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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จ ัย นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง าน
ด้านวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั
ได้กาหนดวิธีการวิจยั ดังนี้
3.1 รู ปแบบของการวิจยั
3.2 ประชากรและตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 รู ปแบบของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ประเภทวิจยั เชิ งอธิ บาย (Explanatory
Research) โดยเลือกใช้การวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนาการวิจยั เชิงคุณภาพ
มาช่ วยอธิ บายผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Creswell, 2003) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และมีความลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งมีข้ นั ตอนดาเนินงานวิจยั ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั
และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มาเป็ นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นนาข้อมูลเหล่านี้ มาพิจารณาร่ วมกับแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ขั้ น ที่ 2 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ในงานวิ จ ัย นี้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interviews)
ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร
ขั้นที่ 3 การแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย นั้นนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลในทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ขั้นที่ 4 การสัมภาษณ์เชิ งลึก กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ที่ปฏิ บตั ิงาน ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร เพื่อนาความคิดเห็ น
มานาเสนอรายงานวิจยั
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.2.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ
3.2.1.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้ น 11,143 คน (กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2557)
กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ กาหนด
ขนาดตัวอย่างใช้ โปรแกรม G* Power 3 (Erdfelder et al., 2007) โดยกาหนดขนาดอิทธิ พลเท่ากับ
0.30) ซึ่ งเป็ นค่า gold standard ของการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเมื่อทาการทดสอบตระกูล
ไคสแควร์ ที่ยอมรับในระดับสากลนั้นได้มีการกาหนดไว้ดงั นี้ ค่า effect size เท่ากับ 0.1 หมายถึงมี
ขนาดอิทธิ พลในระดับเล็ก (small) ค่า effect size เท่ากับ 0.3 หมายถึงมีขนาดอิทธิ พลในระดับปาน
กลาง (medium) ค่า effect size เท่ากับ 0.5 หมายถึงมีขนาดอิทธิ พลในระดับใหญ่ (large) ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะนิยมค่า effect size เท่ากับ 0.3
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ค่าอานาจทดสอบ
(power of test) เท่ากับ 0.80 (Hair et al., 2010) ค่าองศาอิสระของตัวแบบ (df) เท่ากับ 253 ที่คานวณ
จากสู ตร df = NI(NI+1)/2 เมื่อ NI คือตัวแปรสังเกตได้เท่ากับ 22 ตัว ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
682 คน
ผลลัพธ์จากโปรแกรม G* Power 3
ขนาดตัวอย่าง NI(ตัวแปรสังเกตได้) =22
χ²tests - Goodness-of-fit tests: Contingency tables
Analysis:
A priori: Compute required sample size
Input: Effect size w = 0.3
α err prob
= 0.05
Power (1-β err prob) = 0.8
Df = 253
Output:
Noncentrality parameter λ = 61.380000
Critical χ²= 291.102
Total sample size = 682
Actual power = 0.800078
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จากนั้นเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) ดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 การสุ่ มตัวอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน(แห่ง) จานวนที่สุ่มเลือก จานวน
(แห่ง)
ประชากร
(คน)
กลุ่มภาคเหนือ
8
3
2,456
กลุ่มภาค
11
3
2,903
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
5
3
1,180
กลุ่มภาคตะวันตก
4
3
1,004
กลุ่มภาคใต้
5
3
1,435
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
5
3
2,165
รวม
38
18
11,143
ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (2557)

