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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ซ่ึงผูวิจัยมีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        
  3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตาง ๆ สังกัดเขตภาคกลาง  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวม 
5 วิทยาเขต  คือ กรุงเทพฯ  อางทอง  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร  และชลบุรี  เปนขาราชการครู จํานวน 
264 คน  และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  43  คน  รวมท้ังสิ้น 307  คน        
        3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการพลศึกษา  สังกัดเขตภาคกลาง  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  ซ่ึงไดขนาดของกลุมตัวอยาง  
จํานวนทั้งสิ้น  169  คน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ แลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยการจับฉลาก ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางบุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง  
  กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา 
 

วิทยาเขต 

จํานวน 
รวม 

กลุมตัวอยาง 
ทั้งหมด 

ขาราชการครู

ทั้งหมด 
กลุม

ตัวอยาง 

บุคลากร 
ทางการศึกษา

ทั้งหมด 

กลุม

ตัวอยาง 

1. กรุงเทพ 52 29 9 5 34 
2. อางทอง 49 27 8 4 31 
3. สุพรรณบุรี 69 38 6 3 41 
4. สมุทรสาคร 48 26 10 6 32 
5. ชลบุรี 46 25 10 6 31 

รวม 264 145 43 24 169 

 
 จากตาราง 1 จะไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  169  คน  ซ่ึงประกอบไปดวย ขาราชการครู  
145  คน  บุคลากรทางการศึกษา  24  คน  ซ่ึงกระจายตามจังหวัดตาง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา 
สังกัดเขตภาคกลาง  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ตามสัดสวน 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
     
   3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
  1)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2)  กําหนดกรอบแนวคดิในการสรางเครื่องมือการวจิยั โดยนําขอมูลทีไ่ดมาประมวล
เปนกรอบแนวคิด หลังจากไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
  3)  กําหนดวัตถุประสงคของเครื่องมือโดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  4)  สรางเครื่องมือวิจัยตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงคของการวิจัย  นําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไข 
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       3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity)  และความถูกตองของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC (Item-Objective Congruence 
Index)  แลวนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน  5  ทาน  
รายช่ือดังตอไปนี้ 

        (1)  ผศ.สุทัศนา  มุขประภาต  อาจารยพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

   ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
        (2)  ผศ.ดร.ศนัสนีย  จนัทรสถิตยพร อาจารยพิเศษสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูเชี่ยวชาญ 
    ดานสถิติวิจยั 

        (3)  ดร.พจนยี   มั่งคั่ง   รองคณบดีคณะครุศาสตร  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
          (4)  นายวิชัย  ศรีตะปญญะ   รองอธิการบดี 
     สถาบันการพลศึกษา ประจาํวิทยาเขตชลบุรี   
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

     (5)  นายสมเจตน  ทองด ี  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  
      สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี   

   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
  2)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน คือ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ 
  3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ Cronbach 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204)  ที่เรียกวา “สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับที่ระดับ  .97  ถือวาเปนแบบสอบถามที่ดีสามารถนําไปใชได 
  4)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทาํเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   
      ผูวิจัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1)  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขต 
สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ที่กําหนดไว 
 2)  นําหนังสือเสนอตอรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตชลบุรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอรองอธิการบดี

สถาบันการพลศึกษาในแตละวิทยาเขตที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวก

ในการเก็บขอมูลตอไป 
 3)  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตัวเองและทางไปรษณีย 
 4)  การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยรวบรวมดวยตนเองและทางไปรษณียหลังจาก
สงแบบสอบถามไปแลว  2  สัปดาห  
 5)  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 169 ฉบับ เปนฉบับสมบูรณทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100 
  

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
        ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 1)  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคนืมาแตละฉบับ 
 2)  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

  3)  ตอนที่ 1-2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารในการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัด เขตภาคกลาง กระทรวง
ทองเที่ยวและกีฬา  ผูวิจัยไดใชมาตรวัดแบบ Rating  Scale  5 ระดับ  ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท 
(Likert’ Scale) (Best & Kahn, 1993, p. 246) ในการตอบคําถามในตอนที่ 1  และตอนที่ 2   
ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนนดังนี ้
   5 หมายความวา มากที่สุด 
   4 หมายความวา มาก 
   3 หมายความวา ปานกลาง 
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   2 หมายความวา นอย 
   1 หมายความวา นอยที่สุด 

    ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา  
ปจจัยการบริหารในการปฏิบัติงาน ไดแก  1)  ปจจัยลักษณะขององคการ 2)  ปจจัยลักษณะของ
สภาพแวดลอม  3) ปจจัยลักษณะของบุคคลในองคการ  และ 4) ปจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ  วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean: X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยความเปนจริงของปจจัยการบริหาร ใชการพิจารณาจาก
เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1993; อางถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, p. 257) แบงเปน  
5  ระดับ ดังนี้ 
     คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 -  5.00 หมายถึง  ระดับการปฏบิัติการมากทีสุ่ด 
     คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 -  4.49 หมายถึง  ระดับการปฏบิัติการมาก 
     คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 -  3.49 หมายถึง  ระดับการปฏบิัติการปานกลาง 
     คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 -  2.49 หมายถึง  ระดับการปฏบิัติการนอย 
     คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 -  1.49 หมายถึง  ระดับการปฏบิัติการนอยทีสุ่ด 
    ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สถาบันการพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา  ใน 5 ดาน ไดแก  1)  ความสําเร็จ
ของงาน  2)  การไดรับการยอมรับนับถือ  3)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  4)  ความรับผิดชอบ และ  
5)  ความกาวหนา  วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean: X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ใชการพิจารณา
จากเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1993; อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, p. 257) 
แบงเปน  5  ระดับ ดังนี้ 
    คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 -  5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
    คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 -  4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
    คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 -  3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 -  2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
    คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 -  1.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 4)  เกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา ใชเกณฑดังนี้ (Runyon, 1997, 
p. 238) 
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   -.29  ถึง -.10  หรือ  .10 ถึง .29   หมายถึง   มีความสัมพันธในระดบันอย 
   -.49  ถึง -.30  หรือ  .30 ถึง .49   หมายถึง   มีความสัมพันธในระดบัปานกลาง 
   -1.00 ถึง -.50  หรือ  .50 ถึง 1.00 หมายถึง   มีความสัมพนัธในระดับมาก 
 5)  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สถาบันการพลศึกษา วิเคราะหโดยใชวิธีการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้น (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2540, หนา 271) มีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 เลือกตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามมากที่สุดเขาสมการ
เปนตัวแรก  ถาพบวาไมมีตัวแปรใดผานเกณฑที่ตั้งไวจะหยุดและถือวาไมมตีัวแปรตัวใดมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตาม  แตถามีตัวแปรที่ผานเกณฑเขาสมการจะทําตอไปในขั้นที่ 2 
   ขั้นที่ 2  พิจารณาเลือกตัวแปรตัวถัดไปเขาสมการ  และในขณะเดียวกันจะพิจารณา
ตัวแปรที่อยูในสมการแลววาสมควรจะถูกเลือกออกจากสมการหรือไม 
   ขั้นที่ 3 กลับไปทําขั้นที่ 2  คือ  พิจารณาเลือกตัวแปรที่เหลือเขาและออกจากสมการ
คร้ังละตัวจนกระทั่งไมมีตัวแปรตัวใดเขาหรือออกจากสมการอีกแลว  ก็จะไดสมการถดถอยที่เหมาะสม 

   เกณฑการวเิคราะหปจจยัการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาใชเกณฑดังนี้ (Runyon, 1997, p. 238) 

   -.29  ถึง -.10  หรือ  .10 ถึง .29   หมายถึง  มีความสัมพันธในระดับนอย 
   -.49  ถึง -.30  หรือ  .30 ถึง .49   หมายถึง  มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
   -1.00 ถึง -.50  หรือ  .50 ถึง 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธในระดับมาก 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       
  ในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  ผูวิจัยจะนําแบบสอบถาม
ที่ตรวจเสร็จสมบูรณมาวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยวิธีสถิติดังนี้ 

  1)  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัด เขตภาคกลาง กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ทําการวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean: X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
   2)  การวิเคราะหปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันการพลศึกษา โดยใชวิธี การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้น 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 


