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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มคีวามมุ่งหมายเพื่อพัฒนา 

ตัวบ่งชี ้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนและตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนที่พัฒนาขึน้กับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีการด าเนนิการวิจัย 2 ระยะ ดังนี ้

  ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน 

ประกอบด้วย 

   1.1 วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้ที่ได้จากการศกึษา

เอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

   1.3 พัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้        

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

   2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

    2.2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

    2.2.2 การสรา้งและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   2.5 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 
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ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำตวับ่งชี้ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของคร ู

 การก าหนดองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรยีน ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้  

  1.1 ศกึษาแนวคิดทฤษฎแีละวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยท าการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อยและพฤติกรรมบ่งชี้ 

   1.2.1 ผูท้รงคุณวุฒิ 

   ผูท้รงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยนักวิชาการศกึษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา และครูผู้สอน ซึ่งเป็นผู้ที่มคีวามรู้และประสบการณเ์กี่ยวกับขวัญก าลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูโดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ (รายละเอียดในภาคผนวก ก, หน้า 238) 

ดังนี้ 

    1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มวีุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาโททางดา้นการบริหาร จ านวน 1 คน  

    2) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา มวีุฒิการศกึษาปริญญาโท มีวทิยฐานะ

ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ และมีประสบการณด์้านการสอนหรอืบริหารไม่ต่ ากว่า 10 ป ี 

จ านวน 1 คน  

    3) ครูผูส้อน มวีุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโททางการศึกษา  

มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ และมีประสบการณด์้านการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ปี  

จ านวน 2 คน 

    4) ศกึษานิเทศก์ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีวทิยฐานะไม่ต่ า

กว่าช านาญการพิเศษ และมีประสบการณท์างด้านการสอนหรอืนิเทศการศกึษาไม่ต่ ากว่า 

10 ปี จ านวน 1 คน 
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   1.2.2 การวิเคราะหข์้อมูล 

   ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ว่า เห็นดว้ย หรอื ไม่เห็นดว้ย 

มาวิเคราะหโ์ดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 ของผูท้รงคุณวุฒิ น าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

ผูท้รงคุณวุฒิมาวิเคราะหเ์นื้อหาเพื่อใช้ประกอบการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

   น าแบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้เกณฑร์้อยละ 80 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับองค์ประกอบในร่างตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

(รายละเอียดในตาราง 15) 

  1.3 พัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานที่เป็นตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ของครผููว้ิจัยด าเนินการโดยน าตัวบ่งชีท้ี่ได้จากการศกึษาเอกสาร และผูท้รงคุณวุฒิ  

มาสังเคราะห์ สร้างตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัยขวัญก าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23  

ระยะท่ี 2 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ำงตัวบ่งชี้ 

ขวัญก ำลังใจในกำรปฏบิติังำนของครูในโรงเรยีน 

 2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  2.1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 45 โรงเรียน จ านวน 

2,200 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 กลุ่มนโยบายและแผน, 

2561)  

  2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2561 การก าหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลขัน้สูง คือ 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) จงึจ าเป็นต้อง

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับสถิตแิต่ละประเภท ซึ่งนักวิจัยและนักสถิติ

หลายท่านได้ให้แนวทางส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิเคราะห์
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องค์ประกอบ ซึ่งงานวิจัยฉบับนีไ้ด้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกับจ านวนพารามิเตอร์ 20 : 1 

ตามแนวคิดของ Gold (1980 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน

พารามิเตอร์ 25 พารามิเตอร์ จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน ซึ่งถือว่าไม่ต่ ากว่า

เกณฑแ์ละเป็นไปตามที่นักวิจัยและนักสถิตไิด้ให้แนวทางไว้ อีกทั้งสอดคล้องกับทัศนะของ 

Bollan (1980 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) เสนอแนะว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างควร

มีการพิจารณาควบคู่กับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ตอ้งการประมาณค่า ผูว้ิจัยได้ใช้วธิีการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) ดังนี้ 

   2.1.2.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีทั้งหมด 18 

อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุดบาก อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอโคกศรสีุพรรณ อ าเภอค าตากล้า 

อ าเภอเจริญศลิป์ อ าเภอเต่างอย อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอบ้านม่วง อ าเภอโพนนาแก้ว 

อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอพังโคน อ าเภอภูพาน อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอวานรนวิาส 

อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอส่องดาว อ าเภออากาศอ านวย จะใช้อ าเภอเป็น

