
บทที� 3  
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการศึกษาขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด      
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั+นตอน ดงันี+  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสร้างเครื1องมือที1ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที1ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที1ใช้ในการวิจยัครั+ งนี+  ประกอบด้วย ครูการศึกษานอกโรงเรียนที1ปฏิบติังาน      
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          

จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด  ปีการศึกษา 2556  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 125 คน  จงัหวดัระยอง
จาํนวน 74 คน  และจงัหวดัตราด จาํนวน 74 คน  รวมทั+งสิ+นจาํนวน 273 คน 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที1ใชใ้นการวิจยัครั+ งนี+  ประกอบดว้ย ครูการศึกษานอกโรงเรียนที1ปฏิบติังาน

ในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั

จนัทบุรี ระยอง และตราด  ปีการศึกษา 2556  กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเทียบหา 
กลุ่มตวัอยา่งของเครจซี1และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 162 คน  และการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั+น (Proportional Stratified 

Random Sampling) โดยการแบ่งประชากรตามที1ตั+งและทาํการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามที1ตั+งของสถานศึกษา ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 86 คน  

จงัหวดัระยอง จาํนวน 38 คน  และจงัหวดัตราด จาํนวน 38 คน  ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง   2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามที1ตั+งสถานศึกษาของครูการศึกษานอกโรงเรียน 

 

สถานที1ตั+ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
1. จงัหวดัจนัทบุรี 125 86 
2. จงัหวดัระยอง 74 38 
3. จงัหวดัตราด 74 38 

รวม 273 162 

 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื1องมือที1ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั+ งนี+ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอธัยาศยัในจงัหวดัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี+  
 ตอนที�  1  เป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) ซึ1 งสอบถามเกี1ยวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามจาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และที1ตั+งของสถานศึกษา 
 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี1ยวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของ
ครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้ (Best and Khan. 1993 : 247) ดงันี+  
 5  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจมากที1สุด 
 4  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจมาก 
 3  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจปานกลาง 
 2  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจนอ้ย 
 1  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจนอ้ยที1สุด 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื1องมือที1ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

ตามลาํดบัขั+นตอนดงันี+  
 1. ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที1 เกี1ยวข้องเพื1อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง          
แบบสอบถาม และปรึกษาอาจารยที์1ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื1อดาํเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามเกี1ยวกับข้อมูลพื+นฐาน ได้แก่ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการ  
ปฏิบติังาน และที1ตั+งของสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  
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 3. สร้างแบบสอบถามเกี1ยวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นรายขอ้ให้ครอบคลุมเนื+อหาตามวตัถุประสงค์ที1ตอ้งการใน 7 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและ          
สวสัดิการ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กบั
เพื1อนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมั1นคงในการทาํงาน และดา้นความสําเร็จในการทาํงาน
โดยไดน้าํเอาแบบสอบถามของกญัชลิกา  ทองอยู ่(2554 : 246 - 255)  และขวญัใจ ไลนอก (2554 : 
58 - 65) มาเป็นตน้แบบและปรับปรุงขอ้คาํถามให้เหมาะสม แลว้นาํแบบสอบถามที1สร้างเสร็จแลว้
เสนอต่อประธานและกรรมการที1ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื1อตรวจสอบ และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข                
ใหส้มบูรณ์ยิ1งขึ+น จาํนวน 52 ขอ้ 
 4. นาํแบบสอบถามที1ปรับปรุงแกไ้ขเสร็จสมบูรณ์แลว้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน
เพื1อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที1ยงตรงเชิงเนื+อหา (Content Validity) โดยหา       
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : 
IOC) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 64 - 65) ซึ1 งไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 - 1.00  
 5. นาํแบบสอบถามที1ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแล้วเสนอต่อ
ประธานและกรรมการที1ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั+นนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)       
กบักลุ่มทดลองที1เป็นครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ที1ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด จากนั+นทาํการวิเคราะห์หา    
ค่าอํานาจจําแนกของข้อคําถามเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิj สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s  Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม       
ไดค้่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) อยูร่ะหวา่ง 0.54 - 0.83 

 6. นาํแบบสอบถามที1หาค่าอาํนาจจาํแนกแลว้มาวิเคราะห์หาความเชื1อมั1น (Reliability) 

ของแบบสอบถามทั+งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธิj แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1990 : 202 - 204) ไดค้วามเชื1อมั1นของแบบสอบถามทั+งฉบบัเท่ากบั 0.85 
 7. นําแบบสอบถามที1ผ่านการตรวจสอบความเชื1อมั1นแล้วไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง        
ที1กาํหนดเพื1อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั+นตอนดงันี+  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง  และตราด
เพื1อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
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 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา  

เพื1อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม      

แบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 4. ผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามคืนไดค้รบ จาํนวน 162 ฉบบั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี1ยวกับตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที1ตั+ งของ   

สถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละแลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาระดับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษา     

นอกโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            

จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราดโดยการหาค่าเฉลี1ยและค่าเบี1ยงเบนมาตรฐานแล้วนาํค่าเฉลี1ย       

ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนนดงันี+  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103) 

  ค่าเฉลี1ย 4.51 - 5.00  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจมากที1สุด 

  ค่าเฉลี1ย 3.51 - 4.50  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจมาก 

  ค่าเฉลี1ย 2.51 - 3.50  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจปานกลาง 

  ค่าเฉลี1ย 1.51 - 2.50  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจนอ้ย 

  ค่าเฉลี1ย 1.00 - 1.50  หมายถึง มีระดบัขวญักาํลงัใจนอ้ยที1สุด 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน      

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    

และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดยการทดสอบค่าที (t-test) 

 5. วิเคราะห์ข้อมูลขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน       

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง    

และตราด จาํแนกตามตาํแหน่ง และที1ตั+งของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) เมื1อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่าง  

เป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัครั+ งนี+ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี+  
 สถิติพื-นฐาน 
 1. ค่าความถี1 (Frequency) 
 2. ค่าร้อยละ (%) 
 3. ค่าเฉลี1ย ( X ) 
 4. ค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการหาคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าสัมประสิทธิj สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื1อมั1นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิj แอลฟา (α- Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. การทดสอบค่าที (t-test) 
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื1อพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) 
 
 
 
 
 
 




