (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวแปร ลักษณะงานและ
  ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน เปรียบเทียบจากคะแนนเต็ม

ตัวแปร  X S.D. คะแนนเต็ม ระดับ

1. ความหลากหลายในงาน   15.55  2.87   20 สูง
2. ความสําคัญของงาน   18.20  3.31   25 สูง
3. ความมีอิสระในงาน   17.26  3.72   25 ปานกลาง
4. การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา   16.55  4.21   25 ปานกลาง
5. ความมั่นคงในงาน   19.42  3.77   25 สูง
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   15.56  3.96   25 ปานกลาง
รวม 102.55 17.04 145 ปานกลาง

จากตารางที่ 5  พบวา ขาราชการสาย ค มีความเห็นวางานที่รับผิดชอบมีความหลาก
หลายในงานอยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ย 15.55 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ขาราชการมี
ความเห็นวามีความมั่นคงในงานอยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ย 19.42 จากคะแนนเต็ม 25
ขาราชการเห็นวาความสําคัญของงาน ความมีอิสระในงาน การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 18.20, 17.26, 16.55 และ
15.56 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ตามลําดับ

ในภาพรวมของความคดิเหน็ทีม่ตีอลักษณะงานและลกัษณะสภาพแวดลอมในการทาํงาน
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 102.55 จากคะแนนเต็ม 145 คะแนน
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ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวแปร ระดับความพึงพอใจ
  ในงาน เปรียบเทียบจากคะแนนเต็ม

ตัวแปร X S.D. คะแนนเต็ม ระดับ

1. ความสําเร็จในงาน 20.30  3.38   25 สูง
2. ลักษณะของงาน 18.02  3.56   25 ปานกลาง
3. ความรับผิดชอบในงาน 19.28  3.35   25 ปานกลาง
4. การไดรับการยอมรับ 16.78  3.69   25 ปานกลาง
5. ความกาวหนาในงาน 13.06  3.33   25 ปานกลาง

รวม 87.44 12.94 125 ปานกลาง

จากตารางที่ 6  ขาราชการมีความพึงพอใจในความสําเร็จในงานอยูในระดับสูง โดยมคีา
เฉลีย่ 20.30 จากคะแนนเตม็ 25 มคีวามพงึพอใจในลักษณะของงาน ความรบัผิดชอบในงาน การได
รับการยอมรบั และความกาวหนาในงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 18.02, 19.28, 16.78
และ 13.06 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ตามลําดับ

ในภาพรวมความพึงพอใจในงาน อยูระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ย 87.44 จากคะแนน
เต็ม 125 คะแนน
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สวนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1  ขาราชการที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน

สมมติฐานที่ 1.1  ขาราชการที่มีเพศแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน

ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ

เพศ n X S.D. t p
ชาย 113 3.94 0.59 2.042* 0.042
หญิง 154 3.79 0.63

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 7  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการเพศชายและขาราชการเพศหญิง พบวา มีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมี
นัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยขาราชการเพศชายมคีวามรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวาเพศหญิง
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สมมติฐานที่ 1.2  ขาราชการที่มีอายุแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร จําแนกตามอายุ

ความแปรปรวน df SS MS F p
ระหวางกลุม     2     3.629      1.815 4.840* 0.0009
ภายในกลุม 264   98.963 0.375

รวม 266 102.592

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 8  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีอายุตางกัน พบวา มีความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05

เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Scheffe, จากคาเฉลี่ยคะแนนความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มี
อายุแตกตางกัน 3 กลุม ปรากฏผลตามตารางที่ 9
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ตารางที ่9  การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคูของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการ
 สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีอายุแตกตางกัน

กลุมอายุ คาเฉลี่ย กลุมอายุ
(1) (2) (3)

ตํ่ากวา 40 ป            (1) 3.71 -
41-50 ป                  (2) 3.97 * -
51 ปข้ึนไป               (3) 3.81 -

           หมายเหตุ: 1 = ตํ่ากวา 40 ป        2 = 41-50 ป        3 = 51 ปข้ึนไป

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 9  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีอายุตางกัน 3 กลุม พบวา กลุมที่มีอายุตํ่ากวา
40 ป กับกลุมที่มีอายุ 41-50 ป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรของกลุมอ่ืนไมพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.3  ขาราชการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน

ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา

ความแปรปรวน df SS MS F p
ระหวางกลุม 2 4.72 1.36 3.60* 0.029
ภายในกลุม 264 99.87 0.318

รวม 266 171.87

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 10  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกัน พบวา มีความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมี
นัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05

เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Sheffe, จากคาเฉลี่ยคะแนนความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน 3 กลุม ปรากฏผลตามตารางที่ 11
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ตารางที ่11  การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคูของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการ
  สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย ระดับการศึกษา
(1) (2) (3) (4)

ตํ่ากวาปริญญาตรี     (1) 3.78 -
ปริญญาตรี               (2) 3.84 -
ปริญญาโท               (3) 4.13 * -

           หมายเหตุ :  1 = ตํ่ากวาปริญญาตรี           2 = ปริญญาตรี             3 = ปริญญาโท

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 11  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกัน 3 กลุม พบวา กลุมที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนการเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรของกลุมอ่ืนไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.4  ขาราชการที่มีอายุการทํางานแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน

ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามอายุการทํางาน

ความแปรปรวน df SS MS F p
ระหวางกลุม 4    5.419 1.355 3.653* 0.006
ภายในกลุม 262   97.172 0.371

รวม 266 102.592

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 12  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีอายุการทํางานตางกัน พบวา มีความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมี
นัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05

เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Sheffe, จากคาเฉลี่ยคะแนนความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มี
อายุการทํางานแตกตางกัน 5 กลุม ปรากฏผลตามตารางที่ 13
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ตารางที ่13  การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคูของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการ
  สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน

อายุการทํางาน คาเฉลี่ย อายุการทํางาน
(1) (2) (3) (4 (5)

ตํ่ากวา 10 ป            (1) 3.62 -
11-15 ป                  (2) 3.90 -
16-20 ป                  (3) 4.06 * -
21-25 ป                  (4) 3.82 -
มากกวา 25 ป          (5) 3.94 -

           หมายเหตุ :  1 = ตํ่ากวา 10 ป            3 = 16-20 ป                       5 = มากกวา 25 ป
              2 = 11-15 ป                  4 = 21-25 ป

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 13  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีอายุการทํางานตางกัน 5 กลุม พบวา กลุมที่มี
อายุการทํางานต่ํากวา 10 ป กับกลุมที่มีอายุการทํางาน 16-20 ป มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราช
การสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของกลุมอ่ืนไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
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สมมติฐานที่ 1.5  ขาราชการที่มีรายไดแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน

ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามรายได

ความแปรปรวน df SS MS F p
ระหวางกลุม 2 4.62 2.31 6.22* 0.002
ภายในกลุม 264 97.97 0.37

รวม 266 102.59

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 14  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีรายไดตางกัน พบวา มีความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05

เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Sheffe, จากคาเฉลี่ยคะแนนความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มี
รายไดแตกตางกัน 4 กลุม ปรากฏผลตามตารางที่ 15
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ตารางที ่15  การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคูของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการ
  สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีรายไดแตกตางกัน

รายได คาเฉลี่ย รายได
(1) (2) (3) (4)

 ตํ่ากวา 5,000 บาท           (1) - -
5,001-10,000 บาท            (2) 3.56 * -
10,001-20,000 บาท          (3) 3.91 * * -
มากกวา 20,000 บาทข้ึนไป  (4) 3.93 * -

           หมายเหตุ :  1 = ตํ่ากวา 5,000 บาท            3 = 10,001-20,000 บาท
              2 = 5,001-10,000 บาท            4 = มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 15  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีรายไดตางกัน  4 กลุม พบวา กลุมที่มีราย
ได
ตํ่ากวา 5,000 บาท กับกลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท กลุมที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท กับ
กลุมที่มีรายได 10,001-20,000 บาท กลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท กับกลุมที่มีรายได
10,001-20,000 บาท และกลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000
บาท ข้ึนไป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพบวากลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000
บาท ข้ึนไป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค สูงที่สุด รองลงมา คือ กลุมที่
มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท และกลุมที่มีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท ตามลําดับ
สวนการเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรของกลุมอ่ืนไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.6  ขาราชการที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน

ตารางที่ 16  การเปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามระดับตําแหนง

ความแปรปรวน df SS MS F p
ระหวางกลุม 2 7.29 3.65 10.108* 0.000
ภายในกลุม 264 95.29 0.361

รวม 266 102.59

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 16  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีระดับตําแหนงตางกัน พบวา มีความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมี
นัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05

เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Sheffe, จากคาเฉลี่ยคะแนนความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มี
ระดับตําแหนงแตกตางกัน 4 กลุม ปรากฏผลตามตารางที่ 17
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ตารางที ่17  การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคูของความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการ
  สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน

ระดับตําแหนง คาเฉลี่ย ระดับตําแหนง
(1) (2) (3) (4)

 ระดับ 1-2                  (1) - -
ระดับ 3-5                  (2) 3.69 -
ระดับ 6-7                  (3) 4.03 * -
สูงกวาระดับ 7 ข้ึนไป  (4) 3.82 -

            หมายเหตุ :  1 = ระดับ 1-2            3 = ระดับ 6-7
               2 = ระดับ 3-5            4 = สูงกวาระดับ 7 ข้ึนไป

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 17  เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางขาราชการที่มีระดับตําแหนงตางกัน 4 กลุม พบวา กลุมที่มี
ระดับตําแหนง 3-5 กับกลุมที่มีระดับตําแหนง 6-7 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบวา กลุมที่มีระดับตําแหนง 6-7 มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูงกวากลุมที่มีระดับตําแหนง 3-5 สวนการ
เปรียบเทียบความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ของกลุมอ่ืนไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2  ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตารางที่ 18  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางลักษณะงานกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
   ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความหลากหลายในงาน 0.502*
ความสําคัญของงาน 0.669*
ความมีอิสระในการทํางาน 0.648*

ภาพรวม 0.736*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 18  ตัวแปรลักษณะงานทุกตัวแปรมีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05  โดยพบวาความสําคัญของงานมีคาสหสัมพันธมากที่สุด คือ 0.669 ลําดับถัดมา คือ ความมี
อิสระในการทํางานและความหลากหลายในงาน ตามลําดับ

ภาพรวมของลักษณะงานทั้งสามดาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
คาสหสัมพันธ คือ 0.736
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สมมติฐานที่ 3  ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตารางที่ 19  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานกับความรูสึก
    เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 0.581*
  ความมั่นคงในงาน 0.695*
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.698*

ภาพรวม 0.655*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 19  ตัวแปรลักษณะงานทุกตัวแปรลักษณะสภาพแวดลอมในการทาํงานทกุ
ตัวแปรมคีวามสมัพนัธกบัความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพบวาการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
คาสหสัมพันธมากที่สุด คือ 0.698 ลําดับถัดมาคือ ความมั่นคงในงานและการสนับสนุนของผู
บังคับบัญชาตามลําดับ

ภาพรวมของสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งสามดานมีความสัมพันธกับความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีคาสหสัมพันธ คือ 0.655
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สมมติฐานที่ 4  ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

ตารางที่ 20  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
   สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับความพึงพอใจในงาน

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ 0.809*
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 20  พบวาตัวแปรความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 5  ลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน สามารถพยากรณ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณ เมื่อตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะงาน ซึ่งประกอบดวย
ความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในงาน และลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางาน      ซึ่งประกอบดวยการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา
ความมัน่คงในงานและการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  เปนตวัพยากรณ   และความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง  ในฐานะขาราชการสาย   ค   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   เปน
ตัวแปรตาม
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   ตัวพยากรณ B S.E. b Beta t p
ความมั่นคงในงาน 1.033 0.168 0.351 6.145* 0.000
ความสําคัญของงาน 1.041 0.175 0.310 5.951* 0.000
ความมีอิสระในงาน 0.455 0.176 0.153 2.579* 0.010
ความหลากหลายในงาน 0.462 0.179 0.120 2.579* 0.010
คาคงที่ 23.344 2.838 8.227* 0.000

R = 0.781 R2 = 0.611 Overall F = 102.670*

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 21  เมื่อใชความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระ
ในงาน การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปน
ตัวแปรอิสระ และใชความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระเพียง 4 ตัว สามารถพยากรณความรูสึกเห็นคุณ
คาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กลาวคือ ความมั่นคงในงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในงาน และความ
หลากหลายในงาน ทั้ง 4 ตัวแปรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.781 และสามารถ
พยากรณความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดรอย
ละ 61.10  จะไดสมการในรูปของคะแนนดิบดังนี้

ความรูสึกเห็นคุณคา = 23.344 + 1.033 (ความมั่นคงในงาน) + 1.041
   (ความสําคัญของงาน) + 0.455 (ความมีอิสระในงาน) +

0.462 (ความหลากหลายในงาน)

และสามารถแสดงเปนสมการในรูปของคะแนนมาตรฐานดังนี้
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ความรูสึกเห็นคุณคา = 1.033 (ความมั่นคงในงาน) + 1.041 (ความสําคัญของงาน)
   + 0.455 (ความมีอิสระในงาน) + 0.462 (ความหลากหลาย

ในงาน)

สมมติฐานที่ 6  ลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยรวม และความรู
สึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร สามารถพยากรณ
ความรูสึกพึงพอใจในงานได

ตารางที่ 22  ผลวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณ เมื่อตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะงาน ซึ่งประกอบดวย
    ความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในงาน ลักษณะ
    สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา
    ความมั่นคงในงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรูสึกเห็นคุณคาใน
    ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตัวพยากรณ และ
    ความรูสึกพึงพอใจในงาน เปนตัวแปรตาม

ตัวพยากรณ B S.E. b Beta t p
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

 0.683 0.058 0.585 11.727* 0.000

ความมีอิสระในงาน  0.749 0.161 0.216 4.643* 0.000
ความสําคัญของงาน  0.494 0.186 0.126 2.654* 0.008
คาคงที่ 12.681 3.121 4.063* 0.000
R = 0.837 R2 = 0.700 Overall F = 204.436*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 22  เมื่อใชความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระ
ในงาน การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน
ตัวแปรอิสระ และใชความรูสึกพึงพอใจในงาน เปนตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัว
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คือ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความมี
อิสระในงาน และความสําคัญในงาน สามารถพยากรณความพึงพอใจในงาน ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ตัวแปรความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความมีอิสระในงาน และความสําคัญของงาน มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธพหุคูณเทากับ 0.837 และสามารถรวมกันพยากรณความพึงพอใจในงานไดรอยละ
70.00 จะไดสมการในรูปของคะแนนดิบดังนี้

ความพึงพอใจในงาน   =    12.681 + 0.683 (ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
 ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) + 0.749
    (ความมีอิสระในงาน) + 0.494 (ความสําคัญของงาน)

และสามารถแสดงเปนสมการในรูปของคะแนนมาตรฐานดังนี้

ความพึงพอใจในงาน =    0.683 (ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
    สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) + 0.749 (ความมีอิสระ
    ในงาน) + 0.494 (ความสําคัญของงาน)
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ขอวิจารณ 
 
 จากการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ปรากฏผลดังนี ้
 
 สมมติฐานที ่1 ขาราชการสาย ค ที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกนั มีความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร แตกตางกนั ซึ่งแยก
ออกเปนสมมติฐานยอย ดังนี ้
 
 สมมติฐานที ่1.1 ขาราชการที่มเีพศแตกตางกนั มีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกนั 
 
 จากผลการวิจัยพบวา ขาราชการเพศชายและขาราชการเพศหญิง มีความรูสึกเห็น 
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวาขาราชการเพศชายมีความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวาขาราชการเพศหญิง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการชายมีจํานวนนอยกวาขาราชการหญิง และความจําเปนในดาน
ครอบครัว เชน ความจําเปนในการดูแลพอแมหรือบุตร เนื่องจากสังคมกําหนดบทบาทของเพศ
ชายและเพศหญิงแตกตางกัน (นพมาศ, 2535: 33)  จึงทําใหขาราชการเพศหญิงอาจขาด 
ความคลองตัวในการทํางาน เชน การทํางานเรงดวนนอกเวลาทําการ การเดินทางไปราชการ
ตางจังหวัด ขาราชการเพศชาย จึงไดรับโอกาสในการมอบหมายงานและไดมีโอกาสแสดงความสามารถ 
หรือศักยภาพในการทํางานไดมากกวาขาราชการหญิง ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหขาราชการชาย
ประเมินบทบาทของตนเองวามีคุณคา มีประโยชนกับองคการมากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสิตา  เพียรพิจิตร (2542) ที่พบวาพนักงานการทาอากาศยานที่เปนเพศชายมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาพนักงานเพศหญิง และสอดคลองกับงานวิจัยของ Cheng และ 
Page (1989: 123-133) ที่พบวาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับเพศ  โดยเพศ
ชายมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิง 
 
 สมมติฐานที ่1.2 ขาราชการที่มอีายุแตกตางกนัมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกนั 
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 จากผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่มีอายุตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวาขาราชการกลุมที่มีอายุ 41-50 ป มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูงที่สุด  โดยสูงกวากลุมที่มีอายุตํ่า
กวา 40 ป และ 51 ป ข้ึนไป ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาในชวงอายุ 41-50 ป เปนชวงที่ขาราชการสาย ค 
สวนใหญ มีการเรียนรูในงานเพิ่มมากขึ้น มีสถานภาพหรือระดับตําแหนง (ซี) ที่สูงขึ้น วุฒิภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจเนื่องมาจากในแตละชวงอายุของบุคคล บุคคลตองเผชิญกับส่ิงแวดลอม
และรูปแบบของปญหาที่ตางกันไป เมื่อบุคคลมีการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น มีสถานะภาพ ประสบการณ 
และวุฒิภาวะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย บุคคลยอมมีความคิดความรูสึกที่มีตอตนเองเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งสงผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง (เชาวนา, 2537: 15)  แตเมื่อถึงชวงอายุ 51 ปข้ึนไป 
หนาที่การงานหรือสถานภาพที่ดํารงอยูสวนใหญคอนขางคงที่ ไมมีการพัฒนาการหรือเปล่ียนแปลง 
ทั้งดานการทํางาน ความรับผิดชอบ  ซึ่งอาจเปนไปไดวาขาราชการสาย ค ในชวงอายุดังกลาวรูสึก
วาบทบาทลดนอยถอยลง รูสึกตนเองไมมีความหมายตองานที่ทํามากนัก  จึงอาจเปนชวงที่
ขาราชการสาย ค เกิดความรู สึกเห็นคุณคาในตนเองลดนอยถอยลง ซึ ่งผลการวิจัยนี้ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิตา  เพียรพิจิตร (2542) ที่ทําการศึกษาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของพนักงานการทาอากาศยานกรุงเทพ โดยผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุระหวาง 41-50 ป 
มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะพนักงานการทาอากาศยานกรุงเทพสูงกวาพนักงานที่มี
อายุตํ่ากวา 30 ป และผลการวิจัยของ Serafin (1994) พบวาพนักงานที่มีอายุตางกันมีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองแตกตางกันตางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Hong และ
คณะ (1993: 95-101) ยังพบวา บุคคลที่มีอายุมาก (23-40 ป) มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
สูงกวาบุคคลที่มีอายุนอย (17-22 ป) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานที ่1.3 ขาราชการที่มกีารศึกษาแตกตางกนั มีความรูสึกเหน็คณุคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกนั 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกนัมีความรูสึกเหน็คุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยขาราชการที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทมี 
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค สูงกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
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ปริญญาตรี ซึ่งแสดงใหเหน็วาขาราชการที่มีการศึกษาสูงมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวาขาราชการที่มกีารศึกษาต่ํา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในสังคมการทาํงานของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนสถาบันทางการศึกษาที่มีภารกจิ
หลักที่สําคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปรับใชสังคมในภาครัฐและเอกชน การเปนองคกร
แหงการวิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศทางวชิาการ การใหบริการทางวชิาการแกสังคม และการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดี ซึ่งบุคลากรสวนใหญจะมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
ถึงรอยละ 56.37 ซึ่งจากจํานวนดังกลาวสวนใหญจะเปนขาราชการสาย ก คือ สายอาจารย ถึง
รอยละ 83.50 (กองการเจาหนาที่, 2546) ซึ่งมหีนาทีใ่นการสอนและวิจัยเปนดานหลัก และงาน
ใหบริการวิชาการเปนดานรองลงมา ในขณะที่ขาราชการสาย ค ที่มีหนาที่ในการใหบริการและ
สนับสนนุทางดานวชิาการเปนดานหลกั ดังนัน้ เมื่อขาราชการสาย ค เอาตัวเองไปเปรียบเทยีบกับ
คนที่มีระดับการศึกษาใกลเคียงกนั หรือระดับการศึกษาเดียวกนักบัคนที่อยูในสาย ก ซึ่งเปนคน
สวนใหญในสงัคมการทํางานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงทาํใหเขาประเมนิความรูสึกเห็น
คุณคาของตนเองสูงกวาคนอื่นที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของPettigrew 
(1967: 243) ที่กลาววา การที่บุคคลเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ผลของการเปรียบเทยีบจะ
นําไปสูการมองตนเองในแงบวกหรือลบ ซึ่งจะมผีลตอระดับความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองของบุคคล
นั้น ๆ เมื่อบุคคลเปรียบเทียบกับคนอ่ืนแลวรูสึกวาตนเองมีส่ิงที่ดีเหนือกวาคนอืน่ จะทาํใหเขามี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง นอกจากนี ้ การที่ขาราชการสาย ค ซึ่งเปนสายสนับสนนุทาง
วิชาการ ถาพิจารณาถึงความคาดหวงั หรือความจําเปนในเรื่องระดับทางการศึกษาแลวในบาง
ตําแหนงอาจไมจําเปนตองใชความรูในระดับปริญญาโทหรือสูงกวามาประยกุต ใชโดยตรงดวยซ้าํ
ไป แตการที่เขาสามารถประสบความสาํเร็จในการศึกษาตามที่ตนเองตั้ง เปาหมายในชวีิตไว 
จะทําใหเขารูสึกมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง ซึ่งก็เปนไปตามแนวคิดของ Coopersmith (1981: 
142-148) ที่กลาววา การตัดสินคุณคาของบุคคลสวนหนึง่เกิดขึน้จากการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน และความสามารถของตนกับระดับเกณฑความสําเร็จที่ต้ังไวหากบุคคลสามารถ
ประสบความสําเร็จมีการกระทํา หรือมีความนกึคิดเปนไปตามที่ตนปรารถนา หรือดีกวาที่คาดหวงั
ไว จะนําไปสูการมองตนเองวามีคุณคา 
 
