
 

บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

  

การวิจ ัยในครัง้น้ี เพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการทําวิจยัสถาบันของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ซึ่งเป็นการวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive 

Research Method) มวีธิกีารวจิยั ดงัน้ี 

 

ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีศ่กึษาในครัง้น้ี คอื บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงคราม ที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ

สํานักงาน กพ. แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย       

1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 2) นักวิชาการศึกษา 3) นักวิชาการคอมพิวเตอร ์                  

4) นกัวทิยาศาสตร/์นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย/์นักวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร/พนักงานผลติทดลอง 

5) นักวชิาการเงนิและบญัช ี 6) บุคลากร 7) บรรณารกัษ์ 8) นักวเิคราะหน์โยบายและแผน        

9) นักวชิาการพสัดุ/พนักงานพสัดุ 10) นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนกังานขยายเสยีง 11) นัก

เอกสารสนเทศ 12) ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่างประณีตศลิป์/ผู้ชํานาญการ

เครื่องกลพเิศษ 13) นักประชาสมัพนัธ ์ 14) นักวชิาการศกึษาพเิศษ 15) นิตกิร 16) วศิวกร

โยธา/วศิวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/ช่างเขยีนแบบ 17) นักตรวจสอบภายใน 18) นักวชิาการ

เกษตร/นักวชิาการสตัวบาล/พนักงานการเกษตร 19) นักวเิทศสมัพนัธ ์20) พนักงานพมิพด์ดี 

21) นักแนะแนวการศกึษาและอาชพี รวมจํานวนทัง้สิ้น 281 คน โดยจําแนกออกเป็นดงัน้ี       

1) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีไ่ม่ทํางานวจิยัสถาบนั จาํนวน 199 คน และ 2) กลุ่ม

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทีท่าํงานวจิยัสถาบนั จาํนวน 82 คน ดงัแสดงในตาราง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 
 

ตาราง 3 จาํนวนประชากรบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป จาํแนกตามสายงานมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

สายงานตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
รวม 

(คน) 
กลุ่มท่ีไม่ทาํวิจยั

สถาบนั 

กลุ่มท่ีทาํวิจยั

สถาบนั 

รวม 199 82 281 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 73 38 111 

นกัวชิาการศกึษา 36 9 45 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 11 13 24 

นักวทิยาศาสตร/์นักวทิยาศาสตร์การแพทย์/

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ/พนักงานผลิต

ทดลอง 

13 4 17 

นกัวชิาการเงนิและบญัช ี 9 1 10 

บุคลากร 7 2 9 

บรรณารกัษ์ 6 1 7 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน - 7 7 

นกัวชิาการพสัดุ/พนกังานพสัด ุ 6 - 6 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/พนักงานขยาย

เสยีง 

6 - 6 

นกัเอกสารสนเทศ 4 2 6 

ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่าง

ประณตีศลิป์/ผูช้าํนาญการเครือ่งกลพเิศษ 

2 2 4 

นกัประชาสมัพนัธ ์ 4 - 4 

นกัวชิาการศกึษาพเิศษ 4 - 4 

นิตกิร 4 - 4 

วิศวกรโยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/

ช่างเขยีนแบบ 

4 - 4 

นกัตรวจสอบภายใน 1 2 3 

นักวิชาการเกษตร/นักวิชาการสัตวบาล/

พนกังานการเกษตร 

3 - 3 

นกัวเิทศสมัพนัธ ์ 3 - 3 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

สายงานตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

 

รวม 

(คน) 

บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มท่ีไม่ทาํวิจยั

สถาบนั 

กลุ่มท่ีทาํวิจยั

สถาบนั 

พนกังานพมิพด์ดี 3 - 3 

นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี - 1 1 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างที่จะศกึษาในครัง้น้ี คอื บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการสงักดัมหาวทิยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายงานตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งของสํานักงาน กพ. แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

ประกอบดว้ย 1) เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 2) นักวชิาการศกึษา 3) นักวชิาการคอมพวิเตอร ์  

