บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียด
ตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 63 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan. 1970: 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 56 คน ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) แบงประชากรออกเปนสายงาน แตละสายงานใชการสุมอยางงาย
(Proportional Random Sampling) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
สายงาน
ประชากร
งานสืบสวน
10
งานสอบสวน
8
งานปองกันปราบปราม
29
งานจราจร
7
งานอํานวยการ
9
รวม
63

กลุมตัวอยาง
9
7
26
6
8
56

2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาสรางขึ้น
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล ประกอบดัวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณการทํางาน และอัตราเงินเดือน
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไดแก ความสําเร็จในชีวิตการงาน ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ลักษณะงาน การบังคับบัญชา
นโยบายและการบริหาร และความสัมพันธระหวางบุคคล
ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 5 ระดับ
ใหเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีน้ําหนัก
ของคะแนน ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ

5
4
3
2
1
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เกณฑการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล
การพิจารณาแปลความหมายโดยคํานวณคาเฉลี่ยตามเกณฑการใหคะแนน ดวยการใช
สูตรคํานวณหาความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้
คาพิสัย

= คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5-1 = 0.8
5
จากเกณฑพิจารณาขางตน จึงกําหนดความหมายในขอคําถามเกี่ยวกับ ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80
หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย คาตอบแทนที่ยุติธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและมั่นคงในงาน การ
บูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 5 ระดับ
ใหเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง ซึ่งมี
น้ําหนักของคะแนน ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ
ใหคาคะแนนเทากับ

5
4
3
2
1
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เกณฑการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล
การพิจารณาแปลความหมายโดยคํานวณคาเฉลี่ยตามเกณฑการใหคะแนน ดวยการใช
สูตรคํานวณหาความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้
คาพิสัย

= คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5-1 = 0.8
5
จากเกณฑพิจารณาขางตน จึงกําหนดความหมายในขอคําถามเกี่ยวกับ ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80
หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางแบบสอบถาม ผูศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน
2. นําความรูที่ไดจาการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรางแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่สรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
แลวนํามาแกไข ปรับปรุงเพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสม
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ประเด็ นที่ ถ ามกั บ วั ตถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย (IOC) โดยให ไ ด ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC)
เทากับ 0.5 ขึ้นไป
5. นําแบบสอบถามที่ไดจากการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อรวมพิจารณาปรับปรุงใหไดแบบสอบถามที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
วิจัยตอไป

52
6. นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดลองใช
(Tryout) กั บ กลุ ม ข า ราชการตํ า รวจ จํ า นวน 30 คน ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ท ดลองจริ ง นํ า
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาคาดัชนีความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1990 : 204 ; อางอิงจาก พวงรัตน
ทวีรัตน. 2540 : 125 – 126) โดยไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.8476

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยการขอความรวมมือจากกลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนขาราชการตํารวจสถานีตํารวจบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนําแบบสอบถามไปแจก
ใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 56 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดวยตนเอง

4. การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษามีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว นํามาลงรหัสเลข
(Code) ตามเกณฑของเครื่องมือแตละสวน
2. นํ า แบบสอบถามที่ ล งรหั ส แล ว มาบั นทึ ก ลงในโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เพื่ อ
ประมวลผลข อ มู ล ที่ ไ ด จัด เก็ บ และคํ า นวณหาค า ทางสถิ ติ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งแบน
มาตรฐาน คา t-test F-test และคา Correlation Coefficient แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบ
คําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยายลักษณะ
ของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน และอัตราเงินเดือน
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
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2. สถิติอางอิง (Inferential statistics)
2.1 ใช t-test สําหรับเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยางที่มี
อิสระตอกัน 2 กลุม และ F-test สําหรับเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยางที่
มีอิสระตอกันมากกวาสองกลุม และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ scheffe’
2.2 ใชคาสถิติ Correlation Coefficient สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
การปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี

