
บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 ในการวิจัยเรื� อง ปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา         
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีขั$นตอนในการดาํเนินการ   
ดงัต่อไปนี$  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือและหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัในครั$ งนี$  ได้แก่ ครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 2,037  คน จากสถานศึกษา จาํนวน 203  แห่ง  
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั$ งนี$  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังาน
เขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี�และ       

มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 324 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling)  โดยใชว้ธีิการจบัสลาก ดงัตาราง 2 
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ตาราง  2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

เขตพื$นที�การศึกษา ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษา 
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

1. กิ�งอาํเภอแก่งหางแมว 
2. อาํเภอท่าใหม่ 
3. อาํเภอนายอาม 
4. อาํเภอเมือง 

 
 

202 
208 
138 
461 

 
 

32 
33 
22 
73 

รวมเขต 1 1,009 160 

สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษา 
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

1. อาํเภอขลุง 
2. อาํเภอมะขาม 
3. อาํเภอแหลมสิงห์ 
4. อาํเภอโป่งนํ$าร้อน 
5. อาํเภอสอยดาว 
6. อาํเภอคิชกฎู 

 
 

197 
92 

133 
217 
260 
129 

 
 

31 
15 
21 
35 
41 
21 

รวมเขต 2 1,028 164 

รวมทั$งสิ$น 2,037 324 

 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั$ งนี$  ได้แก่ แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัจูงใจ    

ที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�        

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน  2  ตอน  ดงันี$  

 ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู                

ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ลกัษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175-176 ; อา้งถึงใน      

บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 108) ดงันี$   
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 5 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากที�สุด 
 4 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
 3 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
 1 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด 
 ตอนที�  2  แบบสอบถามเกี�ยวกบัความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 108) ดงันี$  
 5 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัมากที�สุด 
 4 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัมาก 
 3 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
 2 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
 1 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด 
 

การสร้างเครื�องมือและหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 1. ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง โดยศึกษาตาํรา เอกสาร บทความ และงานการวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง     
เพื�อกาํหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือ 
 2. ดาํเนินการสร้างเครื� องมือตามแนวทางที�กาํหนด ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อ
ความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษา     
ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 105 ขอ้ และความเป็นครูมืออาชีพของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ ํานวน 45 ข้อ โดยขอคําแนะนํา                 
จากอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
 3. นําเครื� องมือที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ$ นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที�ยงตรงของ            
ขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง         

เชิงเนื$อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์

(Index of item Objective Congruence : IOC) และความเหมาะสมถูกตอ้งชัดเจนของภาษา                  
และการใช้ถ้อยคาํ เลือกขอ้คาํถามที�มีค่าความตรงตั$งแต่ระดบั 0.50 ขึ$นไป ได้ขอ้คาํถามทั$งสิ$น 

จาํนวน 94 ขอ้  

 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั$ นพื$นฐาน          
สังกัดสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 30 คน         
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และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสหสัมพนัธ์รายข้อกับ 

คะแนนรวม (Item-total Correlation) และหาค่าความเชื�อมั�นโดยค่าสัมประสิทธิg แอลฟ่า (α- Coeffcient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ไดผ้ลดงันี$  แบบสอบถามเกี�ยวกบัระดบัปัจจยัจูงใจ       
ที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 64 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.31 ถึง 0.86 และมีค่าความเชื�อมั�น
เท่ากบั 0.98  แบบสอบถามเกี�ยวกบัระดบัความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดั
สํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.56   
ถึง 0.86  และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97 และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั$งฉบบัเท่ากบั 0.99 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงันี$  
 1. ผูว้ิจ ัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อ       
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี 
 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนดัหมายเวลา
เพื�อรับแบบสอบถามกลบัคืน  
 3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 324 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้าํเนินการดงันี$  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ดงันี$   
  2.1 วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยหาค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าความ
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายดา้นและรายขอ้  
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัด
สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยหาค่าเฉลี�ย ( X )  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นรายดา้นและรายขอ้  
   เกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ      
และระดบัของความเป็นครูมืออาชีพ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อา้งถึงใน        
บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 108) ดงันี$    
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   ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00    หมายความวา่  ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
   ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50    หมายความวา่  ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50    หมายความวา่  ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50    หมายความวา่  ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50    หมายความวา่  ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
  2.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครู
ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ใช้การวิเคราะห์          
ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy) 
   การแปลผลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของ
ครูในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีการแปลผลใน
กรณีที�มีค่า rxy เป็นบวก (วญัญา วศิาลาภรณ์. 2543 : 58)  ดงันี$  
   ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์  1.00  มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด 
   ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์  0.71  ถึง  0.99  มีค่าความสัมพนัธ์สูง      
   ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์  0.41  ถึง  0.70  มีค่าความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
   ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์  0.21  ถึง  0.40  มีค่าความสัมพนัธ์ตํ�า      
   ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์  0.00  ถึง  0.20  มีค่าความสัมพนัธ์ตํ�าที�สุด   
  2.4 การวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา         
ขั$นพื$นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และแบบขั$นตอน (Stepwise Multiple Regression  
Analysis)   
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื/นฐาน 

 1. ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 2. ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item Objective 
Congruence : IOC)  
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 2. ค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิg แอลฟ่า (α- Coeffcient) 
ของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ   (Enter Multiple Regression Analysis) 
 2. การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั$นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบนยัสาํคญัของสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์พหุคูณโดยใช ้F-test 
 4. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบนยัสาํคญัของสัมประสิทธิg การถดถอยโดยใช ้t-test 