4) นกัวทิยาศาสตร/์นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย/์นักวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร/พนักงานผลติทดลอง 

5) นักวชิาการเงนิและบญัช ี 6) บุคลากร 7) บรรณารกัษ์ 8) นักวเิคราะหน์โยบายและแผน      

9) นักวชิาการพสัดุ/พนักงานพสัดุ 10) นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนักงานขยายเสยีง 11) นัก

เอกสารสนเทศ 12) ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่างประณีตศลิป์/ผู้ชํานาญการ

เครื่องกลพเิศษ 13) นักประชาสมัพนัธ ์ 14) นักวชิาการศกึษาพเิศษ 15) นิตกิร 16) วศิวกร

โยธา/วศิวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/ช่างเขยีนแบบ 17) นักตรวจสอบภายใน 18) นักวชิาการ

เกษตร/นักวชิาการสตัวบาล/พนักงานการเกษตร 19) นักวเิทศสมัพนัธ ์20) พนักงานพมิพด์ดี 

21) นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี 

การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัใช้วธิกีารคํานวณกลุ่มตวัอย่าง

ของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 729 อ้างถงึใน บุญธรรม, 2540 : 70) ทีค่่าความ

เชื่อมัน่ 95 % จากสูตรการคํานวณ 𝑛𝑛 = N
1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2

 (𝑛𝑛 = จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง, N = จาํนวน

ประชากร, 𝑒𝑒 = .05 (ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดท้ีค่่าความเชื่อมัน่ 95 %) และทําการสุ่มแบบ

หลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 

Sampling) ดว้ยการสุ่มทุกชัน้ โดยมตีําแหน่งในสายงานเป็นชัน้ภูม ิและจาํนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการกลุ่มที่ทําและไม่ทําวิจ ัย เ ป็นหน่วยการสุ่ม  จากสูตร 𝑛𝑛𝑔𝑔 = 𝑤𝑤𝑔𝑔𝑛𝑛 
(มยุร ีศรชียั, 2538 : 104) ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 201 คน จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่            

1) บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการกลุ่มทีไ่มท่ํางานวจิยัสถาบนั จาํนวน 133 คน 2) บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการกลุ่มที่ทํางานวจิยัสถาบนั จํานวน 68 คน ทัง้น้ี จากการกําหนดขนาดกลุ่ม
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ตวัอย่างเป็นตามเกณฑก์ารกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในหลกัการวเิคราะหห์ลายตวัแปรทีใ่ชใ้น

การวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ โดยมจีาํนวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ตํ่าจากอตัราส่วน 10 : 1 ของจาํนวน

ตวัแปรพยากรณ์ (ทาบาคนิค และฟีเดล (Tabacnick and Fidell, 2007) อ้างถงึใน ชยัวชิติ เชยีรชนะ, 

2559 : 103) ดงัแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป จาํแนกตามสายงานมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

สายงานตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มท่ีไม่ทาํวิจยัสถาบนั กลุ่มท่ีทาํวิจยัสถาบนั 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
ประชากร 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

รวม 199 133 82 68 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 73 48 38 31 

นกัวชิาการศกึษา 36 23 9 6 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 11 7 13 11 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ / นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

การแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ/

พนกังานผลติทดลอง 

13 9 4 3 

นกัวชิาการเงนิและบญัช ี 9 6 1 1 

บุคลากร 7 5 2 2 

บรรณารกัษ์ 6 4 1 1 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน - - 7 6 

นกัวชิาการพสัดุ/พนกังานพสัด ุ 6 4 - - 

นักวชิาการโสตทศันศกึษา/พนักงานขยาย

เสยีง 

6 4 - - 

นกัเอกสารสนเทศ 4 3 2 2 

ช่างไฟฟ้า/พนักงานเครื่องจกัรกล/นายช่าง

ประณตีศลิป์/ผูช้าํนาญการเครือ่งกลพเิศษ 

2 1 2 2 

นกัประชาสมัพนัธ ์ 4 3 - - 

นกัวชิาการศกึษาพเิศษ 4 3 - - 

นิตกิร 4 3 - - 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

สายงานตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มท่ีไม่ทาํวิจยัสถาบนั กลุ่มท่ีทาํวิจยัสถาบนั 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
ประชากร 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

