
   บทที่  3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลา จําแนกตามปจจัยอนามัยและปจจัยจูงใจ
ศึกษาความแตกตางของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา 
ตามตวัแปรดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา โดยมีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 3.  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวจิัย 
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการครั้งนี้มดีังนี ้
 1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา เขต 1 เขต 2  
และเขต 3 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2,749 คน  
 1.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ไดแก ครูในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดยะลา เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 ปการศึกษา 2550 จํานวน 350 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นที่เปนสัดสวน 
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามขั้นตอนดังนี ้
         1.2.1  การกําหนด(คํานวณ)ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
ใชสูตร ทาโร ยามาเน (Yamane 1973 : 727 - 728)   
 
   n =  
 
  เมื่อ n แทน    ขนาดกลุมตัวอยาง 
   N แทน    จํานวนประชากรทีศ่ึกษา 
   e แทน    ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางกําหนดเปน 0.05   
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  แทนคา   =              =     349 
 
  ในการศึกษาครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน 
        1.2.2  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของครู ตามสดัสวนของประชากรในแตละเขตดวย
การเทยีบสัดสวน 
          1.2.3   ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling)โดยการเลือกสุมจากโรงเรียน
ที่มีในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา เขต 1 เขต 2 และ เขต 3  จากนั้นทําการจับฉลากเลือกโรงเรียน
ขึ้นมาเปนกลุมตัวอยาง 34 โรงเรียน และทําการจับฉลากอีกครั้งจากจํานวนครูไดกลุมตวัอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 350 คน จากทั้ง 3 เขต ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2  จํานวนประชากร จํานวนโรงเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง และจํานวนกลุมตัวอยาง 
  จําแนกตามเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลา 

 
 

เขตพื้นที่การศกึษา
จังหวดัยะลา 

จํานวน 
ประชากร 

จํานวนโรงเรียน 
ที่เปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 
กลุมตัวอยาง 

เขต 1 634 8 81 
เขต 2 1,470 17 187 
เขต 3 645 9 82 
รวม 2,749 34 350 

 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลดานประชากรศาสตรและขอมูลดานสถานการณ
ของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา   
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทาํงาน  รายไดที่ไดรับตอเดือน การใชภาษามลายูทองถ่ิน  
เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน และสถานที่ตั้งของโรงเรียน  จํานวน 11 ขอ  
   สวนที่ 2 ขอมูลดานสถานการณประกอบดวย การเกิดเหตุการณกับคนใกลชิด  
การเกิดเหตุการณในโรงเรียน และการมเีจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียน  จํานวน 3 ขอ    

2)05.0(749,21
749,2

+
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษา
จังหวัดยะลา 10 ดาน ไดแก นโยบายและการบริหาร การบังคับบัญชา สภาพแวดลอมการทํางาน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความมั่นคงและความปลอดภัย ความสําเร็จ การยกยองในความสําเร็จ 
งานที่ทาทาย ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ความเจริญเติบโตและการพัฒนา ตามแนวคิดทฤษฏีสองปจจัย  
คือ ปจจัยอนามยัและปจจัยจูงใจของ Herzberg  ผูวิจยัไดสรางขึน้โดยปรับปรุงแกไข ดดัแปลงจากแบบสอบถาม
ของ วิโรจน  วงคใจ (2545 : 91-97)  อุษณยี  สงเสริมพงษ (2545 : 94-100) และ เกยีรติพันธ  หนูทอง (2549 : 130-137)  
จํานวน 84 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Summated Rating Scale) โดยใชเทคนิคการวัด
ความคิดแบบ Likert Scale ซ่ึงกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ และใหมีน้ําหนักคะแนนในแตละระดับโดย
กาํหนดเกณฑวัดระดับความคิด (อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ, 2548 : 77) ดังนี ้
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก  
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนอย  
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 คําถามเปนแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่
การศกึษาจงัหวดัยะลา 
 
วิธีการสรางเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยสรางเครื่องมือโดยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และผลงานวิจยัที่เกีย่วของไดแก วิโรจน  วงคใจ (2545 : 91-97)  
อุษณยี  สงเสรมิพงษ (2545 : 94-100) และ เกียรตพิันธ  หนูทอง (2549 : 130-137) เพือ่ใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม โดยผูวิจยัไดทําการปรับปรุงแกไขเพิ่มเตมิเพือ่ใหมีประสิทธภิาพและสอดคลอง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว 
 2.  ศึกษาแนวทาง กําหนดขอบเขต ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสราง 
(Construct Validity) ที่จะสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและครอบคลุมเนื้อหา 
ที่ตองการศึกษา 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรยีบรอยแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 คน เพื่อพจิารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสราง (Construct Validity) แลวนําแบบสอบถาม 
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มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ  
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบอกีครั้ง แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) กับครูจํานวน 60 คน  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง เพื่อนาํมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) (Mehren and Lehmann’ 1975 : 47) ไดคาความเชื่อมั่น 
จําแนกเปนรายดานดังนี้ นโยบายและการบริหารคาความเชื่อมั่น 0.842 การบังคับบัญชาคาความ
เชื่อมั่น 0.933 สภาพแวดลอมการทํางานคาความเชื่อมั่น 0.884 ความสัมพันธระหวางบุคคลคาความ
เชื่อมั่น 0.857 ความมั่นคงและความปลอดภัยคาความเชื่อมั่น 0.854 ความสําเร็จคาความเชื่อมั่น 0.871 
การยกยองในความสําเร็จคาความเชื่อมั่น 0.923 งานที่ทาทายคาความเชือ่มั่น 0.842 ความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นคาความเชื่อมั่น 0.904 ความเจริญเติบโตและการพัฒนาคาความเชื่อมั่น 0.914 และรวมทุกดาน
ไดคาความเชือ่มั่น 0.971 
 5.  นําแบบสอบถามมาปรับปรงุแกไขอกีครั้งจนมีความสมบูรณมากที่สุด เพือ่นําไปใชในการเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยางการวิจยัคร้ังนี ้
 
