
 

การเปรียบเทียบเครื่องมอืวัดความพอใจในงาน 
ท่ีมีประโยคเชิงลบกบัประโยคเชิงบวก 

Positively Worded and Negatively Worded Job Satisfaction 
Measurements: A Comparison 

 
วันชัย  อริยะพุทธิพงศ 

 
บทคัดยอ 

บทนํา  ผูวิจัยทดสอบการใชแบบสอบถามที่มีคําถามในเชิงลบเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่มีคําถามในเชิงบวก เพื่อ
ศึกษาวาประโยคในเชิงลบเหมาะที่ใชกับกลุมตัวอยางคนไทยหรือไม 

วิธีการ  ในการทดสอบครั้งที่หนึ่งกับพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมจํานวน 661 คน ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่มีคําถามใน
เชิงลบไดคารอยละของการอธิบายคาเบี่ยงเบน (Percentage of Explained Variance) เทากับ 44.18 และดรรชนีความเที่ยง 
(Reliability Index) เทากับ 0.7119 ผูวิจัยพบวา ในการทดสอบครั้งที่สองกับพนักงานธนาคาร 200 คน เมื่อผูวิจัยเปลี่ยนคําถาม
จากเชิงลบเปนเชิงบวก ผูวิจัยไดคารอยละของการอธิบายคาเบี่ยงเบน (Percentage of Explained Variance) เทากับ 57.21 และ
ดรรชนีความเที่ยง (Reliability Index) เทากับ 0.845 

ผล  เมื่อผูวิจัยไดทดลองเอาคําถามเชิงลบของการทดสอบครั้งแรกออก ปรากฏวา ดรรชนีความเที่ยงของแบบสอบถาม 
(Reliability Index) สูงขึ้น และเมื่อทดลองเอาคําถามเชิงบวกของการทดสอบครั้งที่สองออก ดรรชนีความเที่ยงของแบบสอบถาม 
(Reliability Index) ลดลง 

สรุปผล  การทดสอบนี้ช้ีใหเห็นวา ประโยคเชิงลบอาจไมเหมาะที่จะใชกับกลุมตัวอยางคนไทย 
 
ABSTRACT 

Introduction  A measurement of job satisfaction containing a negative question was tested against one that 
contained all positive questions.   

Method  In the first test, a questionnaire that contained a negative question on pay was distributed among 
661 employees of industrial organizations; the factor loading, variance explained and the reliability index of this 
questionnaire were obtained.  In the second test, a similar questionnaire containing all positive questions was 
distributed to 200 bank employees.  The result showed that when the question was changed from negative into 
positive, a higher factor loading, a greater variance explained and a higher reliability index for the questionnaire 
were obtained.  

Results  When the negative question of the first questionnaire was removed, the reliability index improved.  
When the positive question of the second questionnaire was removed, the reliability index of the second 
questionnaire suffered.  

Conclusion  These tests suggest that the negative wording in the questionnaire may not be appropriate for 
use among Thai respondents. 
 
บทนํา 

การวิจัยตองอาศัยแบบสอบถามเปนสําคัญ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีภาษาไทยใชเปนของตนเอง นักวิจัยไทยจึง
สามารถสรางแบบสอบถามได 2 วิธี คือ หนึ่ง เขียนแบบ 
สอบถามขึ้นมาเอง และ สอง แปลแบบสอบถามที่เขียนขึ้น
ใชในตางประเทศแลวนํามาใชกับกลุมตัวอยางคนไทย วิธี

แรกนั้น นักวิจัยก็จะตองทําตามขั้นตอนของการสรางแบบ 
สอบถาม ต้ังแตการแปลทฤษฎี (Theory) มาเปนแบบ 
จําลอง (Model) จากแบบจําลองมาเปนตัวแปร และจากตัว
แปรมาเปนแบบสอบถาม การเขียนแบบสอบถามก็ตองทํา
ใหมีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตาม
แนวคิด (Construct Validity) และสุดทาย นักวิจัยก็ตองทด 



 

สอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม สําหรับวิธีที่
สองหรือการแปลแบบสอบถามที่พัฒนาในตางประเทศ 
นักวิจัยก็ตองพิจารณาวาแนวคิดของแบบสอบถามนั้นใช
ในวัฒนธรรมไทยไดหรือไม ถาใชไดก็แปลแบบสอบถาม
ดังกลาวเปนภาษาไทย หลังจากเกลาแบบสอบถามภาษา 
ไทยเรียบรอยแลวก็ตองแปลแบบสอบถามนั้นกลับเปน
ภาษาเดิมเพื่อใหแนใจวาการแปลจากอังกฤษเปนไทยไมทํา
ใหใจความของแบบสอบถามขาดหายไป หลังจากนั้นก็นํา
แบบสอบถามไปใช 

แบบสอบถามที่พัฒนาในตางประเทศมักจะความยาว
มากกวา 10 ขอตอหนึ่งแนวความคิด (Concept) ลักษณะ 2 
ประการที่ทําใหแบบสอบถามยาวขึ้น คือ การเขียนคําถาม
ในเชิงลบและการเขียนคําถามที่เปนขอเติม (Filler) ตัวอยาง 
เชน แบบสอบถามการมองโลกในแงดี (Optimism) ของ 
Scheier, Carver & Bridges (1994) ที่มีคําถามรวม 10 ขอ 
แตเปนคําถามที่เกี่ยวกับการมองในแงดีเพียง 3 ขอเทานั้น 
อีก 3 ขอเปนคําถามในเชิงลบ (Negative Wording) ของ     
3 ขอแรก และมี 4 ขอเปนคําถามเติม (Filler) ถึงแมวาการ
เพิ่มคําถามเปนการปกปดจุดประสงคของการวิจัย นักวิจัย
หลายทานไดทําการวิจัยพิสูจนวาแบบสอบถามไมจําเปน 
ตองมีคําถามหลายขอ แบบสอบถามที่มีคําถามสองสามขอ
ก็มีความเที่ยงและความตรงในระดับที่ยอมรับได (Wanous, 
Reichers & Hudy, 1997; Nagy, 2002) ไมมีใครทราบวาผู 
ตอบแบบสอบถามคิดอยางไรกับแบบสอบถามที่มีคําถาม
หลายขอ และผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจในการ
ตอบแบบสอบถามหรือไม ดังนั้น การทําวิจัยเกี่ยวกับแบบ 
สอบถามที่สั้นและมีคําถามที่เปนลบ จึงเปนหัวขอที่อาจชวย

ใหนักวิจัยในประเทศไทยสรางแบบสอบถามที่ไมยาวเกิน
สมควร และยังชวยใหนักวิจัยไดขอมูลที่มีความตรงตาม
เนื้อหา ตรงตามแนวคิด และมีความเที่ยง ทั้งยังไมรบกวนผู
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมากเกินไป 

การวิจัยที่จะรายงานตอไปนี้เปนการวิจัยการใชแบบ 
สอบถามที่มีขอความเปนเชิงลบที่ ถูกพัฒนาใชในตาง 
ประเทศแลวนํามาแปลเพื่อใชกับกลุมตัวอยางคนไทย 
แบบสอบถามดังกลาวเปนแบบสอบถามที่วัดแนวคิดที่ 
เปนนิยมกัน คือ แนวคิดเรื่องความพอใจในงาน (Job Satis- 
faction) จุดประสงคของการวิจัยก็เพื่อแสดงใหเห็นวา ใน
การพัฒนาแบบสอบถามประโยคขอความในเชิงลบอาจไม
เหมาะกับสําหรับกลุมตัวอยางคนไทย 