วศิวกรโยธา/วศิวกรรมเครื่องกล/สถาปนิก/

ช่างเขยีนแบบ 

4 3 - - 

นกัตรวจสอบภายใน 1 1 2 2 

นักวิชาการเกษตร/นักวิชาการสัตวบาล/

พนกังานการเกษตร 

3 2 - - 

นกัวเิทศสมัพนัธ ์ 3 2 - - 

พนกังานพมิพด์ดี 3 2 - - 

นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี - - 1 1 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเกีย่วกบัการวจิยัสถาบนั ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจยัสถาบนัของปจัจยัจูงใจ ได้แก่ 

ลักษณะงานวิจัยสถาบัน การมีอิสระในการทําวิจ ัยสถาบัน การได้ร ับการยอมรับนับถือ 

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การเหน็คุณค่าของตนเอง และลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการทําวิจยัสถาบนัของปจัจยัคํ้าจุน ได้แก่ 

นโยบาย/การสนับสนุนของหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือการบังคับบัญชา 

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทํางานและสิง่อํานวยความสะดวก ความ

มัน่คงในงาน คุณภาพชวีติ ที่ปรกึษาในการทําวจิยั งบประมาณในการทําวจิยัสถาบนั แหล่ง

ความรูส้าํหรบัการคน้ควา้ และระยะเวลาในการทาํวจิยัสถาบนั 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจ ัยสถาบันของปจัจัยการรับรู้

ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ความรู้ความสามารถและทักษะการทําวิจยัสถาบัน และ

คุณลกัษณะของผูว้จิยั 

 ส่วนที่ 4 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการทําวจิยัสถาบนัของปจัจยัทางจติพสิยั 

ไดแ้ก่ เจตคต/ิทศันคตต่ิอการทําวจิยัสถาบนั และความพงึพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํา

วจิยัสถาบนั 
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แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั 

คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์รายขอ้และหา

คุณภาพของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องเชงิเน้ือหาโดยการตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามกบัลกัษณะที่มุ่งวดั (Item Objective Congruence ; IOC) 

สถติทิีใ่ชใ้นการหาค่าอํานาจจาํแนกรายขอ้ (Discrimination) โดยวธิ ีItem total correlation และ

สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) คือ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราค 

(Cronbach’ s alpha) 
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ขัน้ตอนการสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

ผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัโดยมกีระบวนการตามขัน้ตอน ดงั

แสดงตามภาพประกอบ 4 

ภาพ 4 กระบวนการสรา้งเครือ่งมอืการวจิยั 

กาํหนดจุดมุง่หมายการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 

ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสารทางวชิาการ 

กาํหนดโครงสรา้งและขอบเขตเน้ือหาของเครื่องมอืวจิยั 

สรา้งแบบสอบถามตามขอบเขตและเน้ือหา 

เสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเบือ้งตน้ดา้นความตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) 

คดัเลอืกขอ้คาํถามทีค่รอบคลุม 

ตามดชันีความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหา  

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

นําแบบสอบถามมาใชจ้รงิเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 

ตดัออก คดัเลอืกไว ้

วเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้  

(Item – total Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้คาํถาม 

ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตดัออก ผ่านเกณฑ ์คดัเลอืกไว ้
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ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี มรีายละเอยีดดงัน้ี  

1. กําหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัยเพื่อสร้าง

แบบสอบถามความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัการทาํวจิยัสถาบนัแต่ละปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสารทางวชิาการต่างๆ และวรรณกรรมปรทิศัน์ที่