จานวนตัวอย่าง
(คน)
150
178
72
61
88
133
682

3.2.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informant) คือ พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร เพื่อเสริ ม
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบก้อนหิ มะ(snowball technique) เก็บข้อมูล
จนกระทั่ง ข้อ มู ล มี ก ารอิ่ ม ตัว ซึ่ งในงานวิ จ ัย นี้ เก็ บ ข้อ มู ล พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 8 คน ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 4 คน โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกดังนี้
3.2.2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มี
อายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
2. ไม่มีตาแหน่งบริ หาร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด
3. ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล
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3.2.2.2 ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. เป็ นผูบ้ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานวิ ช าการหรื อ บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตนเองสังกัด ที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2. ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั (Research Instrument) สาหรับการวิจยั ครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1.1 แบบสอบถำม
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริ มาณ จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน แบบสอบถามจะประกอบด้วย 5 ส่ วน และมีรายละเอียด
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้คาถาม
แบบปลายปิ ด (Closed-ended Question) แต่ละคาถามมีหลายตัวเลือก แต่เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
จานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งบริ หาร คณะวิชาที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2-6
เป็ นคาถามที่ เกี่ ย วกับปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ด้านวิชาการของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ น
มาตรวัด 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้ (Likert, 1967)
ระดับ
คะแนนเชิงบวก
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
โดยประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ
ส่ วนที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทางาน ประกอบด้วย
2.1 ด้านการให้สิ่งตอบแทนวัดด้วยคาถาม 5 ข้อ
2.2 ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานวัดด้วยคาถาม 6 ข้อ
2.3 ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัย วัดด้วยคาถาม 6 ข้อ
2.4 ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง วัดด้วยคาถาม 3 ข้อ
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2.5 ด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ
2.6 ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม วัดด้วยคาถาม 3 ข้อ
2.7 ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ประกอบด้วย
3.1 ความยุติธรรม แบ่งออกเป็ น 2 ด้านได้แก่ดา้ นโครงสร้างและด้านสังคมวัดด้วย
คาถาม 5 ข้อ
3.2 การสนับสนุนจากหัวหน้างาน วัดด้วยคาถาม 3 ข้อ
3.3 การให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน วัดด้วยคาถาม 4 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
4.1 การมีอิทธิพลในการสร้างอุคมการณ์ วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ
4.2 การสร้างแรงบันดาลใจ วัดด้วยคาถาม 3 ข้อ
4.3 การกระตุน้ ทางปั ญญา วัดด้วยคาถาม 3 ข้อ
4.4 การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล วัดด้วยคาถาม 4 ข้อ
ส่ วนที่ 5 แรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย
5.1 ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสาเร็ จในงาน การได้รับการยอมรับนับถื อ
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ
5.2 ปัจจัยอนามัย ประกอบด้วย นโยบายขององค์การ การบริ หารงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน ความมัน่ คงในงาน เงินเดือน สถานภาพวัดด้วยคาถาม 9 ข้อ
ส่ วนที่ 6 ความพึงพอใจในการทางาน วัดด้วยคาถาม 3 ข้อ
ส่ วนที่ 7 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด 6
ระดับ โดยกาหนดคะแนนไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้
ความคิดเห็น
ระดับคะแนน
เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่มี/ปฏิบตั ิมากที่สุด
5
เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่มี/ปฏิบตั ิมาก
4
เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่มี/ปฏิบตั ิปานกลาง
3
เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่มี/ปฏิบตั ินอ้ ย
2
เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่มี/ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
1
เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่ไม่มี/ไม่ได้ปฏิบตั ิเลย
0
ประกอบด้วย
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7.1 ด้านการสอน วัดด้วยคาถาม 9 ข้อ
7.2 ด้านการวิจยั วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ
7.3 ด้านการบริ การวิชาการ วัดด้วยคาถาม 4 ข้อ
ส่ วนที่ 8 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) สาหรับให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานวาการ
3.3.1.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ในการทดสอบคุ ณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั ครั้งนี้ ได้นาเอาเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั มาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้ออกแบบให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการและสถิติจานวน 7 ท่าน
ตรวจความเที่ยงตรงของวัตถุ ประสงค์ เนื้ อหาและภาษาที่ ใช้ (Content Validity) โดยวัดความ
สอดคล้องข้อค าถามในแบบสอบถามกับ วัตถุ ป ระสงค์แล้วรายงานเป็ นค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อง
(Index of item – Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อคาถาม
ดังนี้
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
-1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
นาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามสู ตร
N

