บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มี ข$ นั ตอนในการดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี$
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื องมือและหาคุณภาพของเครื องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจยั ในครั$ งนี$ ได้แก่ ครู ผูส้ อน สั งกัดสํ านักงานเขตพื$นที การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 2,037 คน จากสถานศึกษา จํานวน 203 แห่ง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั$งนี$ ได้แก่ ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื$ นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี กํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 324 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยใช้วธิ ี การจับสลาก ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เขตพื$นทีการศึกษา
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
1. กิงอําเภอแก่งหางแมว
2. อําเภอท่าใหม่
3. อําเภอนายอาม
4. อําเภอเมือง
รวมเขต 1
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1. อําเภอขลุง
2. อําเภอมะขาม
3. อําเภอแหลมสิ งห์
4. อําเภอโป่ งนํ$าร้อน
5. อําเภอสอยดาว
6. อําเภอคิชกูฎ
รวมเขต 2
รวมทั$งสิ$ น

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

202
208
138
461
1,009

32
33
22
73
160

197
92
133
217
260
129
1,028
2,037

31
15
21
35
41
21
164
324

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั$ งนี$ ได้แก่ แบบสอบถามเกี ยวกับปั จจัยจูงใจ
ที ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั$น พื$ น ฐาน สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื$ น ที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 2 ตอน ดังนี$
ตอนที 1 แบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัย ที ส่ ง ผลต่อ ความเป็ นครู มือ อาชี พ ของครู
ในสถานศึ กษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุรี ลักษณะเป็ น
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิ เคอร์ ท (Likert. 1971 : 175-176 ; อ้างถึ งใน
บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 108) ดังนี$
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5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากทีสุ ด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ด
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ ท (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 108) ดังนี$
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากทีสุ ด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ด
การสร้ างเครืองมือและหาคุณภาพของเครืองมือ
1. ศึกษาเอกสารที เกี ยวข้อง โดยศึกษาตํารา เอกสาร บทความ และงานการวิจยั ทีเกี ยวข้อง
เพือกําหนดเป็ นแนวทางในการสร้างเครื องมือ
2. ดําเนิ นการสร้ างเครื องมื อตามแนวทางที กําหนด ประกอบด้วย ปั จจัยจู งใจที ส่ งผลต่ อ
ความเป็ นครู มื อ อาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั$น พื$ น ฐาน สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื$ น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 105 ข้อ และความเป็ นครู มืออาชี พของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน
สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื$ นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี จํา นวน 45 ข้อ โดยขอคํา แนะนํา
จากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3. นํา เครื องมื อ ที ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ$ นขอคํา แนะนํา และตรวจสอบความเที ยงตรงของ
ข้อ คํา ถามจากผูเ้ ชี ยวชาญจํา นวน 5 ท่า น เพื อขอความอนุ เ คราะห์ใ นการตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื$ อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์
(Index of item Objective Congruence : IOC) และความเหมาะสมถู กต้องชัดเจนของภาษา
และการใช้ถ้อยคํา เลื อกข้อคําถามที มี ค่าความตรงตั$งแต่ระดับ 0.50 ขึ$ นไป ได้ขอ้ คําถามทั$งสิ$ น
จํานวน 94 ข้อ
4. นํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ครู ผู ้ส อนในสถานศึ ก ษาขั$นพื$ นฐาน
สั งกัดสํ า นัก งานเขตพื$ นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี ที ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง จํา นวน 30 คน
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และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่ าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยใช้ค่ าสหสั มพันธ์ รายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total Correlation) และหาค่าความเชื อมันโดยค่าสัมประสิ ทธิg แอลฟ่ า (α- Coeffcient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ได้ผลดังนี$ แบบสอบถามเกียวกับระดับปั จจัยจูงใจ
ทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พ ของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 64 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.31 ถึง 0.86 และมีค่าความเชื อมัน
เท่ากับ 0.98 แบบสอบถามเกียวกับระดับความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 30 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.56
ถึง 0.86 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.97 และค่าความเชือมันของแบบสอบถามทั$งฉบับเท่ากับ 0.99
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี$
1. ผูว้ ิจ ัย นํา หนัง สื อ จากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี ถึ ง หน่ ว ยงานต้นสั ง กัด เพื อ
ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนัดหมายเวลา
เพือรับแบบสอบถามกลับคืน
3. ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 324 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาํ เนินการดังนี$
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี$
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู ในสถานศึกษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยหาค่าเฉลี ย ( X ) ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายด้านและรายข้อ
2.2 วิเคราะห์ ข ้อมู ลความเป็ นครู มื ออาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั$นพื$นฐาน สั ง กัด
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยหาค่าเฉลีย ( X ) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เป็ นรายด้านและรายข้อ
เกณฑ์ ใ นการวิ เคราะห์ ระดับของปั จจัยจู งใจที ส่ งผลต่ อความเป็ นครู มื ออาชี พ
และระดับของความเป็ นครู มืออาชี พ ตามแบบของลิ เคอร์ ท (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อ้างถึ งใน
บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 108) ดังนี$
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ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายความว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายความว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายความว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายความว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายความว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของครู
ในสถานศึ กษาขั$นพื$นฐาน สั งกัดสํานักงานเขตพื$นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี ใช้การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (rxy)
การแปลผลความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อความเป็ นครู มืออาชี พของ
ครู ในสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีการแปลผลใน
กรณี ทีมีค่า rxy เป็ นบวก (วัญญา วิศาลาภรณ์. 2543 : 58) ดังนี$
ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ 1.00 มีค่าความสัมพันธ์สูงสุ ด
ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ 0.71 ถึง 0.99 มีค่าความสัมพันธ์สูง
ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ 0.41 ถึง 0.70 มีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสู ง
ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ 0.21 ถึง 0.40 มีค่าความสัมพันธ์ตาํ
ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ 0.00 ถึง 0.20 มีค่าความสัมพันธ์ตาที
ํ สุ ด
2.4 การวิเคราะห์ ปั จจัยจู งใจที ส่ งผลต่ อความเป็ นครู มื ออาชี พของครู ในสถานศึ กษา
ขั$นพื$นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และแบบขั$นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพื/นฐาน
1. ค่าเฉลีย (Mean)
2. ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ค่า สั ม ประสิ ท ธิg สหสั ม พันธ์ แบบเพีย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
1. ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุ ประสงค์ (Index of item Objective
Congruence : IOC)
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2. ค่าสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (rxy) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
3. ค่าความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิg แอลฟ่ า (α- Coeffcient)
ของครอนบาค (Cronbach)
สถิติทใช้
ี ในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis)
2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั$นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
3. สถิติทีใช้ในการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิ ทธิgสหสัมพันธ์พหุ คูณโดยใช้ F-test
4. สถิติทีใช้ในการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิ ทธิgการถดถอยโดยใช้ t-test