 
แบบจําลอง  

การทดสอบแบบสอบถามความพอใจในงานที่ราย 
งานนี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบ 2 ครั้ง กับกลุมตัวอยาง 2 
กลุม ในการทดสอบกับกลุมแรก ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่
ใชมีประโยคในเชิงลบอยูหนึ่งประโยค ผลปรากฏวา น้ําหนัก
ของปจจัย (Factor Loading) การอธิบายคาเบี่ยงเบน 
(Explained Variance) และดรรชนีความเที่ยง (Reliability 
Index) อยูในระดับหนึ่ง ผูวิจัยมีสมมติฐานวา เมื่อเปลี่ยน
ประโยคที่เปนเชิงลบใหเปนประโยคเชิงบวก น้ําหนักของ
ปจจัย (Factor Loading) การอธิบายคาเบี่ยงเบน (Explained 
Variance) และดรรชนีความเที่ยง (Reliability Index) ของ
ผลการทดสอบครั้งที่สองจะสูงกวาการทดสอบครั้งแรก 
แบบจําลองของความคิดในการทดสอบสองครั้งมีดังนี้ 

 
การทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 2 
ประโยคในเชิงลบ 1 ประโยค ประโยคเชิงลบเปลี่ยนเปนเชิงบวก 
น้ําหนักของปจจยั (Factor Loading) นอยกวา น้ําหนักของปจจัย 
การอธิบายคาเบี่ยงเบน (Explained Variance) นอยกวา การอธิบายคาเบี่ยงเบน 
ดรรชนีความเที่ยง (Reliability Index) นอยกวา ดรรชนีความเที่ยง 

 
น้ําหนักปจจัย (Factor Loading) คือ ดรรชนีคาสห- 

สัมพันธระหวางปจจัยกับตัวแปร ดังนั้น น้ําหนักปจจัยที่สูง 
ขึ้นหมายถึงความสัมพันธที่สูงขึ้นระหวางปจจัยกับตัวแปร 
การอธิบายคาเบี่ยงเบน คือ คาเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นเปนผลของ
ตัวแปรที่อยูในปจจัย ดังนั้น การอธิบายคาเบี่ยงเบนที่สูงขึ้น

แสดงวา ตัวแปรที่อยูในปจจัยสามารถอธิบายคาเบี่ยงเบน
ไดมากขึ้น ดรรชนีความเที่ยง คือ ดรรชนีคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่อยูในปจจัย ดังนั้น คาดรรชนีความเที่ยงที่
สูงขึ้นแสดงวา ตัวแปรที่อยูในปจจัยมีความสัมพันธมากขึ้น  
 



 

ระเบียบวิธีวิจัย 
แบบทดสอบที่ใช  
ผูวิจัยใชแบบสอบถามวัดความพอใจในงานที่มีคําถาม 

6 ประโยค ผูตอบตอบโดยระบุความเปนจริงของแตละประ 
โยคจาก 1 นอยที่สุด ถึง 5 มากที่สุด แบบสอบถามนี้แปล
จากแบบสอบถามที่ Koustelios & Bagiatis (1997) ไดพัฒนา 
ขึ้นเพื่อวัดความพอใจในงานของพนักงานในประเทศกรีซ 
แบบสอบถามเดิมมีดวยกันทั้งสิ้น 24 ขอ ผูวิจัยเลือกเอามา
ใชเพียง 6 ขอเทานั้น เกณฑที่ใชในการคัดเลือกประโยค 6 
ขอนี้ คือ ขอที่มี Factor Loading ที่สูงที่สุดในกลุมสภาพ 
การทํางาน หัวหนางาน คาจาง งานที่ทํา องคกรโดยรวม และ 
การเลื่อนตําแหนง มีแบบสอบถามอื่น เชน แบบสอบถาม 
Job Descriptive Index ของ Smith et al (1989) ที่เปนที่รูจัก
มากกวา แตผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามของ Koustelios & 
Bagiatis (1997) เพราะแบบสอบถามของ Koustelios & 
Bagiatis (1997) มีแงมุมของงาน (Job Facets) 6 กลุม ในขณะ 
ที่แบบสอบถามของ Smith et al (1989) มีแงมุมของงานเพียง 
5 กลุมเทานั้น นอกจากนี้ แบบสอบถาม Job Descriptive 
Index ใชวิธีตอบแบบสอบถามโดยใหระบุ Yes, No หรือ ? 
การตอบแบบสอบถามโดยใชการระบุดังกลาวอาจทําให
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนคนไทยสับสนได 

เหตุผลของการใชคําถามขอเดียวในการวัดความ
พอใจในแตละแงมุมของงาน ก็คือ คําถามขอเดียวนั้นเขียน
ไดงายกวา ใชเวลาตอบนอยกวา ไมเปลืองคาใชจาย มีความ
เที่ยงตรงทางในเนื้อหามากกวา และมีความคลองตัวกวา
แบบสอบถามที่มีหลายขอ (Nagy, 2002) การใชแบบสอบ 
ถามที่มีคําถามซ้ําซอนอาจทําใหพนักงานไทยมีความรูสึก
เชนเดียวกับพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่รูสึกวา ตนเองถูก
สํารวจมากเกินไป (Oversurveyed; Rogelberg & Luong, 
1998) อนึ่ง ตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยที่แปลแบบสอบถาม
จากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งจะทําการแปลกลับ (Back 
Translation) ผูวิจัยไดแปลขอความในแบบสอบถามเปน
ภาษาไทยโดยไมไดแปลกลับ เนื่องจากแบบสอบถามมี
คําถาม สั้นๆ เพียง 6 ขอ ไมยุงยากในการแปลและการทํา
ความเขาใจ 

การทดสอบครั้งที่หนึ่ง ผูตอบแบบสอบถามในการ
ทดสอบครั้งที่หนึ่งเปนพนักงานของบริษัทอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (วันชัย  อริยะพุทธิพงศ, 2547) ผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามไปยังผูจัดการฝายบุคลากรของบริษัทอุตสาห- 

กรรม 160 บริษัทและขอใหผูจัดการแจกแบบสอบถามให 
กับพนักงานในสํานักงานและโรงงาน ผูจัดการเหลานี้ได
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (วันชัย  อริยะ-
พุทธิพงศ 2546) และไดใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดของบริษัท
ไว จํานวนแบบสอบถามที่ผูจัดการแตละทานไดรับเปน
ประมาณรอยละ 1 ของจํานวนพนักงานที่ไดแจงไวในแบบ 
สอบถามในการวิจัยครั้งกอน นอกจากขอมูลทางประชากร
แลวผูวิจัยไดบรรจุคําถามเกี่ยวกับความพอใจในงานใน
แบบสอบถาม ขอ 2 ที่เกี่ยวกับเงินเดือนเปนประโยคในเชิง
ลบ คือ “คาจางเงินเดือนไมมั่นคง”  

การทดสอบครั้งที่สอง การทดสอบครั้งที่สองเปนการ
ทดสอบกับพนักงาน สาขาของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ในประเทศไทย ผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงานของสาขา
จํานวน 10 สาขาที่รวมในการทําวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิง
ปฏิรูปของผูจัดการสาขาและความพอใจในงาน (ณรงค  
บุญมาศ, 2547) ในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพอใจใน
งานของพนักงานสาขา ผูวิจัยไดเปลี่ยนขอ 2 ที่เกี่ยวกับเงิน 
เดือนใหเปนประโยคในเชิงบวก คือ “คาจางเงินเดือน
มั่นคง” 
 
ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางครั้งที่หนึ่ง  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
จํานวน 661 ชุด จากผูจัดการฝายบุคลากร 66 ทาน ผูวิจัยใช
ชุดคําสั่ง SPSS Version 10 for Windows ในการประมวล
และวิเคราะหขอมูล 

ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะทางประชากรศาสตร
ดังนี้ 

เพศ -- ชาย 236 คน (35.7%) หญิง 425 คน (64.3%) 
อายุ -- ตํ่ากวา 35 ป 457 คน (69.2%) ที่เหลือมีอายุ

มากกวา 35 ปขึ้นไป 
รายได -- เงินเดือน 1-15,000 บาท 370 คน (56.0%) ที่

เหลือมากกวา 15,000 บาทตอเดือน 
การศึกษา -- ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 279 คน (42.4%) 