IOC =

R
i 1

N

เมื่อ R = คะแนนความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
พิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ถ้าค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อคาถามนั้น
วัดหรื อเป็ นตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด หากได้นอ้ ยกว่า .50 แสดงว่าข้อคาถามนั้นไม่เป็ น
ตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รั ฐสิ นธุ์ , 2544, น. 240-247; อุทุมพร
จามรมาน, 2541, น. 67-68) ซึ่ งผลที่ได้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูท่ ี่ 0.71-1.00 หลังจากนั้น
นาข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง เนื้ อหาของค าถามแต่ ล ะข้อ ของแบบสอบถามให้ มี
ความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคาถามวิจยั
2. การทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยผู ้วิ จ ัย ได้น าเอาแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญไปทาการทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่ตวั อย่างจานวน 30 ราย แล้วนามาหาค่าความเชื่ อมัน่
โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) เพื่อดูความเที่ยงตรงและความเชื่ อมัน่ ว่าอยูใ่ น
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ระดับที่ ยอมรั บได้หรื อไม่ โดยเกณฑ์สัม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าควรมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70 (สุ ชาติ
ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2544, น. 248-257) ซึ่ งผลการทดสอบพบว่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.803-0.970 สรุ ปได้วา่ แบบสอบถามผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณภาพ
3.3.2 แบบสั มภำษณ์เชิงลึก
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิ งคุณภาพ จะใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview)
ชนิดมีโครงสร้างในการช่วยเก็บข้อมูลเพื่อเสริ มการศึกษาในเชิงปริ มาณ โดยมีประเด็นหลัก คือ
1. ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานวิชาการในภาพรวมและในแต่ละด้านคือ การสอน การทา
วิจยั และการบริ การวิชาการเป็ นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร จะแก้ปัญหาได้อย่างไร
2. ปั จจัยที่ผวู ้ ิจยั นาเสนอนั้นมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการและความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย
หรื อไม่ ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informant)
3. ยัง มี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย หรื อไม่
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
3.4.1 ขั้นตอนกำรเก็บข้ อมูล
3.4.1.1 ผู ้วิ จ ัย ขอหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการวิ จ ัย
จากมหาวิทยาลัยสยามถึงอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ถูกสุ่ มเลือกมาจานวน 18 แห่ง
3.4.1.2 ผูว้ ิจยั ใช้การเก็บข้อมูลในหลายช่องทางได้แก่ การนาหนังสื อขอความร่ วมมือ
พร้อมแบบสอบถามไปทาการติดต่อเก็บด้วยตนเองในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างอยูไ่ ม่ไกลจากพื้นที่ที่ผวู ้ ิจยั
อาศัยอยู่ รวมทั้งการส่ งแบบสอบถามให้ผปู ้ ระสานงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎที่เป็ นตัวอย่างช่วยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นพื้นที่ที่มีระยะทางไกลและไม่มีผปู ้ ระสานงาน จะใช้วิธีส่ง
ทางไปรษณี ย ์ ใส่ ซองติดแสตมป์ เพื่อส่ งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็ นตัวอย่างได้กรอก และได้แนบ
ซองติดแสตมป์ เพื่อให้ทางกลุ่มตัวอย่างได้จดั ส่ งแบบสอบถามกลับคืนมายังผูว้ ิจยั โดยทาการเก็บ
ข้อมูลในช่วงวันที่ 12 กันยายน 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559
3.4.1.3 ติดตามผลการส่ งแบบสอบถามคื นกลับมา จากช่ องทางต่างๆ โดยในช่ องทาง
ติดต่อเก็บด้วยตนเอง และผ่านผูป้ ระสานงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎที่เป็ นตัวอย่างช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้กลับคืนมา 512 ชุด จากที่ส่งไปทั้งสิ้ น 800 ชุด ช่องทางส่ งทางไปรษณี ย ์ ได้กลับคืนมา 174
ชุด ไม่สมบูรณ์ 4 ชุด จากที่ส่งไปทั้งสิ้ น 550 ชุด รวมครบตามจานวน 682 ราย