เกีย่วขอ้ง รวมทัง้วธิกีารสรา้งแบบสอบถามและตวัอยา่งเครือ่งมอืวดัทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามากําหนดโครงสรา้งของเครื่องมอืและขอบเขต

เน้ือหา เพื่อสรา้งแบบสอบถาม  

4. ทาํการสรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตและเน้ือหาทีก่ําหนดไวใ้น

ขอ้ 2. และ 3. โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) จาํนวน 8 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์การ

ทาํงาน เงนิเดอืน ตําแหน่งงาน สถานะตําแหน่งสายงาน สงักดัหน่วยงาน 

4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัส่งผล

ต่อการทําวจิยัสถาบนั มลีกัษณะเป็นแบบมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ชนิด 5 ระดบั ประกอบดว้ย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการทําวจิยั

สถาบนัของปจัจยัจงูใจ ส่วนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการทาํวจิยัสถาบนัของปจัจยัคํ้าจุน ส่วนที ่

3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการทําวจิยัสถาบนัของปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และส่วน

ที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการทาํวจิยัสถาบนัของปจัจยัทางจติพสิยั 

5. นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ

เบือ้งต้นดา้นความตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของเน้ือหา 

ความครอบคลุมและความสอดคลอ้ง และนํามาปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญและ

คดัเลอืกขอ้คําถามทีค่รอบคลุมทีม่คี่าดชันีความสอดคล้องเชงิเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้

คําถาม (IOC : Index of Congruence) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป กรณีขอ้คําถามใดตํ่ากว่าเกณฑท์ี่

กําหนด ถอืว่าไมส่อดคลอ้งตามวตัถุประสงคโ์ดยจะทําการปรบัปรงุแกไ้ขหรอืตดัขอ้คาํถามนัน้  

เกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของขอ้คาํถาม ดงัน้ี 

 +1 หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามประเดน็ทีต่อ้งการวดั 

 0  หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามประเดน็ทีต่อ้งการวดั 

 -1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามไมส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาตามประเดน็ทีต่อ้งการวดั 

ซึ่งข้อคําถามที่ครอบคลุมที่มคี่าดชันีความสอดคล้องเชงิเน้ือหามคี่า IOC อยู่

ระหว่าง .60 ถงึ 1 

6. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองใช ้

(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จาํนวน 30 คน แลว้นําผลทีไ่ดม้า

วเิคราะหห์าค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ (Item – total Correlation) โดยใช้สูตรสมัประสทิธิ ์
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สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และวเิคราะห์

หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 

(α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) แลว้คดัเลอืกเฉพาะขอ้คําถามทีม่คี่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์ตัง้แต่ .20 ขึน้ไปที่มนีัยสําคญัทางสถติใินระดบั .05 ปรากฏว่า ได้ผลการตรวจสอบ

คุณภาพแบบสอบถาม มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาอยู่ระหว่าง .60 ถงึ 1 ค่าดชันีอํานาจ

จาํแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง .292 – .837 และค่าความเชื่อมัน่ในภาพรวม เท่ากบั .984  

7. นําแบบสอบถามมาใชจ้รงิเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Method) 

จากแหล่งขอ้มลูดงัน้ี  

1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data source) ทําการเกบ็ขอ้มลูจากบุคลากร

สายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม มขีัน้ตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

1.1 ดําเนินการรวบรวม และสรุปจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ประกอบดว้ย 

1.1.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทัง้หมดทุกหน่วยงานใน

สงักดัระดบัคณะ สาํนกั สถาบนั ศูนย ์และกอง 

1.1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแต่ละหน่วยงาน จําแนก

ขอ้มลูออกเป็น ดงัน้ี 1) จาํนวนกลุ่มที่ทําและไม่ทําวจิยัสถาบนั 2) ตําแหน่งงาน 3) สถานะ

ตําแหน่งสายงาน 4) สงักดัหน่วยงาน 5) คุณวุฒ ิ6) เงนิเดอืน 

1.2 กําหนดการออกรหสัแบบสอบถามทุกฉบบั โดยใช้ข้อมูลในข้อ 1.1.2 

เป็นฐานการออกรหสั 

1.3 ดําเนินการขอหนังสอืเพื่อขอความอนุเคราะห์เกบ็ขอ้มลูหน่วยงาน และ

ดําเนินการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามทัง้หมด 

281 ฉบบั  

1.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคนืจากกลุ่มตวัอย่าง โดยทําการ

พจิารณาและคดัเลอืกแบบสอบถามที่มกีารตอบแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ใหค้รบตามจํานวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทีก่ําหนดไว ้จาํนวน 201 ฉบบั 

1.5 นํามาวเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนต่อไป 

2. แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary data source) เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัการทํา

วิจยัสถาบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยานิพนธ ์
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หนังสืออ้างอิง หนังสือ/รายงานการวิจ ัย บทความทางวิชาการ วารสารการวิจยั เป็นต้น 

ตลอดจนขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัดําเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการนําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการ

รวบรวมมาวเิคราะหท์างสถติ ิดงัน้ี  

1. การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้และคุณภาพของแบบสอบถาม สถติิ

ทีใ่ชต้รวจสอบความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาโดยวธิกีารตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถาม

กบัลกัษณะที่มุ่งวดั (Item Objective Congruence ; IOC) การหาค่าอํานาจจาํแนกรายขอ้ 

(Discrimination) โดยวธิ ี Item total correlation และการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย

วธิกีารตรวจสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราค (Cronbach’ s alpha) 

เกณฑใ์นการแปลผล กําหนดความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดั

เจตคตขิองลเิคอรท์ (บุญธรรม, 2537) ดงัน้ี  

ระดบัที ่1 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ระดบัที ่2 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยน้อย 

ระดบัที ่3 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยปานกลาง 

ระดบัที ่4 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยมาก 

ระดบัที ่5 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคดิเหน็แต่ละดา้นแปลความหมายเทยีบตาม

เกณฑข์อง อรณุศร ี(2546) อา้งถงึใน บุญชม (2553) ดงัน้ี  

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยน้อย 

ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ มรีะดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยหา

ค่าความถี่ (Frequencies) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การวเิคราะห์สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยวธิี

วเิคราะหด์งัน้ี  

3.1 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั 4 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัจูงใจ 
ปจัจยัคํ้าจุน ปจัจยัการรบัรู้ความสามารถของตนเอง และปจัจยัจิตพิสัย โดยการหาค่า
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สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายแบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ดงัน้ี (ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2544) 

 

𝑟𝑟𝑋𝑋𝑋𝑋 =
𝑁𝑁∑𝑋𝑋𝑋𝑋 − ∑𝑋𝑋∑𝑋𝑋 

�[𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋2)]�[𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋2)]
 

 

เมือ่  𝑟𝑟𝑋𝑋𝑋𝑋 = ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

  ∑𝑋𝑋 = ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 𝑋𝑋 

  ∑𝑋𝑋 = ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 𝑋𝑋 

  ∑𝑋𝑋2= ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 𝑋𝑋แต่ละตวัยกกําลงัสอง 

  ∑𝑋𝑋2= ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 𝑋𝑋แต่ละตวัยกกําลงัสอง 

  ∑𝑋𝑋∑𝑋𝑋= ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนชุด 𝑋𝑋 กบั

คะแนนชุด 𝑋𝑋 

  𝑁𝑁= จาํนวนคนในกลุ่ม 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ ดงัน้ี  

(นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2522 อา้งถงึใน ชยัวชิติ เชยีรชนะ, 2558 : 13 – 14) 

