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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจยัไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ปการศึกษา  2547  จํานวน 1,980  คนใน  3  อําเภอ  ไดแก อําเภอเมือง
ชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ  (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1. 2547) 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางไดจากการสุมกลุมประชากรในขอ  3.1.1  โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling)  ตามอําเภอโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie, and Morgan. 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยาง 320 คน โดยการเทยีบ
บัญญัติไตรยางศตามอําเภอจากกลุมประชากรในอําเภอเมอืงกลุมประชากรจํานวน 1,281 คน ได
กลุมตัวอยางจาํนวน 207 คน  อําเภอบานบึงกลุมประชากรจํานวน  561  คน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน   
91 คน และอําเภอหนองใหญกลุมประชากรจํานวน 138 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 22 คน            
ดังตาราง  1 
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ตาราง  1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 
อําเภอเมืองชลบุรี 
อําเภอบานบึง 
อําเภอหนองใหญ 

1,281 
   561 
  138 

207 
  91 
  22 

รวม 1,980 320 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
  
 3.2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควานี้เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงประกอบดวยชุดคําถาม  3  ตอน  คือ 
  1)  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ วุฒกิารศกึษา และประสบการณในการสอน
ของครู 
  2)  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ดังนี้  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และ
นอยที่สุด 
  3)  ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  
ดังนี้  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย   และนอยที่สุด 
 3.2.2  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  1)  ศึกษาคนควาทฤษฎี  แนวคิดและหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิผลขององคการจากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  
จากแหลงความรูตาง ๆ   
  2)  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและประสิทธิผลขององคการ 
  3)  นํารางแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตองและแกไขปรับปรุง 
  4)  นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง  ครอบคลุมเนื้อหา  ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใชภาษา
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และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  แลวนําเสนอตอประธาน
กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น  (รายละเอียดชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ  ตามภาคผนวก  ข) 
  5)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรครูที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  30 คน  หาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 
Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach. 1990 : 202-204) โดยคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .9838 
  6)  นําไปหาคาอํานาจจําแนก (รายละเอียดในภาคผนวก  ค)                
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
  การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการตามขัน้ตอน  ดังนี ้
 3.3.1  ขอหนังสือจากสํานกังานประสานงานบณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากครูโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 320  คน โดยใชเวลา
ในการเก็บขอมูลเปนเวลา  1  เดือน 
 3.3.2  ผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย จํานวน 320 คน โดยแนบ
ซองจดหมายและจาหนาซองถึงผูวิจัยเพื่อใหสงกลับคืน ในกรณีที่ยังไมไดรับคืนตามกําหนดเวลา  
ผูวิจัยไดสงแบบถามไปอีกผลปรากฎวาไดแบบสอบถามคืน จํานวน  306 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  
95.62 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 3.4.1  เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลว  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  
ใหคะแนนน้ําหนักคะแนนแตละขอเพื่อนําไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 3.4.2  ทําการวิเคราะหขอมูลแลวนําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลมาเทียบกับเกณฑ 
การใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว  ซ่ึงลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating Scale)  โดยเรียงจาก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
นอย  และนอยที่สุด  ตามแนวคิดของลิเคอรท  (Best, and Kahn. 1993 : 247)  ดังนี้ 

 5 หมายถึง     มีระดับแรงจูงใจ/ประสิทธิผลมากที่สุด 
 4     หมายถึง     มีระดับแรงจูงใจ/ประสิทธิผลมาก 
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 3     หมายถึง     มีระดับแรงจงูใจ/ประสิทธิผลปานกลาง 
 2     หมายถึง     มีระดับแรงจงูใจ/ประสิทธิผลนอย 
 1     หมายถึง     มีระดับแรงจูงใจ/ประสิทธิผลนอยที่สุด 

 การวิเคราะหขอมูลที่จะไดทราบวาแรงจูงใจและประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูในระดับใด  โดยใชคาเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล  
ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว. 2535 : 23-24)   

 4.51 – 5.00     หมายถึง     มีระดับแรงจูงใจ/ประสิทธิผลมากที่สุด 
 3.51 – 4.50     หมายถึง     มีระดับแรงจูงใจ/ประสิทธิผลมาก 
 2.51 – 3.50     หมายถึง     มีระดับแรงจงูใจ/ประสิทธิผลปานกลาง 
 1.51 – 2.50     หมายถึง     มีระดับแรงจงูใจ/ประสิทธิผลนอย 
 1.00 – 1.50     หมายถึง     มีระดับแรงจูงใจ/ประสิทธิผลนอยที่สุด 
 การวิเคราะหระดับความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชเกณฑดังนี้  (Runyon. 1991 : 238) 
 -.29  ถึง  -.10  หรือ  .10  ถึง  .29  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับนอย 
 -.49  ถึง  -.30  หรือ  .30  ถึง  .49  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 -1.00  ถึง  -.50  หรือ  .50  ถึง  .1.00 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับมาก 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยเลือก
เฉพาะวิธีวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความมุงหมายและการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวจิัย    
ดังนี ้

3.5.1  ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู/ประสิทธิของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ใชคาเฉลี่ย  (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.2  วิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation) 
  


