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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีขั,นตอน
ในการดาํเนินการดงัต่อไปนี,  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ครูจาก 99  โรงเรียน  จาํนวน  1,565  คน 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ครู จาํนวน 310 คน ที�คดัเลือกมาดว้ยดว้ยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั,น (Stratified Random Sampling)  โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั,นของการสุ่ม การกาํหนดขนด
ของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543 : 303) ตามสัดส่วนของแต่ละ
โรงเรียน 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั, งนี,  เป็นแบบสอบถามจาํนวน  แบ่งเป็น 2 ตอน 
ดงันี,  
 ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกับภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
จาํนวน 20  ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  ของลิเคอร์ท  
(Likert’s Scale)  โดยกาํหนดความหมายดงันี,   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  2543 : 107 - 108) 
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 5   หมายถึง   ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด 

 4   หมายถึง   ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมาก 

 3   หมายถึง   ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงปานกลาง 

 2   หมายถึง   ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนอ้ย 

 1   หมายถึง   ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนอ้ยที�สุด 

 ตอนที�  2  แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  จาํนวน 66 ขอ้  

มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)        

โดยกาํหนดความหมายดงันี,   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  2543 : 107 - 108) 

 5   หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากที�สุด 

 4   หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก 

 3   หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานปานกลาง 

 2   หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย 

 1   หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ยที�สุด 

 

การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 2. กาํหนดกรอบแนวคิด ในการวิจยัและขอบข่ายในการสร้างเครื�องมือให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 3. สร้างเครื�องมือสาํหรับงานวจิยั  โดยยดึวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 4. เสนอเครื�องมือต่อประธานกรรมการ  และกรรมการที�ปรึกษาเมื�อตรวจสอบ  และนาํ

ขอ้เสนอแนะจากอาจารยที์�ปรึกษามาปรับปรุง 

 5. เสนอเครื�องมือต่อผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 คน  เพื�อหาความเที�ยงตรง (Validity)  ในดา้น

ความตรงเชิงเนื,อหา (Content Validity)  โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกบั      

วตัถุประสงคที์�กาํหนดใช ้(Index of Item - objective Congruence : IOC)  และไดค้่า IOC  ภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังาน

เขตพื,นที�จนัทบุรี เขต 1  ตั,งแต่ 0.50 ขึ,นไป  ถา้นอ้ยกวา่ 0.50 จะทาํการคดัเลือกเก็บไวเ้ป็นขอ้ความ  

ที�ตอ้งแกไ้ขหรือตดัทิ,ง 

 6. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูผูส้อน ในโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  30  คน 
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 7. นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการนาํแบบสอบถามไปทดลองใชม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ทาํการ

วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability)  โดยใช้สัมประสิทธิj แอลฟา (α-Coefficient) ของ       
ครอนบคั (Cronbach.  1990 : 204 ;  อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543 : 125)  ไดค้่าความเชื�อมั�น
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเท่ากบั 0.93  และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครู เท่ากบั 0.95  

 8. หาค่าอาํนาจการจาํแนกของขอ้คาํถามของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธิj สัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item Total Correlation) (ชูศรี  วงศรั์ตน์. 2527 : 321)  ไดค้่า

อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถาม ของแบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน     

อยูร่ะหวา่ง 0.49 ถึง 0.84  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยูร่ะหวา่ง 0.20 
ถึง 0.64 

 9. ปรับปรุงแก้ไข  จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และนาํไปเก็บรวบรวมข้อมูล    
กบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัไดด้าํเนินการเป็นขั,นตอน  ดงันี,  

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีไปถึงผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนใน สังกดัสํานกังานาเขตพื,นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามจาํนวน 310 ฉบบั  พร้อมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลไปยงัผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื,นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1    

โดยกาํหนดวนั - รับคืนดว้ย  ระบบการรับ - ส่งหนงัสือราชการผ่านสํานกังานเขตพื,นที�การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1   

 3. ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืนจากสํานกังานเขตพื,นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ตามตาราง

ที�นดัหมายดว้ยตนเอง จาํนวน 310 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและการคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ  มีขั,นตอนดงันี,  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื�อการวิจยัที�ได้รับการตอบกลบัจาก       
ผูต้อบแบบสอบถาม 
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 2. วิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น    
ของครู  โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) และค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย      
ของคะแนน ดงันี,   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  2543 : 107 - 108) 
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51  -  4.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51  -  3.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51  -  2.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00  -  1.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนอ้ยที�สุด 
 3. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) และ
ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน ดงันี,   (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543 : 
107 - 108) 
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51  -  4.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51  -  3.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51  -  2.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00  -  1.50 หมายถึง ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนอ้ยที�สุด 
 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับ       
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  สังกดัสํานกังานเขตพื,นที�จนัทบุรี เขต 1  โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิj สัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product - moment Correlation Coefficient)  โดยมี
เกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี,   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  2543 : 153)   
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่า  +  1  ถึง  -1  โดยมีเกณฑก์วา้ง ๆ  ดงันี,  
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่า  0.81 ถึง 1.00 คือ ค่ามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่า  0.61 ถึง 0.80 คือ ค่ามีความสัมพันธ์กันในระดับ

ค่อนขา้งสูง 
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่า  0.41 ถึง 0.60 คือ ค่ามีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่า  0.21 ถึง 0.40 คือ ค่ามีความสัมพันธ์กันในระดับ

ค่อนขา้งตํ�า 
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่าตํ�ากวา่ 0.20 คือ ค่ามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�า 
  ค่าสัมประสิทธิj  สัมพนัธ์ มีค่า  0   คือ ค่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื+นฐาน 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 3. ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าสัมประสิทธิj สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิj แอลฟา (α - Coefficient)    
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 ค่าสัมประสิทธิj สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
 
 
 
 
 
 
 