ปริญญาตรี 319 คน (48.3%) สูงกวาปริญญาตรี 60 คน 
(9.1%)  

ที่ทํางาน -- ในสํานักงาน 454 คน (68.7%) ในโรงงาน 
169 คน (25.6%) อยูตามไซตงาน 17 คน (2.6%) 



 

ตําแหนงงาน -- พนักงาน 350 คน (53.0%) ที่เหลือเปน
หัวหนางานหรือซุปเปอรไวเซอร ผูบริหารระดับตน กลาง 
และสูง 

สถานที่ทํางาน – เขต กทม. 299 คน (45.2%) รอบเขต 
กทม. 100 คน (15.1%)  ตางจังหวัด 240 คน (36.3%) 

 
กลาวโดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

หญิง มีอายุตํ่ากวา 35 ป มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 15,000 บาท 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา และทํางานเปน
พนักงานในสํานักงานใน กทม. 

 
กลุมตัวอยางครั้งที่สอง ผูตอบแบบสอบถามมี

ลักษณะทางประชากรศาสตรดังนี้ 
เพศ -- ชาย 114 คน (58.8%) หญิง 82 คน (41.2%)   
อายุ -- ตํ่ากวา 35 ป 116 คน (58.2%) ที่เหลือมีอายุมาก 

กวา 35 ปขึ้นไป   
รายได -- ตอเดือน 1-15,000 บาท 37 คน (18.5%) ที่เหลือ

มีเงินเดือนมากกวา 15,000 บาทตอเดือน 
การศึกษา -- ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 12 คน (6.1%) 

ปริญญาตรี 167 คน (84.3%) สูงกวาปริญญาตรี 19 คน 
(9.6%) 

 

ตําแหนงงาน -- พนักงานชั้นตนและชั้นกลาง 81 คน 
(40.9%) ผูบริหารระดับผูชวยหัวหนาสวนและหัวหนาสวน 
116 คน (58.6%)    

อายุงาน -- ทํางานกับธนาคาร 1-10 ป 65 คน (32.5%) 
ที่เหลือทํางานกับธนาคารมากกวา 10 ปขึ้นไป 

 
กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางในการทดสอบครั้งที่สองนี้ 

โดยสวนใหญเปนชาย อายุตํ่ากวา 35 ป มีเงินเดือนมากกวา 
15,000 บาทตอเดือน สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญา-
ตรี เปนผูบริหารระดับตนของธนาคารและมีอายุงานกับ
ธนาคารมากกวา 10 ปขึ้นไป 
 
การเปรียบเทียบปจจัย  

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปจจัยของแบบสอบถามที่ได
จากการทดสอบครั้งแรกโดย Factor Analysis วิธี Principal 
Component ทําใหไดปจจัยหนึ่งปจจัย และไมสามารถหมุน
แกนโดยวิธี Varimax ได ขอมูลที่ไดจากการทดสอบครั้งที่
สองก็ถูกนํามาวิเคราะหโดย Factor Analysis วิธี Principal 
Component เชนกัน โดยผลที่ไดมีปจจัยหนึ่งปจจัย และไม
สามารถหมุนแกนโดยวิธี Varimax เชนกัน ตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สวนประกอบของปจจัยตามวิธี Principal Component 

การทดสอบดวยประโยคเชิงลบ การทดสอบดวยประโยคเชิงบวก 

สวนประกอบ Loading สวนประกอบ Loading 
1.  งานที่ทํามีโอกาสกาวหนามาก 
2.  คาจางเงินเดือนไมมั่นคง 
3.  หัวหนางานคอยปกปองขาพเจา 
4.  บริษัทดูแลพนักงานเปนอยางดี 
5.  สภาพแวดลอมที่ทํางานนาทํางาน 
6.  งานที่ทํานาพอใจ 