หนว่ยสุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ใชเ้กณฑ์ร้อยละ 40 ของอ าเภอ ได้อ าเภอ

รวมทั้งสิน้ 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอวานรนวิาส อ าเภอค าตากล้า  

อ าเภอบ้านมว่ง อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภออากาศอ านวย 

   2.1.2.2 สุ่มโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ ใช้วธิีการสุ่มอย่างงา่ย โดยการจับ

สลาก ใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ของจ านวนโรงเรียนในแตล่ะอ าเภอ ซึ่งสุ่มมาในข้อที่ 2.1.2.1 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 จะได้จ านวน 10 โรงเรียน 

       1) อ าเภอเมืองสกลนคร  มีจ านวน 6 โรงเรียน จะได้ 2 โรงเรียน 

    2) อ าเภอวานรนวิาส   มีจ านวน 3 โรงเรียน จะได้ 1 โรงเรียน 

    3) อ าเภอค าตากล้า    มีจ านวน 2 โรงเรียน จะได้ 1 โรงเรียน 

    4) อ าเภอบ้านมว่ง      มจี านวน 2 โรงเรียน จะได้ 1 โรงเรียน 

    5) อ าเภอพรรณานิคม    มีจ านวน 6 โรงเรียน จะได้ 3 โรงเรียน 

    6) อ าเภอกุสุมาลย์      มีจ านวน 2 โรงเรียน จะได้ 1 โรงเรียน 

    7) อ าเภออากาศอ านวย  มีจ านวน 3 โรงเรียน จะได้ 1 โรงเรียน 

   2.1.2.3 กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน ใชว้ิธีการสุ่มอย่างงา่ย โดยการจับสลาก

จากโรงเรียนในข้อ 2.1.2.2 ใช้เกณฑ์รอ้ยละ 40 ของจ านวนครูผูส้อนในแตล่ะโรงเรียน      

ได้จ านวนครูผูส้อนทั้งหมด 500 คน ปรากฏในตาราง 12 
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ตาราง 12 แสดงจ านวนโรงเรียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ล ำดับท่ี โรงเรยีน 
สถำนศกึษำ ครู 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

อ าเภอเมืองสกลนคร 6 - 450 180 

1. สกลราชวิทยานุกูล 
- 

204 

38 

150  

2. ดงมะไฟวทิยา 30  

อ าเภอวานรนวิาส 3 - 190 75 

3. มัธยมวานรนิวาส - 1 132 75 

อ าเภอค าตากล้า 2 - 88 35 

4. ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ - 1 65 35 

อ าเภอบ้านม่วง 2 - 89 35 

5. บ้านม่วงพิทยาคม - 1 77 35 

อ าเภอพรรณานิคม 6 - 150 60 

6. พรรณาวุฒาจารย์ 

- 3 

69 40 

7. ช้างมิ่งพทิยานุกูล 13 10 

8. ล าปลาหางวิทยา 14 10 

อ าเภอกุสุมาลย ์ 2 - 123 50 

9. กุสุมาลยว์ิทยา - 1 74 50 

อ าเภออากาศอ านวย 3 - 160 65 

10. อากาศอ านวยศึกษา - 1 105 65 

รวม 24 10 1,250 500 

   

 2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย มดีังน้ี 

  2.2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามใน 5 องค์ประกอบหลัก                 

20 องค์ประกอบย่อย  

  ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายปิด (Close – ended Questionnaire) 

เกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ 

ต าแหน่ง วุฒิการศกึษาและประสบการณใ์นการท างาน 
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   ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ซึ่งมีรายละเอียดระดับคะแนนที่ให้ความหมาย ดังนี้ 

    ระดับ  5  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

    ระดับ  4  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมาก 

    ระดับ  3  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง 

    ระดับ  2  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย 

    ระดับ  1  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 โดยจัดเรียงเนือ้หา ขอ้ค าถาม ตามล าดับขององค์ประกอบที่น ามาศกึษา        

5 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

   1. องค์ประกอบด้านค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

    1.1 การได้รับเงนิเดือน 

    1.2 การได้ประโยชน์เกือ้กูล 

    1.3 การได้โบนัส 

    1.4 การเลื่อนต าแหน่ง 

   2. องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

    2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    2.2 ความก้าวหน้าในการท างาน 

    2.3 การได้รับการยอมรับนับถือ 

    2.4 ความส าเร็จของงาน 

    2.5 ความรับผิดชอบ 

   3. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ประกอบด้วย 

    3.1 ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา 

    3.2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน 

    3.3 ความเป็นอิสระในการท างาน 

    3.4 ความกดดันในการท างาน 
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   4. องค์ประกอบด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย 

