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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตของขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัด
รอยเอ็ด เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
3.1 สมมติฐานการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3.4 วิธกี ารรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 สมมุติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูงมีระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่ระดับการศึกษาต่ํา
สมมติฐานที่ 2 ขาราชการที่มีรายไดตอเดือนสูงมีระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่มีรายไดตอเดือนต่ํา
สมมติฐานที่ 3 ขาราชการที่มีความรู ความรอบคอบและการวางแผนในการใชจายสูงมีระดับ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่มีความรู ความรอบคอบและการ
วางแผนในการใชจายต่ํา
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สมมติฐานที่ 4 ขาราชการที่มีคุณธรรม มีความตระหนัก มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน
สูง มีระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่มีคุณธรรม มีความ
ตระหนัก มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทนต่ํา
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตของขาราชการ
ในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
(Questionnaire)
ประชากรที่ใชศึกษา ไดแกขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 160 คน ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนนอย ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา
ประชากรทั้งหมด (Population Universe)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.3.1 การศึกษาจากเอกสาร ไดแก ขอมูลที่ไดจากการคนควาจากหนังสือ วารสารทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ รายงาน การวิจัย ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด
ขอบเขตการศึกษาและการประกอบการสรางแบบสอบถาม
3.3.2 การศึกษาภาคสนาม โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือใน
การศึกษา จํานวน 1 ชุด เปนแบบสอบถามแบบผสม คือ แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-ended
Questionnaires) และคําถามปลายเปด (Open-ended Questionnaires) ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ที่มีการใหคะแนนแบบเดียวกันทุกขอโดยกําหนดในแตละขอมีคะแนน
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เปน 1 2 3 4 5 ตามลักษณะการตอบระดับการปฏิบัติ มี 5 ระดับไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
มากที่สุด โครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 สวน คือ
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว แปรต น ที่ เ กี่ ย วกั บ ข อ มู ล พื้ น ฐาน ได แ ก อายุ วุ ฒิ
การศึกษา และรายรับตอเดือน เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่สงผลตอระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตของขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
จังหวัดรอยเอ็ด เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับไดแก นอย
ที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด แบงออกเปน 2 ดานความรู ความอดทน และการวางแผนในการใช
จาย ดานความมีคุณธรรม มีความตระหนัก มีความซื่อสัตยและมีความอดทน จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 3 เปน แบบสอบถามที่เ กี่ ย วกั บตัว แปรตาม คื อ ระดั บ การนํ า หลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใชในชีวิตของขาราชการ รอยเอ็ด เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) มี 5 ระดับไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ความมีภูมิคุมกัน จํานวน 4 ขอ
3.3.3 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวตามคําแนะนําอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบ และใหคําแนะนําใน
การออกแบบสอบถาม พรอมทั้งไดแกไขใหถูกตอง และนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดสอบ (Pre-test)
กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางคือขาราชการทหารในกองพลทหารราบที่ 6 จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 30 ชุด ณ ระดับคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability Statistics) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบัค (Cronbach, 1990: 204) และไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ 0.8814 ซึ่ง
เปนคาที่ยอมรับไดตามระดับคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
α =
K
1 - ∑Si2
K–1
St2
α = คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได
Si2 = ความแปรปรวนของคะแนน
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K = จํานวนขอทั้งหมด
St2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
ทั้งนี้คาที่คํานวนไดควรมีคาระหวาง 0 ถึง 1 จึงอธิบายไดวาหากแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ
จะทํา ให ค า สั มประสิ ทธิ์ ของความเชื่อถื อได ที่ คํานวนได มีค า ใกลเคี ย ง 1 และในทางตรงกั นข า ม
แบบสอบถามใดที่ขาดความเที่ยงตรง คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือ ที่คํานวนไดมีคาลดลงจนเขา
ใกลเคียง 0 หรือกรณีที่แบบสอบถามไมมีความเที่ยงตรงเลย คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือ จะมีคา
เทากับ 0 โดยในการทดสอบครั้งนี้คํานวนไดคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม
เทากับ 0.818 ซึ่งเปนคาความนาเชื่อถือที่อยูในขอบเขตที่ยอมรับได
3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
ในการศึกษาครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใชความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเปนแนวทางในการสราง
คําถามในแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูว ิจยั ทําการเก็บขอมูล โดยการไปแจกแบบสอบถามดวยตัวเองที่
กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ดและขอรับแบบสอบถามคืนในวัน
เดียวกัน
2. นําขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปตามประเด็นคําถามและคําตอบที่ได
จากแบบสอบถาม
3. ผูวจิ ัยไดตรวจสอบแบบสอบถามที่มีการตอบครบถวน และลงรหัสขอมูลตามจํานวนให
ครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง 160 ชุด
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3.5 การวิเคราะหขอ มูล
เมื่อเก็บรวมรวมแบบสอบถามแลว ผูศึกษาจะนํามาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสังคมสาสตร SPSS (Statistical Package for Social Science Statistical)
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอผลการศึกษาใน
รูปคําบรรยายประกอบตาราง โดยที่ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลที่มีระดับการวัด แบงเปนระดับนอย-มาก
มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
3.5.1 ตัวแปรและระดับการวัด
1) ตัวแปรอิสระ
1. ระดับการศึกษา
2. รายไดตอเดือน
3. ความรู
4. ความมีคุณธรรม
2) ตัวแปรตาม
1.การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน

ประเภทของขอมูล
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ประเภทของขอมูล

มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)

3.5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1 สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics)
สถิติเชิงพรรณนาเปนการบรรยายคุณลักษณะทั่วไปของขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสถิติ
ตอไปนี้ คือ
คาความถี่ (Frequency) คือ จํานวนคาที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ใชในการวิเคราะหขอมูล
คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล
2 สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) ใชสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเปนแบบไม
มีพารามิเตอร (Nonparametric) เนื่องจากระดับการวัดของตัวแปรเปนระดับมาตราเรียงลําดับ (Ordinal
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Scale)
ลั ก ษณะของข อ มู ล ไม มี ก ารแจกแจงแบบปกติ จึ ง ต อ งใช สถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน
ประกอบดวยสถิติดังตอไปนี้
2.1 คาไคสแควร (Chi-Square Test) ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม แตไมสามารถกําหนด
ทิศทางของความสัมพันธได ใชสําหรับตัวแปรระดับมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale) และนามบัญญัติ
ซึ่งจะเปนขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย โดยมีตัวแปรแตละตัวแบงเปนประเภทหรือกลุม
ยอยๆ ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป การแปรความหมาย โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสําคัญ
0.05) คือ
- ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับหรือนอยกวา 0.05 หมายความวา ตัวแปรตนมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม หรือ ตัวแปร 2 ตัวไมเปนอิสระจากกัน
- ระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 หมายความวา ตัวแปรตน ไมมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตาม หรือ ตัวแปร 2 ตัว เปนอิสระจากกัน
2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma (G) เปนวิธีการวัดโดยยึดหลักการลด
ความคลาดเคลื่อนอยางเปนสัดสวน ใชอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามว า เป น ไปในทิ ศ ทางใดนั้ น ให ก ารพิ จ ารณาทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ ของตั ว แปรจากเครื่ อ งหมาย
ประกอบด ว ย กล า วคื อ ถ า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ มี ค า แบบลบ แสดงว า ตั ว แปรสองตั ว มี
ความสัมพันธทางลบ หมายถึงถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูง ตัวแปรอีกตัวมีคาต่ําหรือตรงกันขาม แตถาหาก
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธกันทางบวก นั่นก็คือ
ถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูงตัวแปรอีกตัวก็จะมีคาสูงดวย หรือในทางกลับกันถามีคาต่ําก็ต่ําทั้งคู สําหรับคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05
สําหรับการพิจารณาถึงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม นั้น
พิจารณาได ดังนี้ (Davis, 1971: 49)
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คา Gamma
0.00
0.01-0.09
0.10-0.29
0.30-0.49
0.50-0.69
0.70 ขึ้นไป
- 0.01-0.09
- 0.10-0.29
- 0.30-0.49
- 0.50-0.69
- 0.70 ขึ้นไป

ระดับความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธกัน
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
ไมมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
ไมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
ไมมีความสัมพันธกนั ในระดับปานกลาง
ไมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
ไมมีความสัมพันธกันในระดับสูง

