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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
            การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  เขต
คุณภาพบางคลา 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของขาราชการครู  โดยศึกษาตามขอบเขต
ของเนื้อหาของฮิวสและคัมมิ่งส  (Hues& Cumming, 1985, p. 35)    
             ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัย  ตามขัน้ตอนตอไปนี ้

  3.1  ประชากร 
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
       3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.4  การวิเคราะหขอมูล 
    3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากร 
       

 ประชากร  ไดแก  ขาราชการครู  เขตคุณภาพบางคลา 2  จํานวน  13  โรงเรียน  จํานวน
ขาราชการครู  125  คน  
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ตาราง 1  ประชากร 
 

 

ที่ ช่ือโรงเรียน ประชากร 
(คน) 

 

1 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 12  
2 โรงเรียนบานทาระหัด   4  
3 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค   4  
4 โรงเรียนวัดเสม็ดใต   3  
5 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 17  
6 โรงเรียนวัดใหมบางคลา 12  
7 โรงเรียนวัดบางกระพอ   1  
8 โรงเรียนบานปลายคลอง 12  
9 โรงเรียนบานหนองโสน   4  

10 โรงเรียนวัดหวัสวน   6  
11 โรงเรียนบางคลาพิทยาคม 34  
12 โรงเรียนวัดสนามชาง    3  
13 โรงเรียนวัดศรสุีตาราม  13  
 รวม           125  

 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคณุภาพชวีิตการทํางานของ
ขาราชการครู  เขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวดัฉะเชิงเทรา  แบงเปน  3  ตอน  คือ 
           ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะเปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ  (Check  List)  
           ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 
เขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวดัฉะเชิงเทรา  ครอบคลุม  8  ดาน  ไดแก  คาตอบแทนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม  ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคลความกาวหนา
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และความมั่นคงในงาน  บูรณาการทางสังคม  ระเบยีบขอบงัคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางานและการปฏิบัติงานในสงัคม  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scales)  ตามแนวคดิของ Likert  (Best  & Kahn, 1993, p. 246-250)  ดังนี ้
                       5   หมายถึง   มีคุณภาพชวีิตการทํางานมากที่สุด 
                       4   หมายถึง   มีคุณภาพชวีิตการทํางานมาก       
                       3   หมายถึง   มีคุณภาพชวีิตการทํางานปานกลาง 
                       2   หมายถึง   มีคุณภาพชวีิตการทํางานนอย    
                       1   หมายถึง   มีคุณภาพชวีิตการทํางานนอยที่สุด 
                ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
      3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
              1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  
ใน  8  ดาน  ไดแก  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  บูรณาการทางสังคม 
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและการปฏิบัติงานใน
สังคม  เพื่อนํามาเปนขอคําถาม และไดศึกษาขอคําถามของนางสาวนันทกานต  ชื่นอารมณ  ซ่ึงทํา
การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สระแกว  เมื่อ  พ.ศ.  2543  มาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา สรางเปนแบบสอบถามขึ้นมาใหม  
61  ขอ  
              2)  สรางแบบสอบถามฉบับราง  
              3)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาภาคนพินธ   เพื่อ
ตรวจสอบแนะนํา  ปรับปรุง แกไข 
    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
              1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยใชเกณฑการตัดสนิ  IOC  (ดภูาคผนวก ค)  และความถูกตอง
ของภาษา  จํานวน  5  คน  
                    (1)  ดร.สายฝน  เสกขุนทด     อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
                       มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร     
                    (2)  ดร.ทวีศลิป   กุลนภาดล   อาจารยประจาํคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                       ราชนครินทร 
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                       (3)  ผศ.ประทปี  อนุเมธางกรู   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
                                   สาขาการบริหารการศึกษา   

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                  (4)  นายสุขใจ  ดวงประเสริฐ   ศึกษานเิทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา        

                                                                          ฉะเชิงเทรา  เขต   2 
                   (5)  นางประภา  เทียนขาว       ผูอํานวยการโรงเรียนสุเหราเกาะไร   

                     สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 
                    2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ

เพื่อพิจารณาปรับปรุง  แกไข ใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 
                  3)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try  Out)  กับขาราชการครู
จํานวน  30  คน  ไดแก  โรงเรียนวัดพนมพนาวาส  จํานวน  4  คน  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว  จํานวน  
4  คน  โรงเรียนบานโคกตะเคียนงาม  จํานวน  6  คน  โรงเรียนบานนา  จํานวน  7  คน  และโรงเรียน
บานหนองยาง  จํานวน  9  คน   
   4)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว  วิเคราะหหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยใช

วิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา  (α -Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach, 1990,  p. 202-204) 
ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.98 

    5)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลกับประชากร
ตอไป 
 

    3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

       ผูวิจัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนตอไปนี ้
               3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากประชากรที่กําหนดไว 
                3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน 

     เขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมลูตอไป 
                       3.3.3  การสงแบบสอบถามใหประชากรผูวจิัยทําการสงดวยตนเอง 
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                      3.3.4  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปเกบ็รวบรวมดวยตนเอง  หลังจาก
สงแบบสอบถามไปแลว  2  สัปดาห 

                      3.3.5   กรณีที่ไมไดรับแบบสอบถามคืน  ผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบคืนภายใน 1 สัปดาห 
                      3.3.6  สงแบบสอบถามไป  125  ฉบับ  ไดรับกลับคืนมา  125  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณ 
       ทั้งหมด  คิดเปนรอยละ  100 

  

3.4  การวิเคราะหขอมูล               
     
  ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
           3.4.1  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 3.4.2  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยใช
ความถี่และคารอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
           3.4.3  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 
เขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  (μ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

       3.4.4  ตอนที่ 3  เปนแบบปลายเปด  วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
                  3.4.5  เกณฑการวิเคราะหขอมูล  การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจยักําหนดเกณฑ
ความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตวัช้ีวดั  ตามแนวคิดของเบสท  (Best, 1993, p. 247)  แลวแปล
ความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดังนี ้

                              4.51  - 5.00   หมายถึง  มีคุณภาพชวีิตการทํางานอยูในระดบัมากที่สุด 
                              3.51 - 4.50   หมายถึง  มคีุณภาพชวีิตการทํางานอยูในระดับมาก 
                              2.51 -  3.50   หมายถึง  มีคุณภาพชวีิตการทํางานอยูในระดบัปานกลาง 
                              1.51 -  2.50   หมายถึง   มีคุณภาพชวีติการทํางานอยูในระดับนอย 
                              1.00– 1.50   หมายถึง   มีคุณภาพชวีิตการทํางานอยูในระดบันอยที่สุด 
 

 3.5  สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมลู 
 
       ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี ้

           3.5.1  ความถี่และคารอยละ  
           3.5.2  คาเฉลี่ย  (μ)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) 