    4.1 ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

    4.2 ความก้าวหน้าในเงนิเดือน 

    4.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 

   5. องค์ประกอบด้านบทบาทผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 

    5.1 บทบาทนักวางแผน 

    5.2 การพัฒนาบุคลากร 

    5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    5.4 ผู้น าทางวิชาการ 

  2.2.2 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้ด าเนินการ

สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้ 

   2.2.2.1 น าข้อมูลที่ได้จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาร่างแบบสอบถามเพื่อ

ใช้สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

แล้วน าเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ความครอบคลุมขององค์ประกอบของตัว

บ่งชีแ้ละความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา ความเรียบร้อยและน าข้อเสนอแนะที่ได้

ไปปรับปรุงแก้ไข 

   2.2.2.2 น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความ

เหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมอื (สุวิมล ติรกานันท์, 2550, หน้า 10)  

โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเพื่อคัดเลือกเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่มคี่า IOC = 0.50 ขึน้ไป 

ซึ่งแสดงวา่ ตัวบ่งชีน้ั้นสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย/เนื้อหาที่มุง่วัด โดยได้ก าหนดระดับ 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 

  +1  เมื่อแนใ่จว่าข้อความนัน้เป็นตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจ 

    ในการปฏิบัติงานของครู 

       0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นเป็นตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจ 

   ในการปฏิบัติงานของครู 

  -1  เมื่อแนใ่จว่าข้อความนัน้ไม่เป็นตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจ 
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    ในการปฏิบัติงานของครู 

  ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ 5 คนดังนี้ (ภาคผนวก ก, หน้า 241) 

  1) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา มวีุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท            

และมีวทิยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน  

  2) นักวิชาการทางการศกึษา มีวุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  

จ านวน 1 คน 

  3) ครูผูส้อน มวีุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และมีวทิยฐานะช านาญ

การพิเศษ จ านวน 2 คน  

  เมื่อพจิารณาเลือกผูเ้ชี่ยวชาญแล้วผู้วจิัยจึงสง่หนังสือขอความอนุเคราะห์

จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผูเ้ชี่ยวชาญทางไปรษณีย์เพื่อ

ตรวจสอบตัวบ่งชีแ้ละได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไปด้วย จากนั้นจงึประสานขอรับ

แบบสอบถามคนื เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

  น าแบบสอบถามมาวิเคราะหค์วามสอดคล้องโดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถาม

ที่มคี่า IOC = 0.50 ขึ้นไปแสดงวา่ ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับจุดมุง่หมาย ซึ่งในงานวิจัย

ครั้งนีเ้นือ้หาที่มุง่วัด มคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  

   2.2.2.3 น าร่างแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะหค์่าดัชนี 

ความสอดคล้องที่อยู่ในระดับเหมาะสม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงขอ้ค าถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในขั้นตอนต่อไป  

   2.2.2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try - out) กับครู      

ในโรงเรียนที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ประกอบด้วยโรงเรียนโพนงามศกึษา จ านวน 

10 คน โรงเรียนท่าสงครามวิทยา จ านวน 10 คน และโรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี จ านวน 

10 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดย การวิเคราะห์หาค่า

อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม (r) โดยใช้ค่า Item Total Correlation และหาค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1984, p. 161) ซึ่งก าหนดเกณฑว์่าต้องมคี่า 

0.70 ขึน้ไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546, หนา้ 160) 

   2.2.2.5 ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกของงานวิจัยนี ้อยู่ระหว่าง 

0.21-.78 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  

(ภาคผนวก ง, หน้า 267) 
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 2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  2.3.1 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชงิประจักษ์ โดยน าหนังสือขอความ

อนุเคราะห์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผูอ้ านวยการสถานศกึษา

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

  2.3.2 ผูว้ิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามพร้อม

ส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ โดยสอดซองจดหมายติดแสตมป์ให้ผูต้อบ

แบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับ และขอความอนุเคราะหใ์ห้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์

โดยทางไปรษณีย์ จนได้รับแบบสอบถามครบตามจ านวนที่ต้องการ 500 ฉบับ  

คิดเป็นร้อยละ 100   

  2.3.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนด

เพื่อท าการวิเคราะหท์างสถิติต่อไป 

 2.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  2.4.1 การวิเคราะหข์้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

