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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

3.1 รูปแบบของกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

3.2.1) ประชำกรเป้ำหมำย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ หมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน
ทั้งหมด 204 คน  

3.2.2) กลุ่มตัวอย่ำง 

ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้วยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2550) 
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ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 135 คน จากนั้นผูศึ้กษาท าการสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจบัสลากช่ือหมอดินอาสาต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่
จนไดจ้  านวนตวัอยา่งครบ 135 คน  

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

3.3.1) ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 1 ฉบบั จ านวน 6 ตอน มีลกัษณะ
ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สภาพพื้นฐานของหมอดินอาสาประจ าต าบล 
ตอนท่ี 2 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
ตอนท่ี 3 ปัจจยัสนับสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการสร้างขวญัก าลงัใจหรือความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 6 ความตอ้งการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3.3.2) กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

ผูศึ้กษาท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดย
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดและ
แบบสอบถาม เม่ือสร้างแบบสอบถามส าเร็จแลว้ จึงน าเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าการแกไ้ข จน
ไดแ้บบสอบถามเพื่อน าไปทดสอบ เพื่อหาความถูกตอ้งเท่ียงตรง แลว้จึงน ามาแกไ้ขปรับปรุง เพื่อน า
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น าไปเก็บขอ้มูล 

3.3.3) รำยละเอียดของเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ตอนที ่1 สภาพพื้นฐานของหมอดินอาสาประจ าต าบล ดา้นสังคม และเศรษฐกิจของหมอ
ดินอาสา เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งในทอ้งถ่ิน พื้นท่ีถือ
ครองทางการเกษตร อาชีพหลกัและอาชีพรอง รายภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรต่อปี 
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ภาระหน้ีสิน ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี ระยะเวลาในการปฏิบติังานของหมอดิน
อาสา 

ตอนที่ 2 ขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดั
เชียงใหม่ ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด โดยลกัษณะของค าถามเป็นค าถามเชิงบวก
และค าถามเชิงลบ ซ่ึงการออกแบบแบบสอบถามคร้ังดดัแปลงมาจาก ผดุง วุฒิเอย้ (2552) โดย
หมอดินอาสาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละประเด็นนั้น หมอดินอาสามีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ใด ตามมาตรวดัระดบัคะแนน ของ Likert Scale ดงัน้ี 

ค าถามเชิงบวก 

ระดบัมาก  มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน 
ระดบัค่อนขา้งมาก  มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน 
ระดบัปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย  มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
ระดบันอ้ย  มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 

ค าถามเชิงลบ 

ระดบัมาก  มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 
ระดบัค่อนขา้งมาก  มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
ระดบัปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน 
ระดบันอ้ย มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน  

การแปลความหมายระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม่ ใช้วิธีน าค่าเฉล่ียน ้ าหนักความคิดเห็น (Weight Mean Score) ในแต่ละประเด็นมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบัมาก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 คะแนน 
ระดบัค่อนขา้งมาก ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 คะแนน 
ระดบัปานกลาง ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 คะแนน 
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 คะแนน 
ระดบันอ้ย  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 คะแนน 
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ตอนท่ี 3 ปัจจยัสนับสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม่ ลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด ซ่ึงมีจ านวนค าถามทั้ งหมด 32 ข้อ โดย
แบ่งเป็น ปัจจยัค ้าจุน 13 ประเด็น และปัจจยัจูงใจ 19 ประเด็น โดยก าหนดระดบัความคิดเห็น
ตามมาตรวดัของ Likert ดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั  5  คะแนน 
เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั  4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ  มีค่าเท่ากบั  3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั  2  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั  1  คะแนน 

การแปลความหมายระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ใชว้ธีิน าค่าเฉล่ียน ้ าหนกัความคิดเห็น (Weight Mean Score) ในแต่
ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  คะแนน 
เห็นดว้ย ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน 
ไม่แน่ใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมี
จ านวนค าถามทั้งหมด 16 ประเด็น โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นตามมาตรวดัของ Likert ดงัน้ี 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั  5  คะแนน 
มีความพึงพอใจมาก  มีค่าเท่ากบั  4  คะแนน 
มีความพึงพอใจปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3  คะแนน 
มีความพึงพอใจนอ้ย  มีค่าเท่ากบั  2  คะแนน 
มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั  1  คะแนน 

การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
ใช้วิธีน าค่าเฉล่ียน ้ าหนกัความคิดเห็น (Weight Mean Score) ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 คะแนน 
  มีความพึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 คะแนน 
  มีความพึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 คะแนน 
  มีความพึงพอนอ้ย  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 คะแนน 
  มีความพึงพอนอ้ยท่ีสุด  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 คะแนน 

ตอนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการสร้างขวญัก าลงัใจหรือความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นค าถามในลักษณะแบบ
ปลายเปิดใหห้มอดินอาสาแสดงความคิดเห็น 

ตอนท่ี 6 ความตอ้งการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน มีจ านวนค าถาม
ทั้งหมด 17 ประเด็น โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นตามมาตรวดัของ Likert ดงัน้ี 

มีความตอ้งการมาก  มีค่าเท่ากบั  3  คะแนน 
มีความตอ้งการปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  2  คะแนน 
มีความตอ้งการนอ้ย  มีค่าเท่ากบั  1  คะแนน 
ไม่มีความตอ้งการ  มีค่าเท่ากบั  0  คะแนน 

การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  ใชว้ิธี
น าค่าเฉล่ียน ้าหนกัความคิดเห็น (Weight mean score) ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

มีความตอ้งการมาก ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.33 - 3.00 คะแนน 
มีความตอ้งการปานกลาง ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.67 – 2.32 คะแนน 
มีความตอ้งการนอ้ย ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.66 คะแนน 
ไม่มีความตอ้งการ ค่าคะแนนเฉล่ีย          ≤  0.99 คะแนน 

3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือกำรศึกษำ 

1) การตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ี
สร้างเสร็จแลว้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจพิจารณาค าถามในแต่ละขอ้วา่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หลังจากนั้นก็น ามาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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2) การทดสอบความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลอง
เก็บขอ้มูลจากหมอดินอาสาประจ าต าบล จ านวน 30 คน โดยผูศึ้กษาได้เก็บข้อมูลในพื้นท่ีจงัหวดั
สระบุรี เพื่อน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม แลว้วิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อหาค่า Reliability Coefficient ปรากฏว่าแบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 2 3 4 และ6 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากบั alpha = 0.7932, 0.7805, 0.7880 และ 0.7173 ตามล าดบั 

3.5 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
พร้อมค าแนะน าไปกบัแบบสอบถาม ส่งไปยงัหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแลว้จ านวน 135 คน และไดรั้บการตอบกลบั 100% 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ
งานวิจยั ส่ิงพิมพ์ ข้อมูลจากระบบออนไลน์ และห้องสมุด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษา 

3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ความ
พึงพอใจในงานของหมอดิน และความต้องการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตามใชส้ถิติการวเิคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ ( Independent Variable) เป็นปัจจยัต่าง ๆ ของหมอดินอาสาประจ าต าบล 
คือ อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ า
ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ และความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังาน 

ตวัแปรตาม ( Dependent Variable) คือ ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชรู้ปสมการ ดงัน้ี 
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Y =  a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + …+ b11 X11  

โดยท่ี Y คือ ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 X1 คือ อาย ุ(จ านวนเตม็ปี) 
 X2 คือ การศึกษา (จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา) 
 X3 คือ การบงัคบับญัชา (คะแนน) 
 X4 คือ สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (คะแนน) 

X5 คือ ความส าเร็จในงาน (คะแนน) 
X6 คือ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (คะแนน) 
X7 คือ ความรับผดิชอบ (คะแนน) 
X8 คือ ความกา้วหนา้ในงาน (คะแนน) 
X9 คือ ความกา้วหนา้ในชีวติ (คะแนน) 
X10 คือ ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  

 (คะแนน) 
X11 คือ ความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังาน  
  (คะแนน)  
a คือ ค่าคงท่ี 
b1, b2, b3, …, b14  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ 

ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ วดัไดจ้ากคะแนนระดบัขวญั
ก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (ตอนท่ี 2) และในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (ตอนท่ี 3) คือ 
ปัจจัยค ้ าจุน ได้แก่ การบังคับบัญชา และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยจูงใจ ได้แก่ 
ความส าเร็จในงานท่ีท า การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าในงาน และ
ความกา้วหนา้ในชีวิต ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (ตอนท่ี 
4) และความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังาน (ตอนท่ี 6) ซ่ึงคะแนนท่ีใช ้
เป็นคะแนนเฉล่ียของหมอดินอาสาในแต่ละบุคคล 

3.7 สถำนทีด่ ำเนินกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่