    −.3 < r ≤  .3  หมายถงึ มขีนาดความสมัพนัธต์ํ่า 

    −.3 < r ≤  −.5 หรอื .3 < r ≤  .5 หมายถึง มขีนาด

ความสมัพนัธป์านกลาง 

    −.5 < r ≤  −.7 หรอื .5 < r ≤  .7 หมายถึง มขีนาด

ความสมัพนัธส์งู 

    r >  .7 หรอื r <  −.7 หมายถงึ มขีนาดความสมัพนัธส์งูมาก 

3.2 การตรวจสอบความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วมหรือภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

(Multicollinearity) ระหว่างปจัจยั 4 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัจูงใจ ปจัจยัคํ้าจุน ปจัจยัการรบัรู้

ความสามารถของตนเอง และปจัจยัจติพสิยั โดยทดสอบจากค่า Tolerance และ VIF (Variance 

Inflation Factor) ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549)  

 

  Tolerance = 1 − 𝑅𝑅12 

    VIF = 1
1−𝑅𝑅12

 

 

เมือ่ VIF= Variance Inflation Factor 

    𝑅𝑅12= สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 
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การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของภาวะพหุสมัพนัธร์่วมหรอืภาวะร่วม

เสน้ตรงพหุ ดงัน้ี (Hair and others, 2006 : 2010 อา้งถงึใน ชยัวชิติ เชยีรชนะ, 2015 : 23 – 24)  

   หากค่า Tolerance มคี่าน้อยกว่า .19 หมายความว่า ตวัแปร

พยากรณ์มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่นมาก ซึง่จะพจิารณากรณีทีค่่า Tolerance มคี่ามากกว่า 

.19 ขึน้ไป แสดงถงึตวัแปรพยากรณ์ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น 

   หากค่า VIF (variance inflation factor มคี่ามากกว่า 5.30 

หมายความว่า ตวัแปรพยากรณ์มคีวามสมัพนัธท์ีเ่กดิปญัหาความเป็นพหุสมัพนัธร์่วมหรอืภาวะ

ร่วมเส้นตรงพหุ ซึง่จะพจิารณากรณีทีค่่า VIF น้อยกว่า 5.30 แสดงถงึตวัแปรพยากรณ์ไม่มี

ความสมัพนัธท์ีเ่กดิปญัหาความเป็นพหุสมัพนัธร์ว่มหรอืภาวะรว่มเสน้ตรงพห ุ

3.3 การวเิคราะห์ปจัจยั 4 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัจูงใจ ปจัจยัคํ้าจุน ปจัจยัการ

รบัรูค้วามสามารถของตนเอง และปจัจยัจติพสิยั ที่ส่งผลต่อบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่

ทํางานวจิยัสถาบนั และไม่ทํางานวจิยัสถาบนั โดยการวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิ (Logistic 

Regression) มขี ัน้ตอนดงัน้ี  

3.3.1 คดัเลอืกตวัแปรอสิระเขา้สู่สมการถดถอยโลจสิตกิ โดยใช้เทคนิค 

Enter  

3.3.2 สรา้งสมการ Logistic Response Function จากการคดัเลอืกตวั

แปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2548)  

 

 P(Y) = 𝑒𝑒𝑏𝑏0+𝑏𝑏1𝑋𝑋1+𝑏𝑏2𝑋𝑋2+⋯+𝑏𝑏𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝

1+𝑒𝑒𝑏𝑏0+𝑏𝑏1𝑋𝑋1+𝑏𝑏22+⋯+𝑏𝑏𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝
 

 

เมือ่  P(Y) = ความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุการณ์ Y 

    𝑒𝑒 = exponential function มคี่าประมาณ 2.71828 

    𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑝𝑝= ค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยโลจิสติก ตัวแปร

ทาํนายตวัที ่1 ถงึ P 

    𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑝𝑝= ตวัแปรทาํนายตวัที ่1 ถงึ P 

3.4 กําหนด Logit transformation หรอื Logit(p) หรอื Log ของ Odds 

Ratio จงึอยู่ในรูปของตวัแปรเกณฑท์ี่สามารถทํานายได้ด้วยชุดของตวัแปรทํานายเชงิเส้นตรง 

ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2548) 

 

    Logit(p) = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝 

    Logit = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝 + 𝑒𝑒 
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   เมือ่ 𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑝𝑝= ค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยโลจิสติก ตัวแปร

ทาํนายตวัที ่1 ถงึ P 

    𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽𝑝𝑝= ค่าสมัประสทิธิท์ีป่ระมาณไดจ้ากขอ้มลูของ

ตวัแปรทาํนายตวัที ่1 ถงึ P  

    𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑝𝑝= ตวัแปรทาํนายตวัที ่1 ถงึ P 

คํานวณค่าน้ําหนักความสําคญั เน่ืองจาก Logit Transformation แสดง

ความสมัพนัธใ์นรปูแบบ Multiple Linear Regression ซึง่สะดวกในการใชว้ธิกีําลงัสองน้อยทีสุ่ด 

(Least Square) ในการประมาณค่าสมัประสทิธิถ์ดถอย (b,β) (อุไรวรรณ อมรนิมติ, 2546) และ

ทาํการหาค่าความสาํคญัในรปูคะแนนดบิ (Score – Weight) ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2548)  

 

 𝛽𝛽𝑖𝑖= 𝑏𝑏𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑦𝑦

 

 

เมือ่ 𝛽𝛽𝑖𝑖= ค่าน้ําหนกัความสําคญั (Beta - Weight) ตวัแปรอสิระตวัที ่i 

    𝑏𝑏𝑖𝑖= ค่าน้ําหนักคะแนนหรอืค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวั

แปรที ่i ทีต่อ้งการหาค่าน้ําหนกัคะแนน 

    𝑠𝑠𝑖𝑖= ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรอสิระตวัที ่i 

    𝑠𝑠𝑦𝑦= ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม 

3.5 ทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบว่าสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์

จากกลุ่มตวัอยา่งใกลเ้คยีงกบัพารามเิตอรท์ีป่ระมาณไดเ้พยีงใด โดยพจิารณาไดจ้ากความน่าจะ

เป็น (Likelihood Value) ของโมเดลซึง่เท่ากบัค่า -2 Log Likelihood (-2LL) เหตุผลของการคูณ 

Log Likelihood ดว้ย -2 เพื่อใหค้่าทีไ่ดม้กีารแจกแจง 𝜒𝜒2สําหรบัทดสอบนัยสําคญัทางสถติมิ ี

degrees of freedom เท่ากบั p (จาํนวนตวัแปรทํางาน) เป็นการทดสอบสมมุตฐิานทีว่่า 𝐻𝐻0 : 

สมัประสทิธิถ์ดถอยแบบโลจสิตกิทุกตวัมคี่าเท่ากบั 0 ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2548) 

 

    𝐻𝐻0 : 𝛽𝛽1= 𝛽𝛽2… = 𝛽𝛽𝑘𝑘= 0 

𝐻𝐻0 : Not all 𝛽𝛽𝑖𝑖= 0 

 

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑖𝑖𝑙𝑙2 =  
−2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙 − [2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙]

−2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙
 

 

เมือ่ 𝑅𝑅2= สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 



77 

 
 

𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙 = ค่าความคลาดเคลื่อนในกรณทีีไ่มม่ตีวัแปรอยูใ่นตวัแบบ 

𝐿𝐿𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙= ค่าความคลาดเคลื่อนในกรณีที่ตวัแปรทุกตวัอยู่

ในตวัแปร 

3.5.1 ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบด้วยวิธี Homer 

Lemeshow Goodness of Fit Test โดยใชส้ถติทิดสอบไค – สแควร ์โดยขนาดกลุ่มตวัอย่างต้อง

มากพอทีจ่ะทําใหจ้าํนวน case ทีค่าดไว ้(Expected value : 𝐸𝐸𝑖𝑖  ; I = 1, 2,…,n) จะต้อง

มากกว่า 5 และไม่มกีลุ่มใดทีม่คี่า 𝐸𝐸𝑖𝑖  < 1 โดยใชก้ารทดสอบ ดงัน้ี 𝐻𝐻0 : โมเดลเหมาะสม 