3.  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 3.1  ขอหนังสือรับรองจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ทําหนงัสือขอความรวมมือไปยงัสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษายะลา 
เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากครูที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม  
 3.2  ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนาํแบบสอบถามจํานวน 350 ฉบับไปใหแกครูในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดยะลา และสงคืนผูวิจัยทางไปรษณียภายในเวลาที่กําหนดโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ในระหวางเดือน มกราคม 2551  
 3.3  ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทุกฉบับ 
 3.4 วิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตามที่ไดวางแผนไว 
 
4.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจยันาํมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Window (Statistical Package for Social Sciences) 
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โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 4.1  วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1โดยนําขอมูลดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ 
หาคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
 4.2  วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2โดยนําขอมูลเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัยะลา หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานโดยใชเกณฑการจัดลําดับ
คาเฉลี่ยกําหนดใหมีคะแนนตั้งแต 1 – 5 คะแนน (อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ, 2548 : 77) สามารถแปล
ความหมายชวงระดับคะแนน ไดดังนี ้
 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก  
 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนอย  
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 4.3  วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีวใชวิธีการทดสอบคาเอฟ  (F– test) จําแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตรและดานสถานการณ กรณีทีพ่บความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะ
ใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ HSD 
 4.4  วิเคราะหเนื้อหา คําถามปลายเปดเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู
ในเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวัดยะลา โดยนําเสนอเปนภาพรวม 
  
5.  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 
 5.1  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจยั 
         5.1.1  หาคาความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) ของแบบสอบถาม   
(อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน, 2540 : 116 - 117)    ดังนี ้
 
    

N
RIC ∑

=  

 
 เมื่อ  IC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักที่ศึกษา  
  R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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         5.1.2  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) (Mehren and Lehmann’ 
1975 : 47) โดยใชสูตร ดังนี ้
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  เมื่อ a  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม                                        
   k แทน จํานวนขอทั้งหมดในแบบสอบถาม                                
   2

iS  แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ           
   2

tS  แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 5.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
         5.2.1  สถิติพื้นฐานเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช 
       5.2.1.1  คาสถิติรอยละ (Percentage) ของคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร
และดานสถานการณเพื่อดกูารกระจายของตัวแปรและเพื่อนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
  คารอยละ =   จํานวนคําตอบ X 100 
     จํานวนผูตอบทั้งหมด 
 
       5.2.1.2  หาคาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใชสูตร  
(อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 56) 
 
     

N
XX ∑

=  

 
  เมื่อ  X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง                                                               
   X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด                                                                      
     N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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      5.2.1.3  หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร 
(อางถึงในลวนสายยศและองัคณา  สายยศ, 2540 : 103)  เพื่อแปลความหมายของขอมลูตางๆ  
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  เมื่อ  ..DS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง    
                             2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
   ( )2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง                                                  
     N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 5.3  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
         5.3.1  หาคาทดสอบเอฟ (F – test) โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ใชสถิติ ANOVA (One - way Analysis of Variance) (อางถึงในสุมาลี  จันทรชลอ, 2547 : 226)  
 
    F = 

w

b

MS
MS

~ ( )α−−− 1,1 JNJF  

 
 เมื่อ F แทน คาสถิติที่ใชในการแจกแจงแบบเอฟ F - Distribution  
  MSb แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม    
  MSw แทน ความแปรปรวนภายในกลุม     
 
         5.3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบพหุคณูแบบ HSD ของ (Tukey’s HSD test)  
(อางถึงในลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ, 2536 : 107) ดังนี ้
 

    HSD   =  ( ) n
MSq E

df ~,α  

 เมื่อ HSD แทน คาวิกฤตของ Tukey ยอมาจาก Honestly Significant Difference 
  q แทน คาที่เปดไดจากตาราง Studentized range statistic  
(โดยเปดที่ r = k, df = N - K เมื่อ k คือจํานวนกลุมตัวอยาง N คือจํานวนคนทัง้หมดทีน่ํามาเปนกลุมตวัอยาง) 
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  MSE แทน คาความคลาดเคลื่อนของความแปรปรวนที่ไดจากตารางวิเคราะห
ความแปรปรวน 
  n~  แทน  จํานวนตัวอยางประชากรเฉลี่ย (มัชฌิมฮารมอมิก) โดยใชสูตร 
(อางถึงในประคอง  กรรณสตู, 2542 : 276-277) ดังนี ้
 
   n~   =  ( ) ( ) ( ) ( )knnnn

k
/1..../1/1/1 321 ++++

 

 
  k แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
  1n  แทน  จํานวนกลุมตวัอยางแตละกลุมที่ตองการเปรียบเทียบกนั 
 


