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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

1. กลุมตัวอยางประชากร คือ ผูบริหารและอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 268 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 241 คน รวมทั้งสิ้น 509 คน 

 
2 . ก า ร ไ ด ม า ซึ่ ง ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร สุ ม ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง แ บ บ ช้ั น ภู มิ 

(Stratified Random Sampling) ไดแก 1) ผูบริหาร และอาจารย จํานวน 289 คน 2) เจาหนาที่ 
จํานวน 241 คน โดยกําหนดแบบสัดสวน 45% ไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
                       1. ผูบริหารและอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุง เทพและ
สมุทรปราการ จํานวน 135 คน 

2. เจาหนาที่ประจําคณะ/ศูนย/สํานัก  จํานวน 94 คน รวมทั้งสิ้น 229 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

แบบสอบถามเรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การทํางาน หนวยงานที่สังกัด ระยะเวลาปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามที่มีตัวเลือก
หลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

 

ตอนที่ 2 ระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ประกอบดวยดานตาง ดังน้ี  

2.1 ดานการมีใจใฝบริการ จํานวน 4 ขอ 
2.2 ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ จํานวน 4 ขอ 
2.3 ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ จํานวน 5 ขอ 
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2.4 ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ จํานวน 3 ขอ 
2.5 ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ จํานวน 3 ขอ 
2.6 ดานการบริการที่ดี จํานวน 4 ขอ 
2.7 ดานความอดทน อดกลั้น จํานวน 4 ขอ 
2.8 ดานมิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส จํานวน 3 ขอ 
 
 

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการ
ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ประกอบดวย
ดานตาง ดังน้ี  

3.1 ดานการมีใจใฝบริการ จํานวน 3 ขอ 
3.2 ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ จํานวน 4 ขอ 
3.3 ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ จํานวน 5 ขอ 
3.4 ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ จํานวน 3 ขอ 
3.5 ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ จํานวน 3 ขอ 
3.6 ดานการบริการที่ดี จํานวน 3 ขอ 
3.7 ดานความอดทน อดกลั้น จํานวน 3 ขอ 
3.8 ดานมิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส จํานวน 3 ขอ 

   

 ตอนที่ 4  แนวทางในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เห็นดวย/ไมเห็นดวย จํานวน     
6 ขอ 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีมีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจน แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือวิจัยใหครอบคลุมกับเน้ือหาและกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2. นําเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามที่พัฒนาแลว เสนอที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของเน้ือหา  

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง
จากที่ปรึกษาแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

4. ผูวิจัยทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย โดยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชกับกลุม
ตัวอยาง และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม ดังน้ี 
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4.1 ดานการมีใจใฝบริการ คาความเช่ือมั่น     =.829 
4.2 ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ คาความเช่ือมั่น   =.832 
4.3 ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ  
     คาความเช่ือมั่น  =.831 
4.4 ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ คาความเช่ือมั่น  =.824 
4.5 ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ คาความเช่ือมั่น   =.862 
4.6 ดานการบริการที่ดี คาความเช่ือมั่น =.826          
4.7 ดานความอดทน อดกลั้น คาความเช่ือมั่น     =.822 
4.8 ดานมิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส คาความเช่ือมั่น  =.831 

 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูศึกษาไดดาเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ตามลาดับข้ันตอน ดังน้ี  
1. ทําหนังสือขออนุญาตคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหัวหนาหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯและสมุทรปราการที่ตอบแบบสอบถามเพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับอาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ในแตละคณะและแตละหนวยงานระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 โดยแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง และนัดหมายวันที่จะไปขอรับแบบสอบถามกลับคืนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 229 ฉบับ 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่แจกใหกับผูตอบแบบสอบถาม เพื่อนําแบบสอบถามที่ไดแลว 
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลและแปรผล  
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยเพื่อการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
    การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical Package For the Social Science : SPSS for Windows ) โดยใชสถิติ
สําหรับการวิจัย คือ การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามรายการ (Check-List) ใชวิธีการ
หาคาความถ่ี (Frequency) แลวคารอยละ (Percentage)  และทําการวิเคราะหระดับความคิดเห็น
จิตสํานึกในการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ และวิเคราะหระดับความคิดเห็นของอาจารย
ผูรับบริการ  ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชวิธีการหา คาเฉลี่ย (Mean: X ) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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1.ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี (Frequency)       
คารอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean: X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.)  

 
สถิติที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

 

1.1 คารอยละ    
     จากสูตร 

P  =       f      x  100 
           N 
 

เมื่อ    P = คารอยละ 
   f = ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ 
   N = จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
 1.2 คาเฉลี่ย 

    จากสูตร 
X        =     x  

                   N 
 
   เมื่อ      X        =       คาเฉลี่ย 
    X       =       ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุม 
                                N     =       จํานวนของคะแนนในกลุม 
 

1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) 
        

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
   

       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)             
           เมื่อ       S.D.  =   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      X =   คาคะแนน 
                      n        =   จํานวนคะแนนในแตละกลุม 
                              =   ผลรวม 

 

 
 

 

หรือ 
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เกณฑการแปลความหมาย โดยมเีกณฑพจิาณาจากคาเฉลี่ยของเบสท (Best. 1981,p 82 
ดังน้ี 

4.50 – 5.00   ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 
3.50 – 4.49   ความพึงพอใจ ระดับ มาก 
2.50 – 3.49 ความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง 
1.50 – 2.49   ความพึงพอใจ ระดับ นอย 
1.00 – 1.49 ความพึงพอใจ ระดับ นอยที่สุด 

 
 
 




