
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

นเรศวร  ในคร้ังนี้  ผูวิจัยมีการดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3. วิธีการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนกังานราชการ 

ลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราว ที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2553 จํานวน

3,591  คน   
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว ที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวร  ปการศึกษา 2553   

จํานวน 364  คน  ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตาราง Yamane ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น  95%  และระดับความคลาดเคล่ือน ± 5% โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามการ

สังกัดของบุคลากร โดยการสุมแบบแบงชั้น  เนื่องจากผูวิจัยมีความตองการที่จะเก็บขอมูลให

มากกวาจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อลดความเส่ียงในการไดรับแบบสอบถามกลับมาไมครบตาม

จํานวน  จึงทําการจัดสงแบบสอบถามไปจํานวนทั้งส้ิน  540 ชุด ดังนี้ 
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ตาราง  2  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

สังกัด ประชากร กลุมตัวอยาง 

สํานักงานอธิการบดี 750 100 

กลุมหนวยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 91 50 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 579 70 

กลุมสังคมศาสตร 579 70 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,592 250 

รวม 3,591 540 

 
หมายเหตุ:  ขอมูล ณ วันที่  18 ธันวาคม  2553 
 
ที่มา:  กองบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่สรางข้ึนมาเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งสรางข้ึนโดยปรับปรุงจาก

แบบสอบถาม ของ ศศิธร  อารีรักษ (2549) รัฐการ  ปรางมาศ (2550) ประภัสสร  ศรีไสยา (2550) 

ลลิดา  พิมพการัง (2552) และชาตรี  เหลาเลิศรัตนา (2553)   ซึ่งเปนแบบสอบถาม 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  5 ขอ 

 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคาชนิด 5 ระดับ ของลิเคอรท Likert’s Scale (อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 

72-73) คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับโดยมีความหมาย ดังนี้ 

 5  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 4  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
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 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ ประกอบดวย คําถาม 6 ดาน ดังนี้ 

 1. ความสําเร็จของงาน    จํานวน 5  ขอ 

 2. การยอมรับยกยองในผลงาน   จํานวน 5  ขอ 

 3. ลักษณะของงานที่นาสนใจ   จํานวน 5  ขอ 

 4. ความรับผิดชอบในงาน   จํานวน 5  ขอ 

 5. การไดรับการเล่ือนตําแหนง   จํานวน 4  ขอ 

 6. ความกาวหนาในการทํางาน   จํานวน 4  ขอ 

       รวม จํานวน 28  ขอ 

 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุนเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนนแตละระดับดังนี้ 

 5  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 4  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุน ประกอบดวยคําถาม  7 ดาน ดังนี้ 

 1. เงินเดือนและสวัสดิการ   จํานวน 5  ขอ 

 2. นโยบายและการบริหาร   จํานวน 7  ขอ 

 3. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร จํานวน 5  ขอ 

 4. สภาพแวดลอมในการทํางาน   จํานวน 5  ขอ 

 5. การควบคุมดูแล    จํานวน 5  ขอ 

 6. สถานะ     จํานวน 5  ขอ 

 7. ความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 3  ขอ 

        จํานวน 35  ขอ 

 ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองคกร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ของลิเคอรท Likert’s 

Scale (อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 72-73) คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับโดยมี

ความหมาย ดังนี้ 
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 5  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 4  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 ขอคําถามเกี่ยวกับความผูกพันกับองคกร ประกอบดวยคําถาม จํานวน 21 ขอ โดย

แบงเปน 3 ดาน คือ  

 1. ดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร  

จํานวน  10 ขอ 

 2. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทและความพยายามอยางมากที่จะปฏิบัติเพื่อองคกร 

จํานวน 6 ขอ 

 3. ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร  จํานวน  5  ขอ 

 การแปลผลคะแนนของตัวแปรดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพนั

องคกรของบุคลากร  แปลผลโดยยึดตามเกณฑของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 และการแปลผลคะแนนของตัวแปรดานเกี่ยวกับระดับความผูกพันองคกรของบุคลากร  

แปลผลโดยยึดตามเกณฑของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) 

 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความผูกพันอยูในระดับนอยที่สุด 

 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความผูกพันอยูในระดับนอย 

 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความผูกพันอยูในระดับปานกลาง 

 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความผูกพันอยูในระดับมาก 

 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความผูกพันอยูในระดับมากที่สุด 
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การสรางเครื่องมือวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

มีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความผูกพันองคกร  เอกสาร  ตําราทางวิชาการ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

 2. ยกรางแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามของ ศศิธร  อารีรักษ (2549) รัฐการ                   

ปรางมาศ (2550) ประภัสสร  ศรีไสยา (2550) ลลิดา  พิมพการัง (2552) และชาตรี  เหลาเลิศรัตนา 

(2553) มาประยุกตโดยพิจารณาจากแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่ไดศึกษา 

 3. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึน ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนโดยผูวิจัย ตรวจสอบ

ความครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค 

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ใหผูเช่ียวชาญพิจารณา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข 

และใหขอเสนอแนะ โดยใชผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5  ทาน  โดยคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ คือ 1) เปน

เปนผูมีประสบการณดานการบริหาร  2) เปนผูมีประสบการณไมตํ่ากวา 10 ป  3) เปนอาจารย

ผูสอนดานการบริหาร  4)  ผูมีประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งไดแก 

  4.1 รองศาสตราจารยเทียมจันทร  พานิชยผลินไชย  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  4.2 ผูชวยศาสตราจารยวิมาลา  ชโยดม  รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  4.3 รองศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน  ภักดีวงศ อาจารยประจําภาควิชาบริหารและ

พัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  4.4 ดร.อนุชา  กอนพวง อาจารยประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา                  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  4.5 นางสาวพัช รี   ทวมใจดี  หัวหนา สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence)  

 5. คัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.6 ไวใช  ซึ่งผลการวิเคราะห IOC 

พบวาขอคําถามที่ผานการคัดเลือกมีจํานวนทั้งส้ิน 84 ขอ จาก 90 ขอ โดยมีคา IOC ระหวาง 0.6 -

1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก  ค) 
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 6. นําแบบสอบถามที่คัดเลือกและปรับปรุงแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน                      

25 คน โดยผูวิจัยใชบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย และคํานวณหาคาความเชื่อมัน (Reliability) โดย

ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach  ดังนี้ 

  6.1  คาความเช่ือมั่นของปจจัยที่มีอิทธิผลตอความผูกพันองคกร มีคาเทากับ  .9775 

  6.2 คาความเช่ือมั่นของความผูกพันองคกร มีคาเทากับ  .9440 

 7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะหไปยงัทกุ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

คืนดวยตนเอง ระหวางธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและความเรียบรอยและ             

นําแบบสอบถามกลุมตัวอยางไดใหขอมูลที่ครบถวนสมบูรณมาประมวลผล จํานวน 489 ชุด        

คิดเปนรอยละ  90.56 จากจํานวนที่ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม คือ  540 ชุด 

 
การวิเคราะหขอมูล  
 นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ตามลําดับดัง นี้ 

 1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 

 2. หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร โดย

วิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  

 3. หาตัวแปรพยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติในการทํานายความผูกพันองคกรของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 

Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 4. หาตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดที่มีนัยสําคัญในการทํานายความผูกพันองคกรของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 

Multiple Linear Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 