116

3.4.1.4 ทาการสัมภาษณ์เชิ งลึก กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการโดยการใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบก้อนหิ มะ (snowball technique) จานวน8 คน และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏจานวน
4 คน โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วง 28 พฤศจิกายน 2559 – 28 ธันวาคม 2559
3.4.2 กรรมวิธีทำงข้ อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ท้ งั หมดแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั เตรี ยมความพร้อม
ของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ดงั นี้
3.4.2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของคาตอบในแบบสอบถามแต่ละฉบับ
3.4.2.2 นาแบบสอบถามที่ลงรหัสและให้คะแนนแล้วไปบันทึกเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการใช้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
3.5.1 ข้ อมูลเชิ งปริมำณ
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติพ้ืนฐานคือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปร
แต่ละตัวที่ใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ในส่ วนนี้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยสาหรับมาตรวัด 5 ระดับ ส่ วนที่ 2-6 สามารถแปลความ
ได้ดงั นี้ (อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, 2547, น.26)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
1.81 - 2.60
น้อย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
มาก
4.21 – 5.00
มากที่สุด
2.วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สมการโครงสร้าง ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นเพื่อศึ กษาความสัมพันธ์กนั เองของ
ตัวแปร (Multicollinearity) โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation Analysis ระหว่างตัวแปร
อิสระ
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2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติอนุ มานเพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ข องการวิ จ ัย ด้ว ยการวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า ง โดยมี ค่ า ที่ ใ ช้ ต รวจสอบ
ความกลมกลืนและค่าที่สอดคล้องของตัวแบบสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย
1.ไคสแควร์ (Chi-Square :  2 )หรื อที่ เรี ยกว่า ตัวแบบไคแควร์ (Model ChiSquare), Discrepancy, Discrepancy Function, Likelihood Ratio Chi-Square, Chi-Square Fit Index,
Chi-Square Goodness of Fit เป็ นต้น
เป็ นสถิ ติ ที่ ใ ช้ จ ั ด ความกลมกลื น ระหว่ า งเมทริ กซ์ ค่ า แปรปรวนค่าแปรปรวนของข้อมูลเชิ งประจักษ์ที่เก็บได้จริ ง กับ เมทริ กซ์ค่าแปรแปรวน-ค่าแปรปรวนของตัว
แบบที่คาดไว้ โดยสมมติฐานทดสอบคือ
H0 : มีความกลมกลื นระหว่างเมทริ กซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่ วม
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ กับเมทริ กซ์ค่าแปรปรวน – ค่าแปรปรวนร่ วมของตัวแบบ
H1 : ไม่มีความกลมกลืนระหว่างเมทริ กซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่ วม
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ กับเมทริ กซ์ค่าแปรปรวน– ค่าแปรปรวนร่ วมของตัวแบบ
 2  (n  1)(S  ) โดยที่ n= ขนาดตัวอย่าง
ค่า ไคสแควร์ เป็ นผลคู ณระหว่า งองศาอิ สระกับ ฟั งก์ชนั่ ความกลมกลื น ถ้าฟั ง ก์ชั่นความ
กลมกลื น มี ค่ า เป็ นศู น ย์ หรื อ ใกล้ศู น ย์ แสดงว่า เกิ ด ความกลมกลื น ระหว่า งข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
กับตัวแบบสมการโครงสร้างที่ผวู ้ จิ ยั ได้คาดไว้ ดังนั้นค่าไคสแควร์ จึงมีค่า 0 ถึง  หรื อ 0   2  
2. Goodness – of – Fit Index (GFI) เรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า Gamma – hat หรื อ
oreskog – Sorbom GFI
GFI เป็ นค่าที่ใช้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่ วม
ในเมทริ กซ์ S ที่สามารถอธิบายได้ดว้ ยเมทริ กซ์ 
 2 ( Indep)
TLI 