     .597 
     .306 
     .585 
     .761 
     .808 
     .791 

1.  งานที่ทํามีโอกาสกาวหนามาก 
2.  คาจางเงินเดือนมั่นคง 
3.  หัวหนางานคอยปกปองขาพเจา 
4.  บริษัทดูแลพนักงานเปนอยางดี 
5.  สภาพแวดลอมที่ทํางานนาทํางาน 
6.  งานที่ทํานาพอใจ 

     .784 
     .746 
     .647 
     .768 
     .787 
     .796 

การอธิบายคาเบี่ยงเบน (Explained Variance)  44.18% การอธิบายคาเบี่ยงเบน (Explained Variance)  57.21% 
ดรรชนีความเที่ยงของ 6 ขอ (Reliability Index)    0.7119 ดรรชนีความเที่ยงของ 6 ขอ (Reliability Index)    0.845 
ดรรชนีความเที่ยงของ 5 ขอ (Reliability Index) 
ไมมีขอ 2 

   0.7495 ดรรชนีความเที่ยงของ 5 ขอ (Reliability Index) 
ไมมีขอ 2 

   0.8217 

 



 

การเปรียบเทียบการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 จะเห็นวา 
การใชประโยคเชิงบวกทําใหน้ําหนักของปจจัยของตัวแปร
ขอ 2 เพิ่มขึ้นจาก 0.306 เปน 0.746 การอธิบายคาเบี่ยงเบน 
(Percentage of Explained Variance) สูงขึ้นจากรอยละ 
44.18% เปนรอยละ 57.21% และดรรชนีความเที่ยงเพิ่มจาก 
0.7119 เปน 0.845 

สุดทาย เพื่อแสดงใหเห็นวาประโยคเชิงบวกมีผลทํา
ใหความเที่ยงของแบบสอบถามดีขึ้น ผูวิจัยทําการทดลอง 
ตัดขอ 2 ที่เกี่ยวกับเงินเดือนออก แลวคํานวณดรรชนีความ
เที่ยงของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ผลปรากฏวาสําหรับแบบ 
สอบถามชุดที่มีประโยคในเชิงลบ เมื่อตัดประโยคเชิงลบ 
ขอ 2 ออก ดรรชนีความเที่ยงเพิ่มจาก 0.7119 เปน 0.7495 
และสําหรับแบบสอบถามที่มีประโยคในเชิงบวก เมื่อตัด
ประโยคเชิงบวกขอ 2 ออก ดรรชนีความเที่ยงลดจาก 0.845 
เปน 0.8217 
 
การอภิปรายผล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเปรียบเทียบการใชประโยค
เชิงลบกับประโยคเชิงบวกในการเขียนแบบสอบถาม
ผลการวิจัยปรากฏวา การใชประโยคเชิงบวกทําใหคาน้ําหนัก
ของปจจัย (Factor Loading) สูงขึ้น การอธิบายคาเบี่ยงเบน 
(Explained Variance) สูงขึ้น และดรรชนีความเที่ยง (Re-
liability Index) สูงขึ้น นอกจากนั้น เมื่อเอาประโยคเชิงลบ 
ออก คาดรรชนีความเที่ยง (Reliability Index) สูงขึ้น และเมื่อ
เอาประโยคเชิงบวกออกคาดรรชนีความเที่ยง (Reliability 
Index) กลับลดลง ผลการวิจัยช้ีใหเปนวา การใชประโยคเชิง
บวกทําใหคุณภาพของการวัดของแบบสอบถามดีขึ้น 

การเขียนแบบสอบถามเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
การทําวิจัย หลักการของการเขียนแบบสอบถามเปนหลัก 
การของการใชภาษาในคําถามแตละขอ หลักการขอหนึ่ง
คือ การหลีกเลี่ยงคําถามที่เปนประโยคเชิงลบ เพราะประ 
โยคเชิงลบทําใหผูตอบแบบสอบถามสับสน (de Vaus, 
2002) การวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การใชประโยคเชิงลบ
ทําใหผูตอบแบบสอบถามสับสนจริง ความสับสนดังกลาว
แสดงออกมาทางตัวเลขน้ําหนักของปจจัย การอธิบายคา
เบี่ยงเบน และดรรชนีความเที่ยงที่ตํ่า ตอเมื่อเปลี่ยนคําถาม
เปนประโยคเชิงบวก น้ําหนักของปจจัย การอธิบายคาเบี่ยง 
เบน และดรรชนีความเที่ยงก็สูงขึ้น 