 สมมติฐานที่ 1.4 ขาราชการที่มีอายุการทํางานตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกนั 
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 จากผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่มีอายุการทํางานตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวาขาราชการกลุมที่มีอายุการทํางาน 16-20 ป มี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวากลุมที่
มีอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาขาราชการที่มีอายุการทํางานมากในระดับหนึ่งมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวา
ขาราชการที่มีอายุการทํางานนอย ทั้งนี้เปนเพราะในชวงของอายุการทํางานดังกลาว ขาราชการ
เร่ิมมีความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ ไดรับการมอบหมายงานใหมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ เปนชวง
ของการไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงไปสูความกาวหนาในสายงาน กอปรกับการที่ขาราชการ
ไดรับประสบการณการทํางาน ไดเพิ่มทักษะในงานที่รับผิดชอบสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม 
องคกร และรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร ประกอบกับพนักงานที่มีประสบการณในการทํางาน
มากขึ้น (สิตา, 2542) ยอมสะสมความรู ความสามารถ และพัฒนาทักษะขีดความสามารถใน 
การปฏิบัติงานมากขึ้น ทําใหมีความชํานาญ เชี่ยวชาญในการทํางานมากกวาพนักงานที่มี 
ประสบการณในการทํางานนอย และเมื่อพนักงานมีอายุการทํางานมากยอมหมายถึงมีอายุมาก
ข้ึน (วรภิญ, 2538: 39) ในขณะที่ขาราชการสาย ค ในกลุมที่มีอายุการทํางาน 21-25 ป และ
มากกวา 25 ป จะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองลดนอยถอยลง  ซึ่งสอดคลองกับอายุจริงทั้งนี้ 
อาจเปนไปไดวาขาราชการสาย ค รูสึกวาไมไดรับความกาวหนาในสายงานเทาที่ควรจะเปน ทําให
ขาราชการสาย ค มีความรูสึกไมพึงพอใจตองานที่ทํามากนัก ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนางาน ขาด
ความเขาใจในทางที่ดีตอองคการ  ซึ่งอาจทําใหความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจากการเปนขาราชการ 
สาย ค ลดนอยถอยลง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Suinn และคณะ (1962: 473-474) ที่พบวา 
บุคคลที่มีความรูสึกที่ดีตอการทํางานสูงจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง และการศึกษาของ 
Hall และคณะ (1970: 176-178 อางถึงใน สุวรรณิน, 2536: 31) ที่พบวา อายุการทํางานมี
ความสัมพันธกับความเขาใจในทางที่ดีตอองคการ ผูที่ทํางานมานานจะมีระดับความเขาใจในทาง
ที่ดีตอองคการสูงขึ้น และการที่บุคคลมีความพึงพอใจในองคการและมีความผูกพันตอองคการสูง 
จะสงผลใหเขามีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจากการเปนสมาชิกขององคการสูงตามไปดวย 
(Matheson, 1991) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของภาวิณี  นาวาพานิช (2537) ที่
ทําการศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยผลการวิจัยพบวา ประสบการณ
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
 



 97

 สมมติฐานที ่1.5 ขาราชการที่มรีายไดตางกนัมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกนั 
 
 จากผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่มีรายไดตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวาขาราชการกลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท กับกลุมที่มี
รายได 10,001-20,000 บาท มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 
บาท  และกลุมที่มีรายได 10,001-20,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป  
มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท  และพบวา ขาราชการ
กลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาขาราชการที่มีรายไดสูงมีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวาขาราชการที่มี
รายไดตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานะภาพทางการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการตอการ
ดํารงชีพไดรับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทําใหขาราชการเกิด
ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต หยิ่งในศักดิ์ศรีโดยไมตองพึ่งพิงผูอ่ืน รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิตา  เพียรพิจิตร (2542)  ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีรายไดสูง จะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะพนักงานการทาอากาศยานกรุงเทพสูงกวาพนักงานที่มี
รายไดตํ่ากวา และจากผลการวิจัยพบวา Goodman และคณะ (1994: 259-269) พบวาคนผิวดํา
ในแอฟริกาใตที่ไดรับคาจางต่ํา จะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ําและนําไปสูความผิดปกตทิาง
จิต รวมทั้งงานวิจัยของ Tharenou (1979) พบวา ถาบุคคลไดรับคาตอบแทนสูงขึ้นจะสงผลใหเขา
มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น 
 
 สมมติฐานที ่1.6 ขาราชการที่มรีะดับตําแหนงตางกนัมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกนั 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ขาราชการที่มีระดับตําแหนงตางกนัมีความรูสึกเหน็คุณคาใน 
ตนเอง ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติ ซึง่เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะบุคคลยอมมีความคาดหวงั และตั้ง 
เปาหมายในชวีิต เพื่อใหตนเองเดินไปสูจดุที่มุงหวงัไว โดยเฉพาะจุดมุงหมายของชวีิตราชการ ทีม่ี
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ระเบียบกําหนดของระดับตําแหนง เพื่อใหทุกคนสามารถเดินไปสูความกาวหนาในสายงานที่ดํารง
อยูไดตามความเหมาะสม ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดของ Coopersmith (1981: 142-148) กลาววา 
ระดับความปรารถนาของแตละบุคคลจะมคีวามแตกตางกัน ไมวาจะเปนความปรารถนาดาน
ประสบการณ ความสาํเร็จในหนาที่การงาน ความสามารถหรือความหวงัอื่นๆ ที่มมีีตอตนเอง ซึ่ง
ส่ิงนี้มีผลตอระดับความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองของบคุคลนั้นๆ หากบุคคลนั้นมีความปรารถนาสูง
เกินความสามารถของตนหรอืคาดหวงัเกนิความเปนจริง โอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จตามที่
มุงหวัง ก็ยอมนอยลง ทาํใหความรูสึกแหงคุณคาในตนเองลดลงได ในทางตรงกนัขามหากบุคคล
ต้ังระดบัความคาดหวงัเหมาะสมกับความสามารถหรือความเปนจริง และสามารถประสบความสาํเร็จ
ไดตามที่ปรารถนา จะสงผลใหเขามองตนเองวาเปนบคุคลที่มีคุณคา นอกจากนีร้ะดับตําแหนงที่
สูงขึ้นจะเปนไปตามประสบการณ อายุงาน รวมทัง้ความสามารถที่เพิม่ข้ึน ยอมสงผลตอการไดรับ 
การเคารพยกยอง การยอมรับ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Coopersmith 
(1981: 1) ที่กลาววาความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง มีความสมัพนัธกับการมีความสามารถ มี
เกียรติ มีคุณคา มีศักดิ์ศรี การไดรับความสําเร็จ ความรูสึกไดรับการยอมรับ การเห็นคุณคา และ
ความเอาใจใส จากบุคคลทีม่ีความสาํคัญและความหมายตอตน ซึง่ผลการวิจยัครั้งนี้สอดคลองกบั
การศึกษาของ Ghiselli และ Johnson (1970 อางถึงใน Brockner, 1988: 128) ทีพ่บวาการได
ตําแหนงที่สูงขึน้จะสงผลใหพนักงานมีความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองสูง 
 
 สมมติฐานที่ 2  ลักษณะงานมีความสัมพนัธกับความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง ในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 สมมติฐานที ่ 2.1  ความหลากหลายในงานมีความสมัพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ความหลากหลายในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานที่ต้ังไว แสดงวาขาราชการที่รับรูวาตนเองมลัีกษณะ
งานทีท่ํา มีความหลากหลายในงานสงูจะมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองสูง ในขณะที่ขาราชการที่
รับรูวาลักษณะงานที่ทาํมีความหลากหลายในงานต่ํา จะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะขาราชการทีไ่ดรับการมอบหมายงานหลายอยางไปพรอมๆ กัน จะเปนผูที่ไดรับ
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ความไววางใจจากผูบังคับบัญชา ไดรับการยอมรับในความสามารถและความรับผิดชอบ อีกทั้ง
เปนบุคคลที่สามารถนําทักษะที่มีอยูในหลายๆ ดานมาใชในการทาํงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ มี
ผลการปฏิบัติงานที่เดนชัด ตองทุมเททัง้กําลงักายและกําลงัใจ เพือ่ใหผลงานปรากฏผลเปนทีน่า
พอใจของผูบังคับบัญชาและเปนทีย่อมรับในกลุมเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา  ทําใหเขา
รับรูถึงสมรรถนะที่มีอยูของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้สงผลตอความรูสึกที่ดีตอตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา  
ซึ่งสอดคลองกับ Gardell (1971 อางถึงใน Brockner, 1988: 127) ที่ศึกษาถึงความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองของวิศวกรและคนงาน เพศชายในโรงงานเยื่อกระดาษ 303 คน พบวามีความพันธทางบวก
กับความหลากหลายในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานที่ 2.2 ความสําคัญของงานมคีวามสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ความสําคัญของงานมีความสมัพันธทางบวกกับความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว แสดงวา ขาราชการที่รับรูวาลกัษณะงานที่เขา 
รับผิดชอบมีความสาํคัญมาก จะมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองสงู ในขณะทีข่าราชการที่รับรู
ลักษณะงานทีเ่ขารับผิดชอบมีความสาํคัญนอยจะมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองต่าํ ทัง้นี้อาจเปน
เพราะลักษณะงานที่ขาราชการรับผิดชอบมีเอกลักษณเดนตองใชความรูความสามารถเฉพาะ
ทาง หรือประสบการณที่ส่ังสมมานานและเมือ่ดําเนนิการแลวเสร็จ สามารถเหน็ผลงานที่ชดัเจน หรือ
สามารถชีว้ัดไดอยางเปนรูปธรรม และงานนั้นเปนภาระกิจสวนหนึง่ของความสาํเร็จขององคการ ซึง่ 
ผูที่รับผิดชอบตอความสําเรจ็ของงานนั้นจะรูสึกภาคภูมิใจ มพีลังทีจ่ะทํางานชิน้ตอไปใหดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ซึง่สงผลตอการไดรับการยอมรับและยกยอง ทําใหเขาเกิดความภาคภูมใิจ
ในตนเอง ประเมินวาตนเองมีคุณคา มีความหมายตอองคการที่ตนทํางานอยู ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของจริญญา  วนัทาวงศ (2537) พบวา ความรูสึกเห็นคณุคาของตนเองของนกัสังคม
สงเคราะหมีความสมัพนัธทางบวกกับพฤติกรรมการทาํงานในมิติของการใหความสาํคัญตองาน
อาชีพ French และคณะ (1965 อางถึงใน Brockner, 1988: 126) ที่พบวาความรูสึกเหน็คุณคาใน
ตนเองจากบทบาทของงานของอาจารยในมหาวทิยาลยั สัมพนัธทางบวกกบัการทาํบทบาทที่สําคญั
และ Hackman และ Lawler (1971 อางถึงใน Brockner, 1988: 127) พบวาความสาํคัญของงาน 
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มีความสมัพนัธทางบวกกับ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจากบทบาทของงานของพนักงานบริษทั
โทรศัพท 
  
 สมมติฐานที่ 2.3 ความมีอิสระในการทํางาน มีความสมัพันธกับความรูสึกเหน็คุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพนัธทางบวกกับความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่ต้ังไว แสดงวาขาราชการที่รับรูวาเขามีอิสระในการ
ทํางานสูงจะมคีวามรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
สูง ในขณะที่ขาราชการที่รับรูวา เขามีอิสระในการทํางานต่ํา จะมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรตํ่า ทั้งนีอ้าจเปนเพราะการที่ขาราชการ
สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากการควบคุมหรือตรวจสอบอยางใกลชดิ จนขาดความเปนตัวของ
ตัวเอง และเขาไดรับความไววางใจในระดบัหนึง่ที่สามารถตัดสินใจในการทาํงาน การแกปญหาใน
งานโดยไมตองขอความเหน็ชอบหรือรับการตัดสินใจจากผูบังคับบัญชา ซึ่งแสดงถงึการไดรับความ
ไวเนื้อเชื่อใจ ไดรับการยอมรับและใหเกียรติในการทาํงาน ซึง่ยอมสงผลตอผูทาํงานทําใหเขามี 
ทัศนคติที่ดีตอตนเอง รูสึกวาตนเองเปนผูทีม่ีความสามารถในการทํางานจนไดรับการไววางใจ และ
ทําใหเขาเกิดความเชื่อมันในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Bradshaw (1981: 5-11) ที่
กลาววา หากบุคคลสามารถกระทาํสิ่งตางๆ ไดโดยอิสระตามความนกึคิดและความเชื่อของตนเอง 
บุคคลจะรูสึกมีศักดิ์ศรี มั่นใจในการแสดงออกของตน และมีคุณคาในตนเองเพิ่มสูงขึ้น และ
สอดคลองกับงานของสิตา เพียรพิจิตร (2542) ที่พบวามีความมีอิสระในการทํางานมีความสมัพนัธ
ทางบวกกับความรูสึกเหน็คณุคาในตนเองในฐานะพนกังานการทาอากาศยานกรงุเทพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ รวมทัง้สอดคลองกับงานวิจัยของ Levitan (1970 อางถงึใน Brockner, 1988: 
127) ที่พบวา ความมีอิสระในการทํางานมคีวามสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง
ของคนงานในคิบบุทชอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานที ่ 3 ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสมัพนัธกับความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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 สมมติฐานที ่ 3.1 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชามีความสมัพนัธทางบวกกับความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 จากการวิจัยพบวา การสนับสนุนของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาขาราชการที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาสูงจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูง ในขณะที่ขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาต่ํา จะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตํ่า ทั้งนี้อาจะ
เปนเพราะผูบังคับบัญชาคือบุคคลที่มีความสําคัญตอการทํางาน เปนบุคคลซึ่งสามารถใหคุณให
โทษตอผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน ดังนั้นการที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับการยกยองชมเชย 
ไววางใจ และยอมรับในผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ในการทํางาน ใหผลตอบแทนและรางวัลจากการปฏิบัติงานดี จะทําใหเขาเกิดความรูสึกดีตอ
ตนเอง ทําใหเกิดการประเมินตนเองวามีคุณคา และเปนที่ยอมรับและไววางใจจากผูบังคับบัญชา 
ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Rosenberg (1979) ที่กลาววา บุคคลจะประเมินวาตนเองมีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองสูงหรือตํ่า จากการรับรูการตอบสนองของคนอื่นทีมีตอตัวเองและการปฏิสัง
สรรคระหวางบุคคลทุกครั้งไมจําเปนวาจะตองมีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตนเอง 
ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลรับเอาเฉพาะบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเองในแตละบทบาทที่ตนเอง
เกี่ยวของเขามาเปนบุคคลสําคัญตอตนเอง ในการใชตัดสินประเมินคุณคาในตนเองของเขา ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Bradshaw (1981: 6) ที่กลาววา ความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองของแตละบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได และแหลงสําคัญที่จะทําใหเกิด
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิดของเขาคือ การไดรับความสนใจ เอาใจใส การมองเห็น
คุณคาของตนเอง และการไดรับการยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น และสอดคลอง
กับ Bowers (1963 อางถึงใน Brockner, 1988: 128) ที่พบวา การสนับสนุนของหัวหนางานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในบริบทรวมของหัวหนาและพนักงานชาย
ในโรงงาน 
 
 สมมติฐานที ่3.2 ความมั่นคงในงานมีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 จากการวิจัยพบวา ความมัน่คงในงานมีความสมัพนัธกบัความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาขาราชการที่รับรูวาเขามีความมัน่คงในงานสงูจะมีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูง ในขณะที่ขาราชการ
ที่รับรูวาเขามคีวามมัน่คงในงานต่าํจะมคีวามรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวทิยาลยั
ของรัฐที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตางๆ จากงบประมาณแผนดนิ เปนองคการที่มีความมัน่คง
สูง ไมมีการเลิกลมกิจการ ดังนั้น การที่บุคคลตองการเขามารับราชการเขายอมคาดหวังใน 
ความมัน่คง ความเจริญเตบิโตในสายงาน การไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม รวมทัง้สวัสดิการ
ตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ผลตอบแทนอืน่ ๆ ตามระเบียบหลักเกณฑที่เขาพึง
จะไดรับจากการทํางาน ตลอดจนเกษยีณราชการ และประการสําคัญคือ ไมตองหวั่นวิตกตอ 
การถูกเลกิจาง เนื่องจากการที่ขาราชการจะถูกเลิกจางนัน้จะตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ ซึ่งมี 
ข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาที่มีความเปนธรรมและรัดกุม กลาวคือ ผูที่จะถูกเลิกจางนัน้  
จะตองกระทําผิดวินัยที่กอใหเกิดความเสยีหายตอราชการอยางรายแรง ดังนัน้การถูกเลกิจาง
เพราะถกูกลั่นแกลงหรืออคตสิวนตัวนัน้จะเปนไปไดยาก ซึ่งการที่เขาไมตองหวัน่วิตกตอความมัน่คง
ในการทํางาน จึงทาํใหเขาเกิดความมัน่ใจ ความมัน่คง และปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งสงผลตอ
ความรูสึกเห็นคุณคาตอตนเองที่ไดทาํงานในองคการทีน่อกจากจะมีชือ่เสียงแลวยังเปนองคการทีม่ี
ความมัน่คงในงานสงูอีกดวย ซึ่งเปนไปตามคํากลาวของ พวงเพชร วัชรอยู (2537: 136) ที่กลาววา 
บุคคลจะทําตนเองใหเปนคนที่มีคุณคาจะตองดําเนินชีวิตดวยการทํางานอยางมีเปาหมาย ซึ่ง 
เปาหมายหนึ่งที่บุคคลตองการคือ ตองการมีความมั่นคงในงานที่ทาํ ไมมีบุคคลใดทีต่องการทาํงาน
ที่ปราศจากความแนนอนอนัจะทําใหเสียสขุภาพจิตที่ตองคอยระวงั ปรับตัวใหเขากับความเปลีย่น 
แปลงอยูเสมอ บุคคลยอมตองการทํางานทีม่ีความแนนอนในหนาที่เพื่อใหเกิดสํานึกที่มัน่คงวา
หนาทีห่รือภาระที่ตองทํานั้นคืออะไร ตําแหนง ฐานะของตนเองอยูที่ไหน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สิตา เพียรพิจิตร (2542) พบวา ความมั่นคงในการทาํงานมีความสมัพันธทางบวก
กับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะพนักงานทาอากาศบานกรุงเทพ และการศึกษาของ 
Brockner (1988: 86) พบวา เมื่อองคการปลดพนกังานออก พนักงานทีม่ีความรูสึกเหน็คุณคาใน 
ตนเองต่ํา จะมีความกังวลใน และรูสึกไมมีความมั่นคงในงานที่ทาํมากกวาพนักงานที่มีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองสงู ซึ่งมคีวามมัน่ใจในผลงานของตนเอง 
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 สมมติฐานที ่3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพนัธกับความรูสึกเหน็คุณคา
ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 
 จากการวิจัยพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพนัธทางบวกกับความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาขาราชการที่ไดรับการประเมนิผล 
การปฏิบัติงานสูงที่ประสบความสําเร็จ ไดรับการชมเชยจากผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงานจะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูง ในขณะที่
ขาราชการที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ํา จะมีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการทํางานนัน้ บุคคลยอม
คาดหวงัตอผลการปฏิบัติงานในทางบวก โดยมุงที่ผลลัพธหรือผลผลิตของงาน บุคคลจึงใสความ
ต้ังใจความมุงมั่นทุมเทและตั้งใจทาํงานเพื่อใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่ง
หากเขาไดรับการประเมนิผลการปฏิบัติงานที่เปนบวกและเปนไปตามที่เขารับรูและคาดหวงัไว ซึ่ง
นั่นยอมหมายถึงผูบังคับบัญชาไดเล็งเห็นถงึผลการปฏิบัติงานของเขา จึงทาํใหเขาเกิดความรูสึกที่
ดีตอตนเอง ทําใหบุคคลรอบขางยอมรบัในตัวเขามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Steer และ Porter 
(1983: 635-636) ที่กลาววาบุคคลมักจะประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานทําใหบุคคล
ไดมาซึ่งการยอมรับนับถือในสังคม ทําใหบุคคลรูจักตนเอง รูสึกเหน็คุณคาในตนเอง เขาใจตนเอง
มากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ Brockner (1988) ที่พบวา ความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง
ของพนกังานมีความสมัพนัธกับการประเมินผลงานของพนักงาน ซึ่งเปนการประเมินผลการทาํงาน
จากหัวหนางาน ผูรวมงาน และผลงานที่บุคคลนัน้ไดกระทํา ถาพนักงานไดรับรูวาผลงานของ
ตนเองประสบความสาํเร็จตามเปาหมาย และไดรับคําชมจากหัวหนางานและผูรวมงานยอมทาํให
พนักงานรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มข้ึน 
 
