
บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบคุลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร  
  ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ท่ีปฏิบัติงาน             
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2553 ประกอบไปด้วย 22 หน่วยงาน จ านวน 3,587 คน    
โดยศกึษาความคิดเห็นของบคุลากรเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (กองบริหารงานบคุคล มหาวิทยาลยันเรศวร, 19 พฤศจิกายน 2553) 
 2. กลุม่ตวัอยา่ง  
  กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังาน
ราชการ ลกูจ้างประจ า และลกูจ้างชัว่คราว ท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศกึษา 2553 
ซึง่ได้จากการก าหนดกลุม่ตวัอยา่งจากการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยเทียบตารางของเครจซ่ี และ
มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) ดงันี ้ 
  2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การเทียบตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ซึ่งได้จ านวน 351 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขัน้ต ่าในท่ีนีผู้้ วิจยัใช้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 381 คน  
  2.2 การได้มาของกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) โดยใช้ คณะ/ส านกั/สถาบนัฯ เป็นหนว่ยการสุม่ โดยการสุม่อยา่งง่าย  
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  2.3 ท าการสุ่มอย่างง่ายจากบุคลากรในแต่ละคณะ/ส านัก /สถาบันฯ  ของ
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศกึษา 2553 ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตาราง 4  
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  
 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
วิทยาลยัพลงังานทดแทน 26 7 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ 120 11 
คณะวิทยาศาสตร์ 211 20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 154 15 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 67 7 
วิทยาลยันานาชาติ 35 7 
คณะสงัคมศาสตร์ 74 7 
คณะศกึษาศาสตร์ 161 15 
คณะวิทยาการจดัการฯ 110 10 
คณะมนษุยศาสตร์ 161 15 
คณะนิติศาสตร์ 34 7 
คณะพยาบาลศาสตร์ 70 18 
คณะแพทยศาสตร์ 956 93 
คณะเภสชัศาสตร์ 119 11 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 136 13 
คณะสหเวชศาสตร์ 93 9 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 60 7 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 159 15 
บณัฑิตวิทยาลยั 23 7 
ส านกังานอธิการบดี 750 73 
ส านกัหอสมดุ 56 7 
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชมุชน 

12 7 

รวม 3,587 381 

 
ที่มา :  กองบริหารงานบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวร, ข้อมลู ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553.  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง สังกัด
หนว่ยงาน และระยะเวลาในการท างาน จ านวน 6 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ โดยน าแบบสอบถามของของ 
สงัข์ ใจขาน (2548) ซึ่งใช้แนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) มาประยกุต์โดยพิจารณาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า        
5 ระดบั จ านวน 44 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้
  1. โครงสร้างองค์การ   จ านวน 6 ข้อ  
  2. ความรับผิดชอบ   จ านวน 6 ข้อ  
  3. ความอบอุน่ และการสนบัสนนุ จ านวน 6 ข้อ   
  4. การรับรู้ผลงาน และการให้รางวลั จ านวน 6 ข้อ    
  5. การยอมรับความขดัแย้ง   จ านวน 4 ข้อ  
  6. มาตรฐานการปฏิบตังิาน  จ านวน 5 ข้อ   
  7. ความเป็นหนึง่เดียวในองค์กร จ านวน 5 ข้อ   
  8. ความมัน่คง และความเส่ียง จ านวน 6 ข้อ   

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กร โดยน าแบบสอบถามของจิราพร 
สนจด (2550) ซึ่งใช้แนวคิดของ Schien, 1994; Boyett, 2000; Daft, 2001 and Denison, 2000. 
มาประยกุต์โดยพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีได้ศกึษา มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 24 ข้อ แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การมีสว่นร่วมเก่ียวข้อง   จ านวน 5 ข้อ  
  2. ความสอดคล้องต้องกนั   จ านวน 5 ข้อ  
  3. ความสามารถในการปรับตวั  จ านวน 8 ข้อ  
  4. การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ   จ านวน 6 ข้อ  
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้         
ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวร โดยน าแบบสอบถามของ จิราพร สนจด (2550) ซึ่งใช้แนวคิด
ของ Marquardt (1996) มาประยุกต์โดยพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่าง ๆ          
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ท่ีได้ศกึษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 35 ข้อ แบง่ออกเป็น 5 ด้าน 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. พลวตัรแหง่การเรียนรู้ ระดบับคุคล กลุม่หรือทีมงาน และองค์กร  
จ านวน 7 ข้อ  
  2. การปฏิรูปองค์กร วิสยัทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์ และโครงสร้าง จ านวน 7 ข้อ 
  3. การให้อ านาจแก่บุคลากร ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ประชาชน และชุมชน 
จ านวน 7 ข้อ  
  4. การจดัการเรียนรู้ การแสวงหา การสร้างสรรค์ การจดัเก็บ การสืบค้นการถ่ายโอน 
และการน าไปประยกุต์ใช้ขององค์กร จ านวน 7 ข้อ  
  5. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และ
ระบบสนบัสนนุการปฏิบตัอิิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 ข้อ  
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ศกึษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฏี เอกสาร ต าราทางวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับบรรยากาศองค์การ วฒันธรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความ
เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ และขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 2. ยกร่างแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม ของสงัข์ ใจขาน (2548) และจิราพร สนจด 
(2550) มาประยกุต์โดยพิจารณาจากแนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีได้ศกึษา  
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ตรวจสอบความถูกต้องเบือ้งต้นโดยผู้ วิจัย โดยท าการ
ตรวจสอบความครอบคลมุเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ และวตัถปุระสงค์ของกาวิจยั  
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ และน ามาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ เ ช่ียวชาญ โดยใช้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน แล้วหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence)  
 5. คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.6 ไว้ใช้  
 6. น าแบบสอบถามท่ีคดัเลือก และปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ราชภัฎพิบูลสงคราม จ านวน 30 ชุด และค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้ผลดงันี ้
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   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเ ก่ียวกับบรรยากาศองค์การ มีจ านวน 44 ข้อ มีค่า           
ความเช่ือมัน่เทา่กบั .9592 
   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร มีจ านวน 24 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่
เทา่กบั .9622 
   ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ตอ่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีจ านวน 
35 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .9679 
 7. จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยัง 
ทกุหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยันเรศวร เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 2. ผู้วิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอยา่ง และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 – 15 กมุภาพนัธ์ 2554 
 3. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์  และความเรียบร้อย และ           
น าแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มาประมวลผล จ านวน 381ราย      
คดิเป็นร้อยละ100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงันี ้ 
 1. วิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์กร กับความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันเป็นเชิงบวก โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ     
แบบปกต ิ(Multiple Linear Regression Analysis)  
 3. หาตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีนัยส าคัญในการท านายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้      
ตามการรับรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวร โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
(Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ


