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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

                การดําเนินการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ         

ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดดําเนินการวิจัยตามหัวขอ      

ตอไปนี้

                3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

                3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

                3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

                3.4  การวิเคราะหขอมูล

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

                ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติงานอยูในป  พ.ศ. 2545  จํานวน  1,323  คน

                กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติงานอยูในป พ.ศ.2545 จํานวน  300 คน โดยการสุมอยางงาย ขนาดของ

กลุมตัวอยางผูวิจัยเทียบจากตารางการสุมของ เครจซี่และมอรแกน  และเนื่องจากในการวิจัยนี้ได

กําหนดกลุมประชากรแยกตามขนาดของสถานีตํารวจที่กลุมประชากรปฏิบัติงานอยู   ดังนั้นจึงนํา

ขนาดกลุมตัวอยางทั้ง 300 คนนี้ ไปเทียบหาจํานวนตามสัดสวนของกลุมตัวอยางตามจํานวนประชากร

ในแตละกลุม ไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละขนาดของสถานีตํารวจ ดังนี้
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ตาราง 2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุม

กลุมประชากร                                                                          จํานวน

                                                                        ประชากร        กลุมตัวอยาง ปรับเพิ่ม

1. ฝายอํานวยการและหนวยปฏิบัติการพิเศษ           103                  23        28

2. สถานีตํารวจขนาดใหญ                                      840                190                  212

3. สถานีตํารวจขนาดกลาง                                     146                  33        40

4. สถานีตํารวจขนาดเล็ก                                        234                  54                        70

รวม                                       1,323                 300                      350

                จากตาราง 2 พบวา เมื่อเทียบกับจํานวนสัดสวนของประชากรแลว มีบางกลุมที่จํานวนของ

กลุมตัวอยางนอย ดังนั้นเพื่อปองกันความผิดพลาดอันอาจเกิดจากการใชขนาดของกลุมตัวอยาง     

เล็กเกินไป ผูวิจัยจึงปรับเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางในแตละกลุม ดังตาราง 2 ขางตน จึงทําใหไดกลุม

ตัวอยางรวม จํานวน 350 คน

3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

                เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย

การศึกษาจากเอกสาร  ทฤษฎีและการทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามที่ใชใน

การวิจัยแบงออกเปน  3  ตอน คือ

                ตอนที่ 1    เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ปจจัยแวดลอมและปจจัยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง โดยถามเกี่ยวกับชั้นยศ,อายุตัว,อายุราชการ,ระดับการศึกษา,สถานภาพ

สมรส,จํานวนบุตรที่อยูในความอุปการะ,ฐานะทางเศรษฐกิจ, สายงาน,การฝกอบรมเพิ่มเติม,เขตพื้นที่

ปฏิบัติงาน,วัสดุอุปกรณ,ความรวมมือจากประชาชนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   

เปนแบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด
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                ตอนที่ 2 ใหเสนอปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ สามารถ

เสนอปญหาไดมากกวา 1 ปญหา

                ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอของขวัญและกําลังใจ ซึ่งในแตละขอเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตาราง 3

ตาราง 3  เกณฑการใหคะแนนตามระดับความรูสึก

ระดับความรูสึก                       ขอความที่เปนดานบวก    ขอความที่เปนดานลบ

(คะแนน) (คะแนน)

เห็นดวยอยางยิ่ง       5       1

เห็นดวย       4       2

ไมแนใจ       3       3

ไมเห็นดวย       2       4

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง       1       5

                ลักษณะขอคําถามมีดังนี้

คําถามเชิงบวก ( จํานวน  36  ขอ ) ไดแกขอ  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22,

23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48 และ 49

คําถามเชิงลบ  (จํานวน  14  ขอ ) ไดแกขอ  2, 10, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 29, 35, 37, 43, 47และ 50

                การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

                เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนการสรางดังนี้

                1. กําหนดนิยามของตัวแปรที่จะทําการศึกษาแตละขอ โดยใหครอบคลุมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษา

                2. สรางขอคําถามใหเนื้อหาของขอคําถามมีความครอบคลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน และนําแบบสอบถามที่ไดไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิที่มี

ความรูและประสบการณ ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงเพื่อใหมีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ตองการวัด จํานวน  3  

ทาน คือ
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                2.1 พันตํารวจเอก กฤษฏิ์    เปยแกว  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว   

เปนผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา

                2.2 ดร.วิไลพร   วรจิตตานนท  อาจารยภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะครุศาสตร   

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   เปนผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ

                2.3 อาจารย วรรณา  รัตนประเสริฐ  อาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏราชนครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษา

โดยใชเกณฑในการตัดสินคือ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ทาน จึงจะถือวาเปนมติของ        

คณะกรรมการผูตรวจแบบสอบถาม

                3. การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถามที่ผานการแกไข  

ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา       

ซึ่งมิใชกลุมตัวอยาง  จาํนวน 33 คน  แลวนํามาหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากวิธีของเพียรสัน คํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS.FOR WINDOWS ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ . 8717  ซึ่งถือวาเปนคาที่สูง แสดงวาเปน

เครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

                3.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

                          1)  ทําหนังสือราชการ จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร ถึงหนวยงานที่กลุมตัวอยาง

ปฏิบัติงานอยูเพื่อขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม

                          2)  ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง หากหนวยงานใดตอบ

แบบสอบถามมาไมครบ ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามเพิ่มเติมไปอีกจนสามารถเก็บขอมูลไดครบ 350 ฉบับ

คิดเปนรอยละ 100 โดยใชระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม  2545

                3.3.2  การจัดทําขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้

                          1)  ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม

                          2)  สรางคูมือลงรหัส นําขอมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรม และบันทึก

ลงในคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหตอไป
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3.4  การวิเคราะหขอมูล

                ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาประมวลผลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

SPSS .FOR  WINDOWS   โดยใชสถิติดังตอไปนี้

                3.4.1  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถี่ , รอยละ  ใชในการวิเคราะห

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

                3.4.2  คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชในการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่  1  

โดยมีเกณฑการแปลความหมายดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับของขวัญและกําลังใจ

           1.00  1.49 ต่ําที่สุด

1.50 – 2.49 ต่ํา

2.50 – 3.49 ปานกลาง

3.50 – 4.49 สูง

4.50 – 5.00 สูงมาก

                3.4.3  คาสถิติทดสอบที( One  Sample   t - test )เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของ      

ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามสมมติฐานขอ 1 และกําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                3.4.4  การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) เพื่อศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม ตามสมมติฐานขอที่ 2  และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05

                3.4.5  การหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ ( Correlation Coefficient )

                3.4.6  การวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) ใชสําหรับการวิเคราะหคําถามปลายเปด 

ปญหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  โดยวิธีจัดประเภทอยางงายโดยไมใช

ทฤษฎีแลวหาความถี่เพื่อจัดลําดับของปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

                ในบทที่ 3 นี้ ผูวิจัยกลาวถึงระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยประชากรที่ใชในการวิจัยคือขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวดัฉะเชิงเทรา   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน    จากนั้นนําไปทดลองใชกับ

กลุมทดลอง    แลวนํามาหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจาก
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วิธีของเพียรสัน ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ . 8717  จากนั้นนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง   

โดยผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง      ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษาสภาพ

ขวัญและกําลังใจ  การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อหาตัวแปรหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญ

และกําลังใจ ซึ่งผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 ตอไป