เพื่อหาค่าสถิติตา่งๆ ดังนี้ 

   2.4.1.1 การวิเคราะหข์้อมูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์

เพือ่ให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง วุฒิการศกึษา 

และประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

   2.4.1.2 วิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่ขวัญก าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หน้า 21)  

   ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมมากที่สุด  

   ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมมาก 

   ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมนอ้ย

   ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมนอ้ยที่สุด

   ตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป ถือวา่เป็น ตัวบ่งชีท้ี่ใชไ้ด้ 
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   2.4.3 ค่าการวัดความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดย

ปกติแล้วถ้าตัวแปรตัวใดมีการแจกแจงปกติ (โค้งรูประฆังคว่ า) เมื่อวัดระดับความเบ้เท่ากับ 

0 และความโด่งเท่ากับ 3 ดังนัน้ จึงนยิมใช้ค่าทั้งสองเป็นค่ามาตรฐานในการทดสอบว่า 

ตัวแปรทีส่นใจมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนี้  

 สัมประสิทธิ์ความเบ้ (Coefficient of Skewness : ) 

   ถ้า  S > 0 แสดงว่า โค้งเบ้ขวา 

     S < 0 แสดงว่า โค้งเบ้ซ้าย 

     S = 0 แสดงว่า โค้งสมมาตร 

   สัมประสิทธิ์ความโด่ง (Coefficient of Kurtosis : ) 

   ถ้า  K > 0 แสดงว่า โค้งโด่งมากกว่าปกติ 

                K < 0 แสดงว่า โด่งน้อยกว่าปกติ  
     K = 0 แสดงว่า โด่งปกติ 

   2.4.4 การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้โดยวิเคราะห์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งจะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงถึง

ความสัมพันธ์ ทางลบหรือทางตรงกันข้าม  ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรอืทาง

เดียวกัน โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายดังนี้ (กัลวัฒน์ มัญชะสิงห์, 2557, ออนไลน์) 

   r = .50 ถึง 1.00 หรอื -.50 ถึง -1.00 ถือว่าข้อมูลมคีวามสัมพันธ์ใน 

ระดับสูง 

   r = .30 ถึง .49 หรอื -.30 ถึง -.49 ถือว่าข้อมูลมคีวามสัมพันธ์ในระดับ 

ปานกลาง 

   r = .10 ถึง .29 หรอื -.10 ถึง -.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ 

ในระดับต่ า 

   r = 0 ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 2.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีที่สง่ผลต่อขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูทีผู่ว้ิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL เพื่อวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

ค่าสถิตสิ าคัญที่ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชงิสมมติฐานกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ มีดังนี้ 
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   2.5.1 ค่าสถิตไิค - สแควร์ (Chi - Square statistics) เปน็ค่าสถิตทิี่ใช้

ทดสอบสมมตฐิานทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าสถิตไิค - สแควร์ 

มีคา่ต่ ามากหรอืเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไดแสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ และค่าสถิตไิค - สแควร์สมพันธ์ (2/dƒ) ควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 

   2.5.2 ดัชนวีัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit lndex : GFI) 

ซึง่เป็นอัตราสว่นของผลต่างระหว่างฟังก์ช่ันความสอดคล้องจากรูปแบบก่อนและหลังปรับ

รูปแบบกับฟังก์ชั่นความสอดคล้องก่อนปรับรูปแบบ ถ้าค่า GFI มีค่ามากกว่า .90 แสดงว่า

รูปแบบกับฟังก์ชั่นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.5.3 ดัชนคีวามสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit  

lndex : AGFI) เป็นการน า GFI มาปรับแก้และค านึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง 

ค่านีใ้ช้เช่นเดียวกับ GFI ดังนั้น ถ้าค่า GFI และ AGFI เข้าใกล้ 1 แสดงว่า รูปแบบมี 

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.5.4 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 

Square Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของ

โมเดลที่สรา้งซึ่ง ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์  (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548 หน้า 152) 

   2.5.5 ค่า CN (Critical N) เป็นดัชนีที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่

ยอมรับดัชนคีวามสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลได้ CN ควรมีค่ามากกว่า 200                    

(ยุพิน อินธิแสง, 2558 หนา้ 122) 

   เกณฑใ์นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังตาราง 13 

ตาราง 13 สรุปเกณฑท์ี่ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคล้อง 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 

1. ค่าไค- สแควร ์(2)  
2 ที่ไม่มีนัยส าคัญหรือค่า p - value สูงกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมคีวามสอดคล้อง 

2. ค่า GFI  มคี่าตัง้แต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

3. ค่า AGFI มคี่าตัง้แต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

4. ค่า RMSEA มคี่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

5. ค่า CN  มคี่ามากกว่า 200 
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  2.5.6 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัว

บ่งชีท้ี่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรอืค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  

(factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรอืมากกว่า .70 ส าหรับองค์ประกอบหลัก 

(Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากับหรอืมากกว่า .30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย 

และตัวบ่งชี ้(Tacq, 1997, p. 280) 

  จากขั้นตอนการด าเนินวิจัยทั้ง 2 ระยะ สามารถสรุปเป็นภาพประกอบ  

ได้ดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

ระยะกำรวิจัย กจิกรรม ผลทีไ่ด้รบั 

ระยะท่ี 1 

การพัฒนาตัวบ่งชี ้ 

ขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูสังกดั

ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 23  

1. สร้างแบบสอบถามแบบมาตรวจประเมินคา่ 5 ระดบั 

2. น าเสนอที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง/ปรับปรุงแก้ไข 

3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่า IOC (IOC = 0.50 ขึน้ไป) 

4. ปรับปรุงแก้ไข ทดลองใช้ (Try – out)           

กับครูที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

5. ปรับปรุงแก้ไข น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จากครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน 

6. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคนืมาวิเคราะหข์้อมลู 

  6.1 วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นโดยใช้สถิตบิรรยาย โดย

ใชค้่าความถี่และค่าร้อยละ 

  6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 

      6.2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง 

ตัวแปรสังเกตได้ โดยใชค้่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

      6.2.2 วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลโครงสรา้งที่พัฒนาขึน้กับขอ้มูลเชิงประจักษ์

ด้วยโปรแกรม LISRELโดยใชค้่าไค – สแควร์, ค่า GFI, 

ค่า AGFI, ค่า RMSEA, ค่า CN 

7. เขียนรายงานการวิจัย 

ระยะท่ี 2 

การตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งที่พัฒนาขึน้

กับข้อมูลเชิงประจักษ ์

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับขวัญก าลงัใจในการปฏิบัตงิาน 

2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ และตัวบง่ชี ้

ที่ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ขวญัก าลงัใจ

ในการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ ์

 

 

 

ร่างตัวบ่งชีข้วญั

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ภาพประกอบ 9 ระยะการด าเนินการวิจัย 
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ตาราง 14 แสดงระยะของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผู้ใหข้้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล  

             เวลาที่ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 
 

 
 

ระยะของ

กำรวิจัย 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย ผู้ให้ข้อมลู 

กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 

เวลำที่

ด ำเนินกำร 
ผลทีไ่ด้รบั 

ระยะท่ี 1  

พัฒนาตัวบ่งชี้

ขวัญก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน

ของครูใน

โรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา

มัธยมศึกษา

เขต 23 

1. ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกบัการ

พัฒนาตัวบ่งชี ้

ขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 23 

2. สัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. วิเคราะห์และ

สังเคราะห ์

องค์ประกอบ และ 

ตัวบ่งชี้ที่ไดจ้าก

การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. เอกสารและ

งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 คน 

1. วิเคราะห์เชงิ

เนือ้หา 

 

 

 

 

 

 

2. วิเคราะห์

องค์ประกอบ

และตัวบง่ชี ้

มกราคม 2561 

 

 

 

 

ตุลาคม 2561 

ร่างตัวบ่งชี ้

ขวัญก าลังใจ

ในการ

ปฏิบัติงานของ

ครู 

ระยะท่ี 2 

ตรวจสอบ

ความ

สอดคล้องของ

โมเดล

โครงสรา้งที่

พัฒนาขึน้กบั

ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

1. สรา้งแบบสอบถาม

และหา 

ประสิทธิภาพ 

2. ทดลองใชก้ับครูที่

ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง (Try out) 

3. เก็บข้อมลูกับกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้

แบบสอบถาม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. เขียนรายงาน 

การวิจัย 

1. ผู้เชี่ยวชาญ 5 

คน 

 

2. ครูผู้สอน 30 

คน 

 

3. ครูผู้สอน 

500 คน 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ ข้อมลู

โดยใชโ้ปรแกรม 

LISREL 

ธันวาคม 2561 

 

มกราคม 2562 

 

มกราคม 2562 

 

กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

มีนาคม 2562 

ตัวบ่งชีข้วญั

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของ

ครูในโรงเรียน 

ที่มีความ

สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 
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