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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม     
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
มีขั/นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี/  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  ครูผูส้อนในสังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 รวมทั/งหมด จาํนวน 1,027 คน (สํานกังานเขตพื/นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2556) 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนในสังกัดสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด          
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 280 คน ซึ� งคดัเลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั/นโดยใช้ขนาดของสถานศึกษา
เป็นเกณฑใ์นการสุ่ม มีขั/นตอนดงันี/  
 1. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี#    
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 280 คน  
 2. สุ่มอยา่งง่ายตามขนาดของสถานศึกษาไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จาํนวน 20 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 88 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน 172 คน  
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ตาราง  2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2556 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 

จาํนวนสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดเล็ก 30 73 20 

ขนาดกลาง 43 323 88 

ขนาดใหญ่ 36 631 172 

รวม 109 1,027 280 

 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั/ งนี/  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น    

3 ตอน ดงันี/  

 ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และ

ขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  2  แบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของของลิเคอร์ท (Likert. 1976 : 247) โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้ ดงันี/   

 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 ตอนที�  3  แบบสอบถามการทาํงานเป็นทีม ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ของของลิเคอร์ท (Likert. 1976 : 247) โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้ ดงันี/   

 5 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 4 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการวจิยัครั/ งนี/ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทั/งสิ/น จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที� 1  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไป   

ของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที� 2  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และตอนที� 3  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อน    

ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งมีขั/นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
ดงันี/  

 1. ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั/งแบบสอบถาม เพื�อเป็นแนวทาง    

ในการสร้างแบบสอบถาม  
 2. เลือกเทคนิคที�ใช้ในการวดั ในที�นี/  คือ เทคนิคการวดัเจตคติของ ลิเคิร์ท ที�มีระดับ      

นํ/าหนกัของคะแนน 5 ระดบั จากมากที�สุดจนถึงนอ้ยที�สุด ดงันี/  

  ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด  

 3. สร้างขอ้ความหรือขอ้คาํถามให้ครอบคลุมตวัแปรภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 5 ดา้น
และการทาํงานเป็นทีม 5 ดา้น ไดข้อ้คาํถามจาํนวน 66 ขอ้ แลว้จากนั/นนาํไปให้อาจารยที์�ปรึกษา

พิจารณาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ/น 

 4. นาํขอ้คาํถามที�สร้างขึ/นนาํไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน  5 ท่าน ทาํการตรวจสอบ 

ให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้ได้ขอ้ความหรือคาํถามที�ดี ปรับปรุงแก้ไขขอ้ความ  

หรือขอ้คาํถามตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นเนื/อหาเสนอแนะ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกตอ้ง
ของภาษาที�ใช้ แลว้นาํขอ้ความหรือขอ้คาํถามทั/งหมดไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื/อหา (Content 

Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of         

Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 64 - 65) ไดด้ชันีความสอดคลอ้ง          
ของขอ้คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

 5. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มครูผูส้อน
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556 ที�ไม่ใช่  

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  
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 6. นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิf      
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนน    
รายขอ้กบัคะแนนรวมทั1งฉบบั  ไดค้่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.31 - 0.84 
   7. วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204 ; อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 99) ไดค้่าความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั1งฉบบัเท่ากบั 0.96 
 8. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที�กาํหนด
เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยั  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั/นตอนดงัต่อไปนี/  
 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม       
แบบสอบถามดว้ยตนเองโดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนในครั/ งแรก จาํนวน 200 ฉบบั หรือเท่ากบั
ร้อยละ 71.43 ของผูต้อบแบบสอบถามทั/งหมด หลงัจากนั/น ผูว้ิจยัได้ทาํการแจกแบบสอบถาม     
เพิ�มเติมในสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มเป้าหมายจนกระทั�งไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนทั/งหมด 280 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วจึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ขอ้มูลของแบบสอบถาม      
ทั/งหมด เพื�อทาํการวเิคราะห์ผลต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที�ไดรั้บกลบัคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกฉบบั 
 2. ทาํการลงรหสัขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ และหาค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 3. วิเคราะห์ขอ้มูล ตอนที� 1 เกี�ยวกบัสถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานและ
ขนาดของสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละและนําเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 
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 4. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที�  2 ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา       
สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยการหา   
ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมาย
เป็นช่วงคะแนน ดงันี/  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103)  
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับ

มากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51 -2.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00 -1.50 หมายถึง ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับ

นอ้ยที�สุด 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูล ตอนที� 3 ซึ� งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยวิธีการหาค่าเฉลี�ย ( X ) 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการทาํงานเป็นทีม ทั/งโดยรวมและรายดา้น แลว้นาํค่าเฉลี�ย
ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายซึ�งเป็นช่วงคะแนน  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 100) 
ดงันี/  
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51 -2.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00 -1.50 หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม 
ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 7. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้
ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั .05  ผูว้ิจยัจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการ   
ตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 8. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกับการทาํงานเป็นทีม     
ตามการรับรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยวิธีหา    
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ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s  Product  Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 144) ดงันี/  
  ค่า r อยูใ่นช่วง  0.01 - 0.20 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ�า 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.21 - 0.40 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.41 - 0.60 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.61 - 0.80 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.81 - 1.00 หมายความวา่ ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื,นฐาน 
 1. ร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. ค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s Product  Moment Correlation 
Coefficient) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าอาํนาจจาํแนกโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม   

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟา (α- Coefficient)    
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง       
2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที  (t-test) 
 2. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)ระหวา่งขนาดสถานศึกษา 
เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 3. ทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการทาํงาน
เป็นทีม โดยหาค่าสัมประสิทธิf สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน     