 

ขอจํากัด 
อยางไรก็ตาม บทสรุปขางตนนั้นยังมีจุดออนอยูหลาย

ขอ เชน 
1.  การเปรียบเทียบตัวเลขไมไดใชวิธีการทางสถิติ

เปนเครื่องช้ีขาด 
2.  คาน้ําหนักปจจัย Loading Factor (0.306) ของการ

ทดสอบครั้งแรกอาจเปนเพราะลักษณะประชากรของกลุม
ตัวอยางที่หนึ่งเปนพนักงานจากหลายระดับในหลายองคกร 
สวนคาน้ําหนักปจจัย Loading Factor (0.746) ของการทด 
สอบครั้งที่สองอาจเปนเพราะลักษณะประชากรของกลุม
ตัวอยางที่สองใกลเคียงกันเพราะเปนพนักงานที่อยูใน      
องคกรเดียวกัน คาน้ําหนักปจจัยที่แตกตางกันอาจเนื่องมา 
จากลักษณะประชากรของกลุมที่แตกตางกันระหวางกลุม
ตัวอยางสองกลุมนี้ 

อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวา ในการทําวิจัยผู 
วิจัยไมจําเปนตองซอนวัตถุประสงคของการวิจัยโดยการใช
ประโยคที่ซับซอน เชน ประโยคเชิงลบ (Negative Wording) 
หรือประโยคเติม (Filler) การสอบถามอยางตรงไปตรงมา 
อาจมีทําใหไดผลการวิจัยที่มีความเที่ยงและความตรงกวาก็
ได สวนการทดสอบวาประโยคเชิงบวกทําใหคุณภาพของ
การวัดของแบบสอบถามสูงกวาประโยคเชิงลบหรือไมนั้น 
คงตองทําการวิจัยเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันกวาที่ไดทํารายงานมาขางตน การทดสอบสอง
ครั้งใชกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน (พนักงานอุตสาหกรรมกับ
พนักงานธนาคาร) ซึ่งมีความแตกตางกันในดานประชากร 
ศาสตรตางๆ สงผลโดยตรงตอคําถามหลัก คือ ความพอใจใน
งาน จึงเปนขอจํากัดของการวิจัยนี้ ดังนั้น การใชกลุมตัว 
อยาง (Sampling Units) ที่มีความคลายคลึงกันในลักษณะคู
เคียงกัน (Matched Pair) จะขจัดปจจัยแฝงที่อาจเกิดขึ้นได 
 
ขอเสนอแนะ 

สําหรับผูที่ตองการทําวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยควร
เลือกกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรใกล 
เคียงกัน กลุมตัวอยางที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตอ
ผลการวิจัย คือ คนที่ทํางานอยูในงานที่ซับซอน มีประสบ 
การณในการทํางานสูง และมีอายุมาก ยอมมีความพอใจใน
งานมากกวาคนที่ทํางานอยูในงานที่ไมซับซอน มีประสบ 
การณนอย และมีอายุนอย ดังนั้น การใชคําถามเชิงลบอาจ
ใชไดกับกลุมประชากรบางกลุมเทานั้น 



 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมในสังคมของพนักงานในโรง 
งานมีความแตกตางจากวัฒนธรรมในสังคมของพนักงาน
ธนาคาร วัฒนธรรมในแตละสังคมที่แตกตางกันนี้ มีผลตอ
ความเขาใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน เพราะแต  
ละสังคมยอมมีแนวคิดและการใหความหมายความพึงพอ   
ใจในงานที่แตกตางกัน มีภาษาและคําศัพทที่ใชในการแสดง
ความพอใจและไมพอใจในงานตางกัน และมีพฤติกรรมการ
ทํางานที่สะทอนความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน 
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