บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงเนนศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลต อ การตัด สิ น ใจเข า เป น ทหารกองประจํ า การในสัง กัด กองพัน ทหารราบมณฑลทหารบกที่
13 ผลัดที่ 2 ไดดําเนินวิธีการศึกษาตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

สมมติฐานการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
วิธีการรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

3.1 สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ทหารเกณฑ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ํ า จะมี ก ารตั ด สิ น ใจเข า เป น ทหารกอง
ประจํ า การในสั ง กั ด กองพั น ทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลั ด ที่ 2 มากกว า ทหารที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาสูง
สมมติฐานที่ 2 ทหารเกณฑที่มีรายไดต่ําจะมีการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการใน
สังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหารที่มีรายไดสูง
สมมติฐานที่ 3 ทหารเกณฑที่มีรายไดทางครอบครัวต่ําจะมีการตัดสินใจเขาเปนทหารกอง
ประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหารที่มีรายไดทาง
ครอบครัวสูง
สมมติฐานที่4 ทหารเกณฑที่มีภูมิหลังในการประกอบอาชีพเปนเกษตรกรจะมีการตัดสินใจ
เขาเปนทหารกองประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหาร
ที่มีภูมิหลังในการประกอบอาชีพอื่นๆ
สมมติฐานที่ 5 ทหารเกณฑที่มีความตองการการไดรับการยอมรับจากสังคมสูงจะมีการ
ตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2
มากกวาทหารที่มีความตองการการไดรับการยอมรับจากสังคมต่ํา
3.2 ประชากร
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ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ทหารกองประจําการผลัดที่ 2 ที่สมัคร เขากองประจําการใน
สังกัดกองพันทหารราบมลฑลทหารบกที่ 13 จํานวน 350 คน เนื่องจากประชากรที่ใชในการวิจัยมี
จํานวนนอย ผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะศึกษาประชากรทั้งหมด จํานวน 350 คน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ประเภทคําถามปลายปด
(Closed-ended Questions) และคําถามปลายเปดที่สรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมลฑล
ทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขาเปนทหารกองประจําการ ไดแก ระดับ
การศึกษา อาชีพเดิมกอนสมัครเขากองประจําการ รายไดกอนสมัครเขากองประจําการ รายได
ครอบครัวกอนสมัครเขากองประจําการ แรงจูงใจในการไดรับการยอมรับในสังคม เปนสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
สวนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาเปนทหารกองประจําการ
3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัย
ไดนํ าแบบสอบถามที่ไ ด ปรับปรุ งแล ว ตามคํา แนะนําอาจารยที่ ปรึกษาเปน ผูตรวจสอบ และให
คําแนะนําในการออกแบบสอบถาม พรอมทั้งไดแกไขใหถูกตอง และนําแบบสอบถามดังกลาวไป
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง คือ ทหารกองประจําการในเขต
จังหวัดทหารบกสระบุรี จํานวน 30 คน ณ ระดับคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และนํามาหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Statistics) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach,1990:204)
α =
α
Si2
K
St2

=
=
=
=

1 - ∑Si2
K – 1 St2
คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได
ความแปรปรวนของคะแนน
จํานวนขอทั้งหมด
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
K
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ทั้ ง นี้ ค า ที่ คํ า นวนได ค วรมี ค า ระหว า ง 0 ถึ ง 1 จึ ง อธิ บ ายได ว า หากแบบสอบถามใดมี
ประสิทธิภาพจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได ที่คํานวนไดมีคาใกลเคียง 1 และในทาง
ตรงกันขามแบบสอบถามใดที่ขาดความเที่ยงตรง คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือ ที่คํานวนไดมีคา
ลดลงจนเขาใกลเคียง 0 หรือกรณีที่แบบสอบถามไมมีความเที่ยงตรงเลย คาสัมประสิทธิ์ของความ
เชื่อถือ จะมีคาเทากับ 0 โดยในการทดสอบครั้งนี้คํานวนไดคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถามเทากับ .05 ซึ่งเปนคาความนาเชื่อถือที่อยูในขอบเขตที่ยอมรับได
2. นําแบบสอบถามทีทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลว แจกไปยังประชากรที่
เปนกลุมตัวอยาง นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบขอมูลความถูกตองและแยกแบบสอบถามที่
สมบูรณออกมา
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสวนหนึ่งและความรวมมือไปยังทหาร
ที่ปฏิบัติงานประจําการในกองพันทหารราบมลฑลทหารบกที่ 13 ใหแจกแบบสอบถามกับทหารที่
เขาเวร และนัดเวลาในการรับแบบสอบถาม
3.5 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา นําไปตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
แบบสอบถาม และคัดเลื อกที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร ในการประมวลผล โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งคาสถิติ
เพื่อใชอธิบายลักษณะของขอมูลตามวัตถุประสงคในการทําวิจัย ดังตอไปนี้
3.5.1 ตัวแปรและระดับการวัด
1) ตัวแปรอิสระ
ประเภทของขอมูล
- ระดับการศึกษา
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
- รายไดของทหารกองเกิน
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
- รายไดครอบครัว
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale
- อาชีพเดิม
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
- การไดรับการยอมรับจากสังคม
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
2) ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการ
ในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13
3.5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประเภทของขอมูล
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
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1) สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics)
สถิติเชิงพรรณนาเปนการบรรยายคุณลักษณะทั่วไปของขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสถิติ
ตอไปนี้ คาความถี่ (Frequency) คือ จํานวนคาที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และ คารอยละ
(Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล
2) สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานเปนแบบไมมีพารามิเตอร (Nonparametric) เนื่องจากระดับการวัดของตัวแปรเปนระดับ
มาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ลักษณะของขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใชสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวยสถิติดังตอไปนี้
(1) คาไคสแควร (Chi-Square Test) ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม แตไมสามารถ
กําหนดทิศทางของความสัมพันธได ใชสําหรับตัวแปรระดับมาตราเรียงลําดับ Ordinal Scale และ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งจะเปนขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย โดยมีตัวแปร
แตละตัวแบงเปนประเภทหรือกลุมยอยๆ ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ไดแก ความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม การแปลความหมาย โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสําคัญ
.05) ความหมาย คือ
- ระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 หมายความวา ตัวแปรตนมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามหรือตัวแปร 2 ตัวไมเปนอิสระจากกัน
- ระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 หมายความวา ตัวแปรตน ไมมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม หรือตัวแปร 2 ตัว เปนอิสระจากกัน
(2) ค าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัมพัน ธแ บบ Gamma (G) เป น วิธี การวัด โดยยึ ด
หลักการลดความคลาดเคลื่อนอยางเปนสัดสวน ใชอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามวาเปนไปในทิศทางใดนั้น ใหการพิจารณาทิศทางความสัมพันธของตัวแปร
จากเครื่องหมายประกอบดวย กลาวคือ ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปนลบ แสดงวา ตัวแปร
สองตัวมีความสัมพันธทางลบ หมายถึง ถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูง ตัวแปรอีกตัวมีคาต่ําหรือตรงกันขาม
กัน แตถาหากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวาตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธกัน
ทางบวกนั่นก็คือ ถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูงตัวแปรอีกตัวก็จะมีคาสูงดวยหรือในทางกลับกันถามีคา
ต่ําก็ต่ําทั้งคู สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05
หรือระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
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3.5.3 การสรุปขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่ไดรับจากกลุมตัวอยางซึ่งตอบคําถามปลายเปด
เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการฯ ซึ่งผูวิจัยนํามาจัดกลุมคํา
ตอบของขอเสนอแนะ