𝐻𝐻1 : โมเดลไมเ่หมาะสม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546) 

 

𝜒𝜒2=� (𝑂𝑂𝑖𝑖−𝐸𝐸𝑖𝑖)2

𝐸𝐸𝑖𝑖

10

𝑖𝑖=1
 

เมือ่ 𝜒𝜒2= ค่าสถติทิี่ใช้เปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตจากการแจกแจง

แบบไค – สแควร ์

    𝑂𝑂= ค่าทีส่งัเกตได ้(Observed Value) 

    𝐸𝐸= ค่าคาดหวงั (Expected value) 

    𝑖𝑖= กลุ่มที ่(1, 2,…,n) 

3.6 ทดสอบสดัส่วนหรอืร้อยละที่สามารถอธบิายความผนัแปรของสมการ

ถดถอยโลจสิตกิ โดยพจิารณาค่าจาก Cox & Snell R
2
 และ Nagelkerke หรอืเรยีกว่า Pesudo  

 

Cox & Snell 𝑅𝑅2 = 1 −  �
𝐿𝐿(𝑂𝑂)
𝐿𝐿(𝐵𝐵)�

2/𝑛𝑛

 

 

เมือ่  𝐿𝐿(𝑂𝑂) = Likelihood สาํหรบัโมเดลทีม่เีพยีงค่าคงที ่

 𝐿𝐿(𝐵𝐵) = Likelihood สาํหรบัโมเดลทีม่ตีวัแปรอสิระ 

3.7 ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิถ์ดถอยโลจิสติก (b) ด้วย Wald 

statistic ถ้าเป็นตวัแปรจดักลุ่ม (categorical variable) Wald statistic ม ีdegrees of freedom 

เท่ากบัจาํนวนกลุ่มลบดว้ย 1 เป็นค่าสถติทิดสอบ มวีตัถุประสงคใ์นการทดสอบนัยสําคญัของตวั

ประมาณค่าสมัประสทิธิ ์𝐵𝐵𝑖𝑖  แต่ละตวั ซึ่งอยู่ในแบบว่ามตีวัใดบ้างมผีลกระทบกบัความเสี่ยงที่

เกดิขึน้ในตวัแปรตาม ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2548) 

𝑊𝑊2= [ 𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑆𝑆𝐸𝐸(𝑏𝑏𝑖𝑖)

]2 
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เมือ่ 𝑊𝑊2= ค่าสถติวิอลดเ์ทสด ์(Wald statistic) 

    𝐵𝐵𝑖𝑖= สมัประสทิธิโ์ลจสิตกิของตวัแปรทาํนายตวัที ่i 

    𝑆𝑆𝐸𝐸(𝑏𝑏𝑖𝑖)= ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสทิธิต์วั

แปรทาํนายตวัที ่i 

3.8 หาอตัราความผดิพลาดทีเ่หน็ชดั ดงัน้ี (Richard A.Johnson & Dean 

W.Wichern, 1992) 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝑅𝑅 =  
𝑛𝑛1𝑀𝑀 + 𝑛𝑛2𝑀𝑀
𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2

 

เมือ่ 𝑛𝑛1𝑀𝑀= จาํนวนหน่วยวเิคราะหใ์นกลุ่มที ่1 แต่ถูกจดัใหเ้ขา้เป็น

สมาชกิของกลุ่มที ่2 

𝑛𝑛2𝑀𝑀= จาํนวนหน่วยวเิคราะหใ์นกลุ่มที ่2 แต่ถูกจดัใหเ้ขา้เป็น

สมาชกิของกลุ่มที ่1 

𝑛𝑛1= จาํนวนหน่วยวเิคราะหท์ัง้หมดในกลุ่มที ่1 

𝑛𝑛2= จาํนวนหน่วยวเิคราะหท์ัง้หมดในกลุ่มที ่2 

 

 

 

 

 

 

 