 สมมติฐานที ่ 4 ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร มีความสัมพนัธกับความพงึพอใจในงาน 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับความพงึพอใจในงาน อยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 กลาวคือ ขาราชการที่มีความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
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สาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับกลาง และมีความพงึพอใจในงานระดับกลาง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองเปนปจจยัสาํคัญที่มีอิทธพิลตอความคิดและพฤติกรรม
ของบุคคล ทําใหบุคคลสามารถประเมินตนเองตามความรูสึกและทัศนคตทิี่มีตอตนเองวาไปใน
ทางบวกหรือลบ และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนี้ทาํใหบุคคลเกิดพลัง สามารถดําเนนิชวีิตที่
เปยมดวยความหวงั ความมุงมัน่ และมีความหมาย แมจะมีปญหาอุปสรรคก็ไมเกิดความทอแท 
หรือยอมพายแพตอปญหาโดยงาย โดยเฉพาะในชวงชวีติของการทํางานหากเขาไดตระหนกัถงึความ
มีคุณคาของตนเองที่ไดเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการที่เขาทาํอยู ซึ่งทาํใหเขาเกิดความภาคภูมิใจ 
ความปลอดภยั ความมั่นคงจากการเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั
ของ Pierce และคณะ (1989: 622-648) พบวา ความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองทีไ่ดจากการเปน
สมาชิกในองคการ (organization based self esteem) มีความสมัพนัธทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงาน ความผูกพันตอองคการ ความพึงพอใจในองคการ และ Korman (1970 อางถงึในสิตา, 
2542: 39) ไดกลาววา พนกังานทีม่ีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงมีความพึงพอใจในงานที่ทํา
อยูมากกวาพนักงานที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา ซึ่งสอดคลองกับ ภาวิณี นาวาพานชิ 
(2537: 7) ที่กลาววา ความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองเปนปจจยัหนึง่ทีท่ําใหพฤติกรรมการทาํงาน
ของผูทํางานดข้ึีน และมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึน้ และสอดคลองกับการศึกษาของ Demo (1985: 
1490-1502) พบวา ความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองมีความเกีย่วโยงกบัความรูสึกทีดี่ตอการทํางาน
ในลักษณะที่เอื้อตอกันนัน้คอื ถาบุคคลมคีวามรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงจะมีความรูสึกที่ดีตอการ
ทํางานสูง (Suinn และคณะ 1962, 473-474) เขาจะมีทัศนคตทิี่ดีตองานที่เขาปฏิบัติ มีความรกั
ใครผูกพันในงาน และมีความพึงพอใจในงาน ทําใหเกิดความตั้งใจ เต็มใจ ที่จะอุทิศเวลา แรงกาย
และความคิดเพื่อสนองความตองการของหนวยงาน 
 
 สมมติฐานที ่ 5 ลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน สามารถรวมกัน
พยากรณความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได 
 
 ผลการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณเมื่อตัวแปรอิสระคือ ลักษณะงานประกอบดวย 
ความหลากหลายในงาน ความสาํคัญของงาน และความมีอิสระในงาน ลักษณะสภาพแวดลอมใน
การทาํงานประกอบดวย การสนับสนนุของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมกันพยากรณความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรซึ่งเปนตวัแปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระเพียง 4 ตัวแปรกลาวคอื  
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ความมัน่คงในงาน ความสําคัญของงาน ความมอิีสระในงาน และความหลากหลายในงาน 
สามารถรวมกนัพยากรณความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ไดรอยละ 61 อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  โดยตัวแปรที่มคีาสัมประสิทธิ์
การพยากรณสูงที่สุดคือ ความมัน่คงในงาน รองลงมาคือ ความสาํคัญ ของงาน ความมีอิสระใน
งาน และความหลากหลายในงาน ตามลาํดับ 
 
 สมมติฐานที ่ 6 ลักษณะงาน ลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน และความรูสึกเหน็
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร สามารถพยากรณความพึง
พอใจในงานได 
 
 ผลการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณ เมื่อตัวแปรอิสระคือ ลักษณะงาน ประกอบดวย 
ความหลากหลายในงาน ความสาํคัญของงาน ความมีอิสระในงาน ลักษณะสภาพแวดลอมใน 
การทาํงาน ประกอบดวย การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน และการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน และความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรเปนตัวพยากรณ ความพึงพอใจในงานซึง่เปนตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรอิสระเพียง 3
ตัวแปรกลาวคอื ความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร ความมีอิสระในงานและความสําคัญของงาน ที่สามารถรวมกนัพยากรณ ความพงึ
พอใจในงานของขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดรอยละ 70 อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณสูงที่สุดคือ ความรูสึกเหน็คุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รองลงมาคือ ความมีอิสระในงาน
และความสาํคัญของงานตามลําดับ 
 
 



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง และความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองกับความพึงพอใจในงานของ 
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะงาน ลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน กับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับความพึงพอใจในงาน 
และศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางปจจัยลักษณะงาน ลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน รวมทั้ง
ศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางปจจัยลักษณะงาน ลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน และ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับความพึง
พอใจในงาน 
 
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) โดยจับสลากจากบัญชีรายชื่อขาราชการ
เฉพาะสาย ค 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบเปนแบบตรวจ 
รายการ (check list) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และ
ระดับตําแหนง (ซี) 
 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน และลักษณะสภาพแวดลอมใน 
การทํางาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
ใชมาตรวัดของ Likert scale ซึ่งประกอบดวยขอความทั้งเชิงบวก (positive) และเชิงลบ 
(negative) และมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยมาก ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งมีสวนประกอบของขอคําถามดังตอไปนี้ 
 
 1. ลักษณะงานมีจํานวนทั้งสิ้น 14 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน คือ ความหลากหลายใน
งาน ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในงาน 
 
 2. ลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 สวนที ่3 เปนแบบสอบถามที่วัดความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง
โดยศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกบัความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองของ Morris Rosenberg เปนดาน
หลักประกอบกับแนวคิดและงานวจิัยทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ศึกษาจากขอคําถามของผูวิจัยทานอื่นทีไ่ด
ศึกษาไวแลวมาดัดแปลงขอคําถามบางขอใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางมากยิง่ขึ้น โดยสรางตาม
มาตรวัด Likert scale ซึ่งประกอบดวยขอความทั้งเชงิบวกและเชงิลบ จํานวนทัง้สิ้น 21 ขอ และมี 
คําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เหน็ดวยปานกลาง เห็นดวยนอย 
และเห็นดวยนอยที่สุด  
 
 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน รวมทั้งศึกษาจากขอคําถามของ 
ผูวิจัยทานอื่นที่ไดศึกษาไวแลวมาดัดแปลงขอคําถามบางขอใหสอดคลองและเหมาะสมกับ norm 
ของกลุมตัวอยางมากยิ่งขึ้น โดยสรางตามาตรวัด Likert scale ซึ่งประกอบดวยขอความทัง้เชงิบวก
และเชิงลบ และมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน
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กลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด โดยแบบสอบถามจะมีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 25 ขอ  
แบงเปนองคประกอบ 5 ดาน ๆ ละ 5 ขอ คือ ความสําเร็จในงาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
การไดรับการยอมรับ และความกาวหนาในงาน 
 
 ทั้ งนี้แบบสอบถามที่ ผู วิจัยสรางขึ้นมานั้นไดให ผู เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกตอง ครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช หลังจากไดนํามาปรับปรุง
แกไขแลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่กันไวจํานวน 40 ทาน และนําแบบสอบถามทั้งหมด 
40 ฉบับ มาวิเคราะหคา item test correlation และ reliability แลวจึงนํามาปรับปรุงแบบสอบถาม
อีกครั้งโดยพิจารณาตัดขอคําถามที่คาตําทิ้งไป และใชขอคําถามที่คาสูงไปใชทดสอบกับกลุม 
ตัวอยางจริงตอไป โดยไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาครบตามที่ตองการ 
คือ จํานวน 267 ฉบับ จากนั้นไดนํามาตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําไป
วิเคราะหทางสถิติโดยคอมพิวเตอร  
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ลักษณะทั่วไปของขาราชการที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ
ระหวาง 41-50 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอายุการทํางานระหวาง 21-25 ป มี
ระดับรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท และมีระดับตําแหนงงานระหวางระดับ 3-5  
 
 2. ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาจากระดับความเห็นตอลักษณะงาน ลักษณะสภาพแวดลอม
ในการทํางานของขาราชการสาย ค พบวา 
 
  2.1 ขาราชการสาย ค มีความคิดเห็นตอลักษณะงานอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ความเห็นตอความหลากหลายในงานอยูในระดับสูง ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในงาน
อยูในระดับปานกลาง 
 
  2.2 ขาราชการสาย ค มีความคิดเห็นตอลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีความเห็นตอความมั่นคงในงานอยูในระดับสูง การสนับสนุนของ
ผูบังคับบัญชา และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
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 3. ขาราชการสาย ค มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค อยูใน
ระดับปานกลาง 
 
 4. ขาราชการสาย ค มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง 
 
 5. เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ 
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบกวา 
 
  5.1 ขาราชการเพศชายกับขาราชการเพศหญิง มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยขาราชการเพศชายมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวาขาราชการเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  5.2 ขาราชการที่มีอายุตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการ 
กลุมที่มีอายุ 41-50 ป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวากลุมที่มีอายุตํ่ากวา 40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  5.3 ขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยที่ขาราชการกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  5.4 ชาราชการที่มีอายุการทํางานตางกัน มีความรูสึกเห็นคุณคาในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา
ขาราชการกลุมที่มีอายุการทํางานระหวาง 16-20 ป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ 
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวากลุมที่มีอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  5.5 ขาราชการที่มีรายไดแตกตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยพบวาขาราชการกลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท กับกลุมที่มีรายได 10,001-20,000 บาท 
มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาขาราชการกลุมที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท และกลุมที่มี
รายได 10,001-20,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองสูงกวากลุมที่มีรายได 5,001-10,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย
พบวาขาราชการกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  5.6 ขาราชการที่มีระดับตําแหนงตางกันมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพบวา ขาราชการกลุมที่มีระดับตําแหนง 6-7 มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะ 
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูงกวาขาราชการกลุมที่มีระดับตําแหนง 3-5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 6. ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการ
สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ 
ความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน และความมีอิสระในการทํางาน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 7. ลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเห็นคณุคาในตนเอง
ในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พบวาการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน และการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย 
ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 8. ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  9. การวิเคราะหตัวแปรที่สามารถรวมกับพยากรณ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบวา 
 
 เมื่อใชลักษณะงาน  ซึ่งประกอบดวยความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงานและ
ความมีอิสระในงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนของ
ผ ู บังคับบัญชา ความมั่งคงในงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมกับพยากรณ ความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาตัวแปร 4 ตัว คือ 
ความมั่นคงในงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในงาน และความหลากหลายในงาน 
สามารถรวมกันพยากรณความรู สึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรอยละ 61  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 10. การวิเคราะหตัวแปรที่สามารถรวมพยากรณ ความพึงพอใจในงาน พบวา 
 
 เมื่อใชลักษณะงาน ซึง่ประกอบดวย ความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงานและ
ความมีอิสระในงาน ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย การสนับสนนุของ
ผูบังคับบัญชา ความมัน่คงในงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค พบวา ตัวแปร 3 ตัว คือ ความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองในฐานะ
ขาราชการสาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ความมีอิสระในงาน และความสําคัญของงาน
สามารถรวมพยากรณความพึงพอใจในงานได รอยละ 70 อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวจิัย 
 