 2 (Default)

DF( Indep) DF(Default)
 2 ( Indep)
1
DF( Indep)

โดยที่ 0<GFI<1
=
ค่าไคสแควร์ ของตัวแบบของผูว้ จิ ยั
 2 ( Indep)
=
ค่าไคสแควร์ ของตัวแบบอิสระ
ตัวแบบอิสระ (Independent Model) หมายถึงตัวแบบที่ตวั แปรทุกตัวมีอิสระต่อกัน
โดยทัว่ ไปนักสถิติจะกาหนดว่า GFI  0.9 จะถือว่าตัวแบบกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. Adjusted Goodness- of – Fit Index (AGFI)
 2 ( Default )
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AGFI เป็ นสถิ ติที่ได้จากการปรั บค่า GFI ด้วยค่า องศาอิ ส ระ และจานวน
พารามิเตอร์ของตัวแบบของผูว้ จิ ยั
โดยที่


k(k  1) 
AGFI  1  (1  GFI )
2df 

df หมายถึง องศาอิสระ

เป็ นจานวนพารามิเตอร์
Schumacker & Lomax (2004) ได้เสนอแนะว่า AGFI  0.90 จะถือว่าตัวแบบมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
k

RMSEA 

2
(n  1) DF ( Default )



DF (Default)
(n  1) DF ( Default )

ค่า RMSEA แสดงถึงค่าเฉลี่ยของความแตกต่างต่อองศาอิสระ ดังนั้น RMSEA
ของตัวแบบที่กลมกลืนควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ Schumaker & Lomax (2004) ได้เสนอแนะว่า 0.05 <
RMSEA  0.08 จะถือว่าตัวแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. Comparative Fit Index (CFI) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า Bentler Comparative Fit
Index CFI ใช้เปรี ยบเทียบตัวแบบที่คาดไว้กบั ตัวแบบอิสระ โดยที่ตวั แบบอิสระหมายถึงตัวแปร
ที่ อิสระต่อกัน หรื อ ค่าแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรเป็ นศูนย์นั่นเอง โดยค่า CFI มี ค่าใกล้ 1
หมายถึ ง เกิ ดความกลมกลื นระหว่างตัวแบบกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไป ถ้าค่า CFI > 0.90
จะถือว่าเกิดความกลมกลืน
6. Normed Fit Index (NFI) หรื อ Bentler-Bonett Normed Fit Index
NFI 

 2 ( Indep)   2 ( Default )
 2 ( Indep)

โดย NFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และ NFI > 0.95 แสดงว่าเกิ ดความกลมกลื น
ค่อนข้างดี (Schumacker & Lomax : 2004)
7. Tucker-Lewis Index (TLI) TLI หรื อ Non-Normal Fit Index (NNFI)
 2 ( Indep)
TLI 



 2 (Default)

DF( Indep) DF(Default)
 2 ( Indep)
1
DF( Indep)

โดยที่  2 ( Indep) = ค่าไคสแควร์ ของตัวแบบอิสระ (เป็ นตัวแบบที่ทุกตัวแปร
เป็ นอิสระต่อกัน)
DF( Indep)

= องศาอิสระของตัวแบบอิสระ
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= ค่าไคสแควร์ ของตัวแบบที่ผวู้ จิ ยั คาดไว้
DF(Default) = ค่าองศาอิสระของตัวแบบที่ผวู ้ จิ ยั คาดไว้
Schumacker & Lomax (2004) ระบุวา่ TLI  0.90 จะสรุ ปว่าตัวแบบมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
8. ค่า SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) เป็ นค่าที่บอกขนาด
ของส่ วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ กับเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วม
ซึ่งได้จากการทานายด้วยพารามิเตอร์ในตัวแบบ ค่าของดัชนี SRMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าตัวแบบ
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัว่ ไปไม่ควรใหญ่กว่า 0.08 (Hair et al, 2010)
 2 (Default)

