
บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  “ความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา”  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย

โดยเสนอรายละเอียดตามลําดับดังนี้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

3.1.1  ประชากรในการวิจัย

ประชากรในการวิจัย  คือ  ครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จํานวน  335  โรงเรียน  มีประชากรทั้งสิ้น  4,908  คน

3.1.2  ขนาดและกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง  คือ  ครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขนาด

ของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คิดจากตารางการกําหนดตัวอยางของ  Krejcie and Morgan

จากประชากร  4,908  คน  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  356  คน  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย

ข้ันตอน  ดังนี้

1)  การสุมตัวอยางจํานวนครูแตละขนาดโรงเรียน  ใชวิธีเทียบสัดสวนดังตัวอยาง

จํานวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนขนาด…  =  กลุมตัวอยางทั้งหมด  x  จํานวนครูในโรงเรียนขนาด...

จํานวนประชากร

จํานวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนขนาดใหญ  =  356 x 771  =  55.9  =  56  คน

 4,908
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หลังจากนั้นใชการคิดจํานวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนขนาดตางๆ โดยวิธีเดียวกัน

ไดดังนี้

ไดกลุมตัวอยางของประชากรในโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  56  คน

ไดกลุมตัวอยางของประชากรในโรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  96  คน

ไดกลุมตัวอยางของประชากรในโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  164  คน

ไดกลุมตัวอยางของประชากรในโรงเรียนขนาดเล็กมาก  จํานวน  40  คน

2)  สุมโรงเรียนทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราใหไดทุกขนาด

คือ  ขนาดใหญ  กลาง  เล็ก  เล็กมาก  ใชวิธีการสุมอยางงายใหไดครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียน

อยางนอย  1  โรง

3)  สุมโรงเรียนแตละขนาดมาทีละโรงเรียน  โดยวิธีสุมอยางงายในโรงเรียนขนาด

ตางๆ มาทีละโรง

4)  แลวใชประชากรทั้งหมดของโรงเรียนที่สุมมาไดในกรณีที่จํานวนประชากร

มีนอยกวากลุมตัวอยางของโรงเรียนขนาดนั้นๆ ก็จะสุมโรงเรียนมาเพิ่มที่ละโรงเมื่อเหลือโรงเรียน

สุดทายจะสุมประชากรโรงเรียนนั้นตามจํานวนที่เหลืออยูในกลุมตัวอยางของโรงเรียนขนาดนั้นๆได

จํานวนโรงเรียนและกลุมตัวอยางตามตาราง  2

ตาราง 2  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในโรงเรียนแตละขนาด

จาํนวนโรงเรียน จํานวนครู
โรงเรียนขนาด

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง

ใหญ 7 1 771 56

กลาง 24 3 1,321 96

เล็ก 193 12 2,266 164

เล็กมาก 111 8 550 40

รวม 335 24 4,908 356
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3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  3  ตอน  ซึ่งในตอนที่ 1  และ

ตอนที่ 2  ผูวิจัยสรางเอง  สวนแบบสอบถามตอนที่ 3  ไดนําแบบสอบถามของ เฮาส  และเดสเลอร

(House, and Dessler : 1974)  ที่ไดสรางไวโดยถอดความ  และสรางเพิ่มเติมโดย  กาญจนา          

จันทรไทย  (2539)  มาปรับปรุงใหสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้

ข้ันที่ 1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวสรางแบบสอบถาม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 3 ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก

เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  หนาที่รับผิดชอบ   โดยแบบสอบถามเปนแบบ

เลือกตอบ (Check List)  ในสถานภาพเรื่องหนาที่รับผิดชอบนั้นผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือก

ไดมากกวา 1 ขอ

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 32 ขอ  โดยสรุปเปนปจจัย 6 ดาน  คือ

ก) ดานความสําเร็จของงาน
ข) ดานการไดรับการยอมรับ
ค) ดานความกาวหนาในตําแหนง
ง) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จ) ดานเงินเดือน  หรือผลประโยชนเกื้อกูล

ฉ) ดานสภาพการทํางาน
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Summated

Rating Scale)  ของ Likert 5 ระดับ  โดยแตละระดับกําหนดชวง คะแนนไวดังนี้

5 หมายถึง มีความพึงพอใจที่สุด

4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย

1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
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ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

โดยนําแบบสอบถามของ  House, and Dessler  (1974)  ที่ไดสรางไวโดยถอดความ  และสราง

เพิ่มเติมโดย กาญจนา จันทรไทย  (2539)  มาปรับปรุงใหสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้  มีจํานวน

ทั้งหมด 33 ขอ  โดยมีแบบภาวะผูนําของผูบริหาร 4 แบบ  คือ

ขอ   1-10 แบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน

ขอ 11-17   แบบภาวะผูนําแบบสั่งการ

ขอ 18-28   แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ

ขอ 29-33   แบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

เปนแบบสอบถามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนวาแสดงแบบภาวะผูนําตอไปนี้มากนอยเพียงใด  โดยใหทําเครื่องหมาย /  ในชองที่ตรงกับ

ระดับความถี่ของการปฏิบัติตนตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารในโรงเรียนของทานมากที่สุด

ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

โดยแตละระดับกําหนดชวงคะแนนไวดังนี้

5  หมายถึง ตลอดเวลา

4 หมายถึง บอยๆ

3 หมายถึง บางครั้งบางคราว

2 หมายถึง ไมคอยจะแสดง

1 หมายถึง ไมเคย

ข้ันที่ 2  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจรูปแบบ  ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ความเหมาะสมของภาษา  ตลอดจนการให

ความคิดเห็น  และขอเสนอแนะตางๆ

ข้ันที่ 3  นําแบบสอบถามมาปรับแกไขตามที่ไดรับคําแนะนํา

ข้ันที่ 4  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out)  กับครูที่สอนระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน

ข้ันที่ 5  นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหความเชื่อมั่นโดยใชวิธีของ Cronbach

โดยคํานวณสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient)

จากการวิเคราะหขอมูลการทดลองใช  พบวา  แบบสอบถามตอนที่ 2  ซึ่งเปน

แบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  และตอนที่ 3  ซึ่งเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับ
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แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ซึ่งไดคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient)  เทากับ 0.8561

และ 0.9546  ตามลําดับ  แสดงวาแบบสอบถามชุดนี้มีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง

ข้ันที่ 6  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

3.3.1  จัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยแจงขอความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถามใหกับครูในโรงเรียนตางๆ จํานวน 356 ฉบับ

3.3.2  ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  คร้ังแรกเก็บคืนมาได 185 ฉบับ  กรณีที่มี

บางสวนที่ยังเก็บไมได  ผูวิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามใหม  ไดคืนมาอีก 120 ฉบับ  รวมเปน

305 ฉบับ คิดเปนรอยละ  85.67  จากจํานวนจัดสงทั้งหมด  โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ทั้งสิ้น 2 เดือน

3.3.3  นําแบบสอบถามที่ไดมาคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ  ไดจํานวน 282 ฉบับ  คิดเปน

รอยละ  79.21  จากจํานวนจัดสงทั้งหมดเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป

3.4 การวิเคราะหขอมูล

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คํานวณคาสถิติตางๆดังนี้

3.4.1  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ  วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่และ

หาคารอยละ

3.4.2  การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยคาเฉลี่ย ( X )  และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยกําหนดความหมายของคาเฉลี่ย  ดังนี้

1)  คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด

2)  คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก

3)  คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง

4)  คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย

5)  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยที่สุด

3.4.3  วิเคราะหเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครูระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  พิจารณาจากคะแนนรวมในแตละแบบภาวะผูนําในแบบสอบถาม
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แตละชุดพิจารณาคาเฉลี่ย ( X )  คะแนนรวมของภาวะผูนําแบบใดสูงสุดก็จัดไวในแบบภาวะผูนํา

นั้นๆ  โดยถามีแบบภาวะผูนําที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากันก็นํามาใชในการวิเคราะหทั้งคู

ดังนั้นจึงมีจํานวน “n”  ของแบบภาวะผูนําสูงกวาจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งมีทั้งหมด

282 คน  ซึ่งจะปรากฎดังในตาราง 13 ของบทที่ 4  วิเคราะหความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

3.4.4  วิเคราะหโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ  สหสัมพันธแบบเพียรสัน [Pearson Product–

Moment Correlation Coefficient (Rxy)]

ภาพ 11  แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นตอน การดําเนินการ ผลที่ได

ศึกษาขอมูล

เบื้องตน

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดการวิจัย

สรางและพัฒนา

เครื่องมือการวิจัย

ตรวจสอบเครื่องมือ

ดานเนื้อหา

ทดลองใชเครื่องมือ

เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล

และรายงานผล

กําหนดโครงสรางเนื้อหา

-  ดานความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู

-  ดานแบบภาวะผูนํา

รางเครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัย

ตรวจสอบเครื่องมือ

โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน

เครื่องมือ

มีความตรง

ทดลองใชเครื่องมือกับครู 30 คน

เพื่อหาความเที่ยงของเครื่องมือ

เครื่องมือ

แบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ

สอบถามครู 356 คน

ไดขอมูลที่นํามา

วิเคราะหได 282 คน

คิดเปนรอยละ 79.21

วิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย

และรายงานผล

1

2

3

4

5

6