 จากผลการวิจยัพบวา ตัวแปรดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาย ุ
การทาํงาน รายได และระดับตําแหนง และตัวแปรดานงาน ไดแก ความหลากหลายในงาน  
ความสาํคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนนุจากผูบังคับบัญชา ความมัน่คงใน
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงานสงผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย 
ค มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และพบวาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีความสมัพนัธกับความพงึพอใจในงาน ดังนัน้ จะเห็นไดวาตัวแปร
ดังกลาวขางตนเปนปจจัยสาํคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรใหความสําคัญ เพราะเปน
สวนที่จะสงเสริมใหขาราชการเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และสงผลตอความรูสึกพึง
พอใจในงาน ซึ่งผูวิจยัมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารทรพัยากรบุคคล ดังตอไปนี ้
 
 1. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการเพศชายมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
สูงกวาขาราชการเพศหญิง ดังนั้น การที่จะเสริมสรางใหขาราชการเพศหญิงมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองเพิ่มสูงขึ้นทัดเทียมกับเพศชาย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรควรสรางทัศนคติในการ
ทํางานที่ดีโดยมุงเนนที่ความรู ความสามารถเปนสําคัญ  และใหความทัดเทียมกันในบทบาททาง
เพศ มิไดอยูที่ความเปนผูชายหรือผูหญิง จึงควรใหโอกาสผูหญิงไดแสดงความสามารถมากกวาที่
เปนอยู เชน มอบหมายงานที่ตองการความคลองตัวซึ่งผูหญิงก็สามารถทําไดโดยไมมีอุปสรรคใน
เร่ืองเพศ เชน การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางาน ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  
 
 2. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการกลุมที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ฐานะขาราชการสาย ค สูงที่สุดสวนใหญมิใชเปนขาราชการที่อยูในกลุมอายุตัวหรืออายุงานมาก
ที่สุด แตกลับเปนกลุมที่มีอายุระหวาง   41-50ป และอายุงานระหวาง 16-20 ป ซึ่งเปนไปไดวา
ในชวงอายุหรือชวงระยะการทํางานดังกลาวเปนชวงที่ขาราชการสวนใหญเร่ิมรูสึกวาสถานภาพ
หรือความกาวหนาในสายงานเริ่มชะลอ  อีกทั้งประสบการณในการทํางานที่ยาวนาน อาจทําให
ขาราชการเริ่มรูสึกเบื่อหนาย ขาดความทาทายในงาน จึงอาจทําใหขาราชการสาย ค เกิด
ความรูสึกถดถอย ไรคา ทําใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองลดนอยถอยลง ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีนโยบายการปรับเปล่ียนหรือหมุนเวียนงาน เพื่อใหเกิดความทา
ทายในงาน เชนอาจมีการหมุนเวียนขาราชการตําแหนงเดียวกันที่มีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน 
หรือผูบังคับบัญชาอาจมอบหมายงานที่มีความสําคัญใหรับผิดชอบมากขึ้น และประการสําคัญคือ
การเพิ่มโอกาสใหไดรับความกาวหนาในสายงานมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูวิจัย
เห็นวามหาวิทยาลัยฯ ควรใหความสําคัญกับขาราชการที่มีอายุนอยและผูที่เพิ่งเขาทํางาน โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรปลูกจิตสํานึกตั้งแตการปฐมนิเทศขาราชการใหมโดยใหเขารูสึกถึง
ความสําคัญของตําแหนงงานที่ขาราชการไดรับการบรรจุเขามาวาเปนงานที่สําคัญตอหนวยงาน 
ไมวาเขาจะอยูในตําแหนงหรือระดับใดก็ตามแตเปนสวนหนึ่งที่มีคุณคา มีประโยชนและเปนสวน
สําคัญที่สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสูความสําเร็จ และผูบริหารควรตระหนักถึง
ความคาดหวังในความกาวหนาของขาราชการที่อยูในชวงวัยหนุมสาว ซึ่งยังอยูในชวงเพิ่งจบ
การศึกษา มีไฟในการทํางาน ดังนั้นการสนับสนุนใหเขาไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะในการ
ทํางานโดยสนับสนุนใหไปฝกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรูใหมๆ ในการทํางาน หรือ
การบริหารงาน จะทําใหขาราชการเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ทําใหสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางาน เกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ การหาวิธีการเพื่อให
ขาราชการที่เร่ิมทํางานใหสามารถใชความรูที่ไดเลาเรียนมาปรับใชกับการทํางานอยางเต็มที่ โดย
มอบหมายงานที่มีความทาทาย และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากยิ่งขึ้น 
 
 3. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค สูงกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี ดังนั้น ผูบริหารควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหขาราชการที่จบการศึกษาในระดับ
ตางๆ ไดมีโอกาสเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการสนับสนุนใหเขาไดศึกษา
เพิ่มเติม นอกจากจะทําใหบุคลากรไดสามารถเปดโลกทัศน จากการที่เขาไดออกไปสูสังคม
นอกเหนือจากสังคมการทํางานที่ทําใหเขาเกิดการเรียนรูจากเพื่อนนักศึกษาที่มาจากตาง
หนวยงานแลว ส่ิงที่ไดรับโดยตรงจากการศึกษาเพิ่มเติมคือความรู ซึ่งนอกจากเขาไดพัฒนา
ตนเองแลวยังสามารถนําความรูมาปรับใชกับการทํางานเพื่อใหเกิดการพัฒนางานไดอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งความสําเร็จที่ตามมาคือทําใหเขาเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เกิดพลังใน 
การทํางานและรูสึกวาตนเองวาเปนผูที่มีคุณคาตอองคการ ตองานที่รับผิดชอบ 
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 4. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่มีรายไดสูงกวามีความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงกวาขาราชการที่มีรายไดตํ่า เนื่องจากเงินสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานใน
ชีวิตได ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดความพึงพอใจในชีวิตตามมา ซึ่งสงผลตอ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ดังนั้นผูบริหารในหนวยงานควรมีโปรแกรมตางๆ ที่สามารถเพิ่ม
รายไดใหหนวยงาน โดยใหขาราชการไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้น และ
มีคาตอบแทนเพื่อเพิ่มรายไดของตนเอง ที่นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการซึ่งคอนขางนอย หาก
เปรียบเทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน เชน โปรแกรมการจัดฝกอบรม จัดสัมมนา การใหบริการทาง
วิชาการในเรื่องตางๆ ที่แตละหนวยงานมีความพรอม  
 
 5. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่มีระดับตําแหนงสูง จะมีความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองสูงกวาขาราชการที่มีตําแหนงระดับตํ่ากวา นั่นหมายถึงความคาดหวังใน
ความกาวหนาที่ขาราชการทุกคนตองการ โดยเฉพาะโอกาสการเจริญเติบโตในสายงานสนับสนุน
วิชาการ หรือสาย ค ซึ่งสุนันทา  คัมภีร (2545: 2) กลาววา ถาประสงคจะใหระดับตําแหนง (ซี) 
สูงขึ้นตองไตระดับตามโครงสรางของหนวยงานขึ้นไป นั่นคือจะเปนระดับ 7 ไดเมื่อเปนหัวหนางาน 
และเปน 8 ไดเมื่อเปนเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก หรือผูอํานวยการกองเทานั้น และจะเปน
ระดับ 9 ได ตองมี 2 เสนทางคือ เสนทางบริหารตามโครงสรางหนวยงาน สวนอีกเสนทางหนึ่งคือ 
การขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ระดับ 9 ชํานาญการพิเศษ) ดังนั้น เสนทางการเลื่อนระดับ
ตําแหนงในขาราชการสาย ค จึงคอนขางจํากัด อยางไรก็ตามผูบริหารในยุคหลังก็ไดเปดกวาง
สําหรับการเลื่อนระดับบุคลากรสาย ค มากขึ้น เชน มีการกําหนดกฎเกณฑของการสมัครเขาดํารง
ตําแหนงเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก และผูอํานวยการกอง ทําใหโอกาสของขาราชการสาย ข 
สาย ค ชั้นผูนอยมีโอกาสไตระดับสูงขึ้นได ถึงอยางนั้นก็ตามผูวิจัยเห็นวายังไมเพียงพอเพราะการ
เขาไปดํารงตําแหนงตางๆ ดังกลาวผูดํารงตําแหนงสามารถครองตําแหนงนั้นๆ จนเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งทําใหผูที่มีความสามารถและประสบการณหลายๆ คน ไมสามารถเจริญเติบโตไปสู
ตําแหนงในระดับสูงเทาที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงเห็นวาผูบริหารระดับสูงควรหาแนวทางในการปรับ
กฎเกณฑ เพื่อขยายโอกาสความกาวหนาใหขาราชการสาย ค มากกวาที่เปนอยู เชน การกําหนด
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก หรือผูอํานวยการกอง เพื่อเปด
โอกาสใหผูที่มีความรู ความสามารถไดหมุนเวียนเขาไปบริหารงานในตําแหนงดังกลาว นอกจากนี้
ผูวิจัยเห็นวามหาวิทยาลัยควรปรับหลักเกณฑเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรในสาย ค ไดปรับ
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เปลี่ยนเปนสายวิชาการใหมากขึ้น ถาหากเขามีคุณวุฒิและความสามารถตรงตามมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงในสายวิชาการแตละสาขาวิชา 
 
 6. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่รับรูวาลักษณะงานที่ทํามีความหลากหลาย
ในงานสูง จะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูที่รับรูวางานที่ทํามีความหลากหลายต่ํา ผูวิจัย
เห็นวาผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงกับภาระงานหลักของบุคลากรนั้นๆ และใหเขามีโอกาส
ทํางานที่มีความทาทาย มีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะ
นอกจากจะทําใหเขารูสึกตนเองมีคุณคาแลว ยังทําใหเกิดความทาทายไมรูสึกวางานนาเบื่อหนาย 
และมีการเรียนรู และพัฒนาในงานเพิ่มข้ึนดวย 
 
 7. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่รับรูวาลักษณะงานที่เขารับผิดชอบมี
ความสําคัญมากจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาขาราชการที่รับรูวางานของตนเองมี
ความสําคัญนอย ดังนั้น ในการนิเทศงานสําหรับผูที่เขามาทํางานใหม ผูบริหารควรใหขอมูลและ
ความรูที่เกี่ยวของกับพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยชัดเจน และภารกิจหลักที่แตละคน
รับผิดชอบตางมีความสําคัญที่เอื้อและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพราะไมมีภารกิจอันใด
ที่จะดําเนินไปโดยลําพัง นอกจากนี้ผูที่ทํางานในมหาวิทยาลัยทุกตําแหนง ทุกสายงานตางก็มี
บทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่งตางก็ไมสามารถดําเนินไปตามลําพังโดยไมมีการสนับสนุนหรือเอื้อ  
ซึ่งกันและกัน และงานนั้นตางก็มีความสําคัญและมีผลตอความสําเร็จขององคการ ทําให
ขาราชการรูสึกวาตนเองมีคุณคามีความสําคัญตองานตอองคการ 
 