ตารางที่ 3.2 สรุ ปดัชนีความสอดคล้องของตัวแบบ
ดัชนีความสอดคล้อง

 2 /df
2

GFI
AGFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI

Standardized RMR

ค่าที่ยอมรับว่ามีความสอดคล้อง อ้างอิง
p >.05
D Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 83)
Schumacker & Lomax ( 2004)
0.00 <  2 /df  3
0.90 < GFI  0.95
Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 87)
0.90  AGFI  1.00
Schumacker & Lomax ( 2004)
0.00  RMSEA  0.08
Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 85)
0.95  CFI  1.00
Diamantopolous& Siguaw(2000, p. 88)
0.90  NFI  1.00
Schumacker & Lomax ( 2004)
0.90  TLI  1.00
Schumacker & Lomax (2004)
<0.05
Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 88)

2.3 การตีความและการปรับตัวแบบ (Interpreting and Modifying the Model) ในการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น เมื่อตรวจสอบตัวแบบแล้วพบว่า ตัวแบบยังไม่กลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ก็จะปรับตัวแบบโดยการพิจารณาจาก (1) ความเป็ นไปได้ในเชิงทฤษฎีและจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ (2) พิจารณาดัชนีการปรับตัวแบบ (Modification Indices) จากนั้นจึงเริ่ มต้น
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยเริ่ มจากขั้นตอนแรกใหม่ หากการตรวจสอบแล้วพบว่าตัวแบบมี ความ
สอดคล้องกับ ข้อมูล ก็จะแปลผลโดยการอธิ บ ายความสั มพันธ์ ของตัวแปรในตัวแบบสุ ดท้า ยนั้น
โดยดู ค่ า ความเที่ ย งของตัว แปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉลี่ ย ของตัว แปรที่ ส กั ด ได้ ด้ ว ย
องค์ประกอบ (ρv) ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้หรื อค่าอานาจพยากรณ์ (R2) และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงไปยังตัวแปรสังเกตได้ ของตัวแปรอิสระ() การวิเคราะห์เส้นทาง
ของตัวแบบสมการโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงาน
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มหาวิท ยาลัย สายวิชาการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย ทั้ง อิ ท ธิ พลทางตรงและทางอ้อม
รวมทั้งค่าอานาจพยากรณ์ (R2) ตัวแบบสมการโครงสร้าง เพื่อสรุ ปสมมติฐานในการวิจยั
3. การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3.5.2 ข้ อมูลเชิ งคุณภำพ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิ งลึก ด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
analysis) เพื่อสนับสนุนผลการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล ได้แก่ การ
ถอดเทปสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกสิ่ งที่สังเกตพบและสรุ ปข้อมูลในทันทีหลังการสัมภาษณ์ แต่ละ
ครั้ง หลังจากนั้นอ่านข้อความหลาย ๆ รอบให้เข้าใจ และเลือกข้อความที่บ่งบอก ถึงความสัมพันธ์
ของการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก ารต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานและประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ และขั้นตอนที่ 2 การสรุ ป/การตีความ ผูว้ ิจยั หาข้อสรุ ปโดยมองหาแบบแผนที่
ปรากฏในข้อมูล และมองหาความแตกต่าง-ความเหมือนของข้อมูลในส่ วนต่าง ๆ โดยถ้าข้อมูลมี
ความลงรอยกัน (เหมือนกัน) ประมาณร้อยละ 90 หรื อมากกว่านั้น ถือว่าข้อมูลที่ได้น้ นั มีความ
น่าเชื่อถือสู ง หลังจากนั้นนาข้อสรุ ปมาตีความ

