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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  
 3.3 การสรางเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

 3.1.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 175 คน ครู จํานวน 1,400 คน รวมประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,575 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้จําแนกกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
123 คน และครู จํานวน 302 คน รวมท้ังสิ้น 425 คน มีวิธีการไดมา ดังนี้ 
  1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (sample size) โดยใชตาราง เครจซ่ี และมอรแกน 
(Krejcie, & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยาง 425 คน 
  2) คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางในแตละอําเภอโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ 
  3) ทําการสุมอยางงาย ใหไดจํานวนครบตามจํานวน ดังรายละเอียดตามตาราง 2 
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ตาราง 2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา   
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

                        ประชากร              กลุมตัวอยาง 
อําเภอ ผูบริหาร

สถานศึกษา 

คร ู รวม ผูบริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 

บางคลา 22 141 163 15 30 45 
พนมสารคาม 50 352 402 35 76     111 
แปลงยาว 21 171 192 15 37 52 
สนามชัยเขต 42 360 402 30 77     107 
ทาตะเกียบ 21 272 293 15 59 74 
ราชสาสน        9 54       63        6 12 18 
คลองเข่ือน 10 50       60        7 11 18 

รวม     175 1,400  1,575    123    302    425 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีและประสบการณทํางาน  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตัวเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) ตามเกณฑของ ลิเคิรท (Liker, s five rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง  
นิลแกว, 2542, หนา 96) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     อยูในระดับมากท่ีสุด  

  4  หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     อยูในระดับมาก  
  3  หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     อยูในระดับปานกลาง  

  2  หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อยูในระดับนอย  

  1  หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert, s 
five rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2542, หนา 96) มี 5 ระดับ โดยกําหนด 
คาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
                   5   หมายถึง  ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อยูในระดับมากท่ีสุด 
                   4   หมายถึง  ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อยูในระดับมาก  
                   3   หมายถึง  ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อยูในระดับปานกลาง  
                   2   หมายถึง  ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อยูในระดบันอย  
                   1   หมายถึง  ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
  
 ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ 
มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา 
เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
 3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับ
ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตนเอง 
 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
 3.3.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม (index of item 
objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  
  1) นายอํานาจ บุญประเสริฐ ตําแหนงอาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานเนื้อหา) 
  2) ดร.นิวัตต นอยมณี ตําแหนงผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ดานเนื้อหา) 
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  3) นายคณิต ยวงสวุรรณ ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (ดานภาษา) 
  4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติและวิจัย) 
   5) ดร.ปริญญา มีสุข ตําแหนงอาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานสถิติและวิจัย)  
 3.3.6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนขาราชการครู จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 15 คน ครู 15 คน 

จากจํานวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ โรงเรียนวัดดอนข้ีเหล็ก โรงเรียนบานอางตะแบก โรงเรียนหนองกลางดง 

โรงเรียนบานโปงตาสา โรงเรียนหนองอีโถน โรงเรียนบานชําขวาง โรงเรียนวัดน้ําฉา โรงเรียนบานนาโพธิ์ 

โรงเรียนวัดกกสับ โรงเรียนบานเขาสะทอน โรงเรียนวัดสนามชาง โรงเรียนวัดเทพพนาราม โรงเรียน

บานอางทอง โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนบานไมแกวประชานุเคราะห  

 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ท่ีเรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ผลการคํานวณ 

หาคาความเชื่อม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับ ไดคาความเชื่อม่ัน .96 เหมาะสมท่ีจะใชเปนแบบสอบถามจริงได 

รายละเอียดการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ปรากฏ

ในภาคผนวก ค                 

 3.3.8 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือ
ขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2          
ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง                       
ตอบแบบสอบถาม 
 3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2           
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปน          
กลุมตัวอยาง จํานวน 425 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล  
  
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี และ
หาคารอยละ 
 3.5.2 วิเคราะหระดับการทํางานเปนทีม โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของคะแนนมีการทํางานเปนทีมอยูในระดับใด โดยหาคาเฉลี่ย
ของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซึ่งกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และ
บุญสง นิลแกว (2535, หนา 23) ดังนี้ 

            4.51-5.00 
                 
            3.51-4.50  
                 
            2.51-3.50 
                 
            1.51-2.50 
                 
            1.00-1.50 

หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
             อยูในระดับมากท่ีสุด 
หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
             อยูในระดับมาก 
หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
             อยูในระดับปานกลาง 
หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
             อยูในระดับนอย 
หมายถึง  การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.5.3 วิเคราะหความผูกพันตอองคการของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความผูกพันตอองคการของขาราชการครู ตามเกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23) 

              4.51-5.00   
                 
              3.51-4.50  
                 
              2.51-3.50 
                 
              1.51-2.50 
                 
              1.00-1.50 

 หมายถึง   ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
 หมายถึง   ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมาก 
 หมายถึง   ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
 หมายถึง   ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับนอย 
 หมายถึง   ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 
coefficient)  
 โดยใชเกณฑการวิเคราะห (r) ตามแนวคิดของรันยอน และฮาเมอร (Runyon & Haber,  
1996, p. 238)  ดังนี้ 

        คา  r =1    
                   
       
         
 
        คา r = 0.71-0.99   
 
 
        คา r = 0.31-0.70  
 
               
        คา r = 0.01-0.30   
 
              
        คา  r = 0 
 
 
        หากคา r มีคา  
        เปนบวก (+) 
 
 
        หากคา r มีคา  
        เปนลบ (-) 
 
     

หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
                   มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด   
 
 
หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
                   มีความสัมพันธระดับมาก 
หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   มีความสัมพันธระดับนอย 
หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ไมมีความสัมพันธกัน  
หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ตัวแปรมีความสัมพันธกันในลักษณะ 
                   คลอยตามกัน 
หมายความวา  การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ 
                   ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   มีความสัมพันธในทางตรงกันขามกันหรือ 
                   ผกผันกัน 

  

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังนี้ 
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 
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    1)  คารอยละ (percentage) 
    2)  คาเฉลี่ย (mean) 
     3)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 สถิติท่ีใชในการหาคาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson,s product moment correlation coefficient) 