 8. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่รับรูวามีอิสระในการทํางานสูงจะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาขาราชการที่รับรูวาตนเองมีอิสระในการทํางานต่ํา ดังนั้น 
ผูวิจัยเห็นวาผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชวิจารณญาณ หรือดุลยพินิจในการทํางานหรือ
คิดสรางสรรคและแกปญหาในงานดวยตนเอง ภายใตนโยบายของผูบริหารที่กําหนดไว ไมควรเขา
ไปแทรกแซงในกระบวนการทํางาน และเมื่อบุคลากรทํางานผิดพลาดก็ควรใหคําแนะนํา ถายทอด
ส่ิงที่ถูกตองใหเขาไดรับทราบและเปนแนวทางในการทํางานครั้งตอๆ ไป  
 
 9. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาเปน
อยางดี จะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนจาก
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ผูบังคับบัญชานอย ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาผูบังคับบัญชาทุกระดับควรใหความเอาใจใสตอ
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานงานและดานสวนตัว เพราะหากมีดานใดดานหนึ่งมีปญหายอมสงผล
กระทบตออีกดานหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงมิได ทั้งนี้ ผูบริหารควรเปดชองทางการสื่อสารกับบุคลากร
มากขึ้น ทั้งโดยการใหเวลาเขาพบปะหารือโดยตรง การเปดรับส่ือจากผูใตบังคับบัญชา ทั้งการเปด
ใหโทรศัพทสวนตัว การเปดเว็บไซทสวนตัวใหบุคลากรสงขอความหรือขอคับของใจตางๆ ในงาน 
หรือเร่ืองสวนตัวใหรับทราบ นอกจากนี้การสรางกลไกขององคการเพื่อใหเกิดสายสัมพันธระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรในระดับลาง ไดรวมพบปะ แลกเปลี่ยนในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติให
มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิด เชน การจัดวันผูบริหารพบบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ/สถาบัน/สํานัก ใหบอยขึ้น หรือการจัดตั้งสโมสร (club) เพื่อใหเปนแหลงพบปะอยางไมเปน
ทางการระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งผูบริหารระดับสูงอาจจะไดรับฟงความ
คิดเห็นที่อาจจะเปนประโยชนในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
 10. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่รับรูวามีความมั่นคงในงานสูงจะมี
ความรู สึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูงมากกวา
ขาราชการที่รับรูวามีความมั่นคงในงานต่ํา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาแมวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่ไมสามารถลมเลิกกิจการและขาราชการรูสึกถึงความมั่นคงในงานก็ตาม 
แตการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงาน
ไปสูความเปนมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีการสื่อสาร
ใหความรูเพื่อสรางความเขาใจตอผลการปรับเปลี่ยนดังกลาวของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับไดรับรูขอมูลที่ถูกตอง และเขาจะไดเตรียมความพรอมเพื่อรับกับสถานการณของการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น เพื่อใหขาราชการไดรับรูถึงความมั่นคงในสถานภาพและความ
มั่นคงในงานของตน 
 
 11. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการที่รับรูถึงผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง จะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในฐานะขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูงกวาขาราชการที่
ไดรับรูถึงผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่า ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา กลไกหรือระบบของการประเมินผล
การปฏิบัติงานควรเปนไปดวยความโปรงใส มีคุณธรรม ใชผลงาน ซึ่งมีดัชนีชี้วัด อยางเปนรูปธรรม 
และผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีควรไดรับผลตอบแทนอยางคุมคา  ซึ่งนอกจากการขึ้นเงินเดือน
ประจําปแลว ควรมีการยกยองชมเชย เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหทุกคนเกิดการแขงขันในการ
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ทํางาน และสรางสรรคผลงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวาผูบังคับบัญชาควรแจงผลการ
ประเมินบุคคล เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบวาตนเองมีขอดี ขอดอยหรือขอบกพรองอยางไร มีผล
การปฏิบัติงานที่ผานมาเปนอยางไร ควรปรับปรุงการทํางาน หรือปรับปรุงตนเองอยางไร เพื่อให
บุคคลไดมีการพัฒนาตนเอง 
 
 12. ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาขาราชการสวนใหญมีระดับความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับปานกลาง และมีความพึง
พอใจในงานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานของ
บุคลากรที่เปนสาย ค ใหบุคลากรรูสึกวาเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ผูบริหารในทุกระดับตองมีความจริงใจในการสนับสนุนหรือเปดโอกาสใหบุคลากรที่เปน
สาย ค หรือสายสนับสนุนวิชาการที่มีความรูความสามารถเขาไปสูตําแหนงทางการบริหารในระดับ
ตางๆ ของหนวยงาน หรือในระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  
ไมเพียงแตใหบุคลากรเฉพาะสาย ก เขามาบริหารงานเทานั้น ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติซึ่งสั่งสมความรู ประสบการณในงาน และมีความเขาใจในหนวยงานไดดีกวาเขาไปรวมใน
การบริหารในระดับสูงของหนวยงานนั้นๆ ตามวาระที่กําหนด ซึ่งจะเปนการลดชองวางและความรูสึก
เหลื่อมลํ้าที่เกิดในกลุมบุคลากรสาย ค ทําใหบุคลากรรูสึกถึงเกียรติศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ 
รูสึกถึงความมีคุณคาแหงตน ซึ่งผูบริหารควรใหความตระหนักและความสําคัญในการเพิ่ม
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใหแกบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจะทําไดดังกลาวนัน้ 
ผูวิจัยไดเสนอไวในเบื้องตนแลว โดยสรุปเปนกระบวนการซึ่งอยูในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานแทบทั้งสิ้น โดยเมื่อบุคลากรเหลานั้นผานกระบวนการคัดเลือกสรรหา
เขามาแลว จะหาแนวทางในการพัฒนาเขาอยางไรใหเขาเกิดความรูสึกมีความสุขในการทํางาน 
รูสึกตนเองมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณคามีความภาคภูมิใจกับงานที่ทํา ซึ่งนําไปสูความพึงพอใจใน
งาน ยอมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความจงรักภักดีตอองคการ 
และสงผลตอความสําเร็จขององคการในที่สุด 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 
 1. ควรมีการศึกษากับประชากรกลุมอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เชน ภายในมหาวิทยาลัยควรจะศึกษากับขาราชการหรือพนักงานในสายอาจารย 
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หรือสายนักวิจัย นักวิชาการ สวนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรจะศึกษากลุมประชากร
ในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ 
 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของประชากร
ระหวางสาย ก สาย ข หรือ สาย ค ในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
 
 3. เนื่องจากคานยิมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากสงัคมมีความ
หลากหลาย มีความแขงขนัมากขึ้น จึงควรทําการศึกษาถงึปจจัยตางๆ เชน ความหวั่นวิตกกงัวล 
ความเครียด การใหคานิยมในปจจัยทางวตัถุ และปจจัยทางดานการเงินที่มีผลตอความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ   ศูนยพฒันาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มก. โทร. 02-942-8812-5 . 
ที ่ ทม 0429.02/216                         วันที ่     13 กันยายน  2545                . 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม   
เรียน  
 
 ดวยดิฉัน นางสาวเกษชฎา มีความสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สังกัด ศูนย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน กําลังศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอยูในระหวางทําวิทยานพินธ 
เร่ือง “ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และความพึงพอใจในงานของ
ขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร” จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบ
แบบสอบถามที่แนบมาพรอมนี้ และโปรดสงคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2545 ทั้งนี้ ขอรับรอง
วาขอมูลที่ทานตอบจะถูกเก็บไวเปนความลับ ไมมีผลเสียหายตอตัวทานและการทํางานของทาน 
และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามดังกลาวดวย 
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

                   เกษชฎา มีความสุข  
                                (นางสาวเกษชฎา มีความสุข) 
                                                         เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6 
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แบบสอบถาม 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

1.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจัยประกอบวทิยานพินธระดับปริญญาโท 
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามถือเปนความลับ  ไมมีผลตอการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม และไมสงผลเสียหายตอหนวยงาน 

3.  กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยคํานึงถึงความรูสึกทีแ่ทจริงของทาน หากทาน
ไมตอบเพียงขอใดขอหนึ่ง แบบสอบถามนีจ้ะถือเปนโมฆะ ดังนัน้คําตอบทุกขอทีม่าจากความรูสึก
ของทาน มีคุณคา มีประโยชน และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยครั้งนี ้

4. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนตวัของผูตอบ 
ตอนที ่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะงานและลกัษณะสิ่งแวดลอมในการ

ทํางานของผูตอบ 
ตอนที่ 3  เปนขอคําถามเกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
ตอนที่ 4  เปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม มา 
ณ โอกาส นี ้

 
 

ขอขอบพระคุณอยางสงู 
 

นางสาวเกษชฎา  มีความสขุ 
 

นิสิตปริญญาโทมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนตัวของผูตอบ 
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1. เพศ 
 1.    ชาย  2.   หญิง 
2. อายุ 
 1.   ตํ่ากวา 30 ป 
 2.   30-40 ป 
 3.   40-50 ป 
 4.   50 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
 1.   ตํ่ากวาปริญญาตรี 2.   ปริญญาตรี 
 3.   ปริญญาโท  4.   สูงกวาปริญญาโท 
4. อายุการทํางาน (ป) 
 1.    ตํ่ากวา 5 ป 2.    5-10 ป  3.    10-15 ป 
 4.    15-20 ป  5.   20-25 ป  6.    25 ปข้ึนไป 
5. รายไดตอเดือน 
 1.    ตํ่ากวา 5,000 บาท  2.    5,000-10,000 บาท 
 3.    10,001-20,000 บาท 4.    มากกวา 20,000 ข้ึนไป 
6. ระดับ 
 1.    ระดับ 1-2   2.    ระดับ 3-5 
 3.    ระดับ 6-7   4.    สูงกวาระดับ 7 ข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะงานและลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางานของทาน 
 
คําชี้แจง กรุณาอานแบบสอบถามแตละขอแลวกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับ

ความรูสึกเกี่ยวกับงานของทานมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว ซึ่งมีเกณฑวัดที่ตรง
กับความรูสึกของทาน 5 ระดับ ดังนี ้

  ระดับที่ 5 เห็นดวยมากที่สุด 
  ระดับที่ 4 เห็นดวยมาก 
  ระดับที่ 3 เห็นดวยปานกลาง 
  ระดับที่ 2 เห็นดวยนอย 
  ระดับที่ 1 เห็นดวยนอยที่สุด 
 
ตัวอยาง 
 

ขอคําถาม เห็น
ดวย 
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย 
นอย
ที่สุด 

1. งานทีท่านรับผิดชอบ เปนงานทีท่าทาย
ความรูความสามารถ 

     

2. งานที่ทานรับผิดชอบ  เหมาะสมกับ
ความสามารถของทาน 

     

 
ขอ   1  เมื่อทานขีดเครื่องหมาย  ในชอง เห็นดวยมาก หมายความวา งานที่ทานรับผิดชอบเปน

งานทีท่าทายความรูความสามารถอยางมาก 
ขอ 2 เมื่อทานขีดเครื่องหมาย  ในชอง เหน็ดวยปานกลาง หมายความวา งานทีท่านรับผิดชอบ

เหมาะสมกับความสามารถในระดับปานกลาง 
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ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1. ในแตละวันทานตองทํางานหลายอยาง      
2. ในการทํางานทานตองใชความถนัดหลาย

ดาน 
     

3. ทานรูสึกวาภาระงานของทานในแตละวนัมี
มากมาย 

     

4. ทานตองจัดลาํดับความสาํคัญของงาน
เพื่อใหเสร็จตามกําหนดเวลา 

     

5. ทานตองใชความรูความสามารถเฉพาะ
ดานในการทํางาน 

     

6. งานทีท่านทําเห็นผลงานเปนรูปธรรม
ชัดเจน  

     

7. ทานรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของ
ความสาํเร็จของงานและองคกร 

     

8. ทานรูสึกวาทาํงานมากแตไมเห็นผลลพัธ
ของงาน 

     

9. งานทีท่านทํามีผลลัพธที่สามารถชี้วัดเปน
ปริมาณได 

     

10. ทานไมมีอํานาจตัดสินใจในงานที่
รับผิดชอบที่ทานเห็นวาเหมาะสม 

     

11  ทานรูสึกเปนตัวของตัวเองในการทํางานที ่ 
อยูในความรับผิดชอบ 

     

12.   ทานมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เร่ืองงานเต็มที ่

     

13.  ทานรูสึกไมอิสระในการเลือกวิธีการทํางาน
เอง 
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ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

14. ทานมีอิสระในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
งานดวยตนเอง 

     

15.    ผูบังคับบัญชาเอาใจใสในสวัสดิภาพของ
ทาน 

     

16.   ผูบังคับบัญชาดูแลจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

17.   ผูบังคับบัญชาเชื่อถือและไววางใจใน
ความสามารถของทาน 

     

18.    ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของทานดวยด ี

     

19. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวน
รวมในการตัดสินใจในงาน 

     

20.  ทานไมเคยหวัน่วิตกวาจะถูกกลัน่แกลงใน 
       หนาที่การงาน 

     

21. ทานมั่นใจวาองคการที่ทานทํางานมีความ 
มั่นคง 

     

22. ทานอาจถูกโยกยายหรือถูกกลั่นแกลง 
หากไมเปนทีพ่อใจของผูบังคับบัญชา 

     

23. ทานมัน่ใจวา ถาทาํงานดีจะไมถูกโยกยาย
งาน 

     

24. ทานอาจถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก
จากงานโดยไมไดทําผิด 

     

25. ทานรูวาการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
ทานอยูในเกณฑตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
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ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

26.   ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยปราศจากอคติจากผูบังคับบัญชา 

     

27.   ทานรูสึกผิดหวังตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาบอยครั้ง 

     

28.   ทานคิดวาในหนวยงานของทานมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใส มี
คุณธรรม ตรวจสอบได 

     

29. ทานรูสึกวาการพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดือนในหนวยงานของ
ทานเปนระบบหมุนเวียนมากกวาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจรงิ 
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ตอนที่ 3      แบบสอบถามวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
ขอใหทานประเมินความรูสึกที่ทานมีตอตัวเอง โดยพิจารณาตนเองในฐานะที่ทานเปน 
“ขาราชการ สาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” วาทานมีความรูสึกเกี่ยวกับตนเองอยางไร 

 
ขอคําถาม เห็น

ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1. ทานรูสึกวาตนเองเปนขาราชการ สาย ค ที่
มีความรูความสามารถตรงกบังานที่
รับผิดชอบ 

     

2. ทานรูสึกวาตนเองเปนขาราชการ สาย ค ที่
มีความสาํคัญตอระบบการทํางานใน
หนวยงานที่ปฏิบัติอยู 

     

3. บอยครั้งทานเกิดความรูสึกวาไมไดรับการ
ยอมรับจากผูบังคับบัญชา 

     

4. งานทีท่านทําอยูทําใหรูสึกมศัีกดิ์ศรี      
5. เพื่อนรวมงานมักขอคําแนะนําในการ

ทํางานจากทาน 
     

6. ทานมีความสุขกับการทํางานในฐานะ
ข า ร า ช ก า ร  ส า ย  ค  มห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร 

     

7. ทานรูสึกไมกระตือรือรนในการทํางาน
บอยครั้ง 

     

8. ทานรูสึกวาตนเองทํางานทีรั่บผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

9. ทานมัน่ใจวาตัวเองเปนขาราชการที่ดี มี
ความซื่อสัตยสุจริตคนหนึง่ 
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ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

10. บางครั้งทานรูสึกตัวเองไมประสบ
ความสาํเร็จในหนาที่การงานเทาที่ควรจะ
เปน 

     

11. บอยครั้งทีท่านรูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ทํางานของตนเอง 

     

12. ทานมักเกิดความรูสึกวาผูบังคับบัญชา 
ไมใหเกียรติทานเทาที่ควร 

     

13. ทานคิดวาเพื่อนรวมงานเชื่อถือการทาํงาน
ของทาน 

     

14. เมื่อเกิดความผิดพลาดในงาน ทานมักคดิ
วาเปนเพราะตนเองบกพรอง 

     

15. ทานมทีัศนคตทิี่ดีตอการเปนขาราชการ 
สาย ค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

     

16. ทานเปนผูที่ชวยทาํใหงานในหนวยงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

     

17. ทานมีความรบัผิดชอบสูงในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

18. ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทํางานที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

     

19. ทานคิดอยูเสมอวาไมมีศักยภาพเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

     

20. ผูบังคับบัญชาเชื่อถือและไววางใจในการ
ทํางานของทาน 

     

21. ทานรูสึกวาตนเองประสบความสาํเร็จใน
งานทีท่ํา 

     



   137

ตอนที่ 4      แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
ขอใหทานประเมินความรูสึกที่ทานมีตองาน โดยพิจารณาวาทานมคีวามรูสึกเกี่ยวกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบอยางไร 

 

ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1. ทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรงตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

     

2. ทานสามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเวลา
ที่กําหนด 

     

3. ทานตั้งใจปฏบัิติงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเตม็ความสามารถ 

     

4. ทานพอใจกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
5. ทานสามารถแกปญหาจากการปฏิบัติงาน

จนสําเร็จ 
     

6. งานทีท่านรับผิดชอบ เปนงานทีท่าทาย
ความรู ความสามารถ 

     

7. งานทีท่านรับผิดชอบเหมาะสมกับ
ความสามารถของทาน 

     

8. งานทีท่านรับผิดชอบ กระตุนใหทาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติ 

     

9. งานทีท่านรับผิดชอบมีขอบเขตและ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 

     

10. ปริมาณงานทีท่านรับผิดชอบมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติ 

     

11. ทานรูสึกพอใจที่ไดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ      
12. ทานมีความตัง้ใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายจนลุลวง 
     



   138

ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

13. ทานมีอํานาจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานเตม็ที ่

     

14. ทานคิดวาตนเองมีสวนรับผิดชอบใน
ผลงานของหนวยงานหรือแผนกเมื่อเกิด
ขอผิดพลาด 

     

15. ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

16. ทานมักไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

     

17. ผูรวมงานมกัขอคําแนะนาํจากทานในดาน
การทาํงาน 

     

18. ผูบังคับบัญชามักจะมอบหมายงานสาํคัญ
ใหทานรับผิดชอบ 

     

19. ผูบังคับบัญชายอมรับขอเสนอแนะของ
ทานไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

     

20. เพื่อนรวมงานยอมรับในความสามารถของ
ทาน 

     

21. ทานพอใจกับตําแหนงทีท่านดํารงอยูใน
ปจจุบัน 

     

22. ทานไดรับพิจารณาความดีความชอบให
เลื่อนขั้นเงินเดอืนเปนกรณีพเิศษบอยครั้ง
กวาผูอ่ืนในหนวยงาน 
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ขอคําถาม เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

23. ทานไดรับการฝกอบรม/ศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

     

24. โอกาสการกาวไปสูตําแหนงทางการบรหิาร
ในระดับสูงเปนไปไดยากสําหรับสายงาน
ของทาน 

     

25. การเลื่อนระดบัใหสูงขึ้นในตาํแหนงของ
ทานถูกจํากัดดวยหลกัเกณฑของ
ทบวงมหาวิทยาลัย  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข

การทดสอบเครื่องมือวัด
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ตารางผนวกที่ 1  คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมดาน (item total correlation) และ
 คาความเชื่อมั่น (reliability) รายดานและทั้งฉบับของแบบสอบถามลักษณะงาน
 และลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน

ตัวแปร ขอ คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน
ดานลักษณะงาน
ความหลากหลายในงาน 1 .3879

2 .6100
3 .5633
4 .4935

คาความเชื่อมั่นรายดาน = 0.7148
ความสําคัญของงาน 5 .3807

6 .3677
7 .3503
8 .5707
9 .4322

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .6499
ความมีอิสระในการทํางาน 10 .5197

11 .3674
12 .4308
13 .3688
14 .6944

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .6960
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

ตัวแปร ขอ คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน
ดานลักษณะสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 15 .4917

16 .4402
17 .5887
18 .6765
19 .2738

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .7120
ความมั่นคงในงาน 20 .4055

21 .6992
22 .3768
23 .6992
24 .5865

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .7666
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 25 .5934

26 .7037
27 .6226
28 .4277
29 .7037

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .8076

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .9104
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ตารางผนวกที ่2  คาความสมัพนัธรายขอกบัคะแนนรวมแตละดาน (item total correlation)  และ
           คาความเชื่อมั่น (reliability) ทั้งฉบับของแบบสอบถามความรูสึกเห็นคุณคา
           ในตนเองในฐานะขาราชการสาย ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอ คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน
1 .6135
2 .4461
3 .6489
4 .6135
5 .5581
6 .6489
7 .4862
8 .5196
9 .4862
10 .2770
11 .4862
12 .5581
13 .5039
14 .5581
15 .4106
16 .3275
17 .3858
18 .4480
19 .2673
20 .4234
21 .6171

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .8796
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ตารางผนวกที่ 3  คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน (item total correlation)  และ
 คาความเชือ่มัน่ (reliability) ทัง้ฉบบัของแบบสอบถามความพงึพอใจในงาน

ขอ คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน
ความสําเร็จในงาน 1 .7369

2 .8100
3 .7986
4 .6569
5 .3126

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .8395
ลักษณะของงาน 6 .6782

7 .6401
8 .7380
9 .6479

10 .6442
คาความเชื่อมั่นรายดาน = .8555
ความรับผิดชอบในงาน 11 .2329

12 .5663
13 .4816
14 .3325
15 .5663

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .6621
การไดรับการยอมรับ 16 .7806

17 .5777
18 .7806
19 .3369
20 .3234

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .7663
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ตารางผนวกที ่3   (ตอ)

ขอ คาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน
ความกาวหนาในงาน 21 .7270

22 .7170
23 .7251
24 .4440
25 .3989

คาความเชื่อมั่นรายดาน = .7951

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .9167


