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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจยั 

 
 
 การดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของ

ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี ในการวิจัยคร้ังนี้ได
ดําเนินการวิจัย  ตามขั้นตอนดังนี้ 

 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  การเก็บรวมรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2549  จํานวน  321  คน  จําแนกเปน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
จํานวน  98  คน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวน  96  คน  และเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3  จํานวน  127  คน  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  321  คน 

 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดชลบุรี กําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 607-608)  เทียบสัดสวนของประชากรแลวสุมอยางงาย  (Simple random sampling)  ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน  181  คน   
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ตาราง 1  จํานวนกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
       

 

ผูบริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวนประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 98 54 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 96 53 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 127 74 

รวม 321 181 

 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้   เปนแบบสอบถาม แบงเปน  2   ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพโดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ    

มานิต  วิทยาเขตปภา (2545, หนา 65-66) ตามแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเฟรดแมน และ อัลเมอร 
(Friedman  & Ulmer, 1984,  p. 71-152)  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating 
Scale)  มีเกณฑการใหคะแนนตามน้ําหนักของคําตอบ ดังนี้ 

4 หมายถึง  มีการปฏบิัติเสมอๆ 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติบอยครั้ง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง 
0  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ 

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดมาจากความเครียดจากการปฏิบัติงานของซินเธียร  อารและจอหน  
ดับบลิว  (Cynthia R & John W, 1990;  อางถึงในชูศักดิ์  รอยพิลา, 2540, หนา 29)  เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating Scale)  ดังนี้ 

 5  หมายถึง ความรูสึกเครียดมากที่สุด 
 4  หมายถึง ความรูสึกเครียดมาก 
 3  หมายถึง ความรูสึกเครียดปานกลาง 
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 2  หมายถึง ความรูสึกเครียดนอย 
 1  หมายถึง ความรูสึกเครียดนอยที่สุด 

ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนดังนี ้
3.2.1 ศึกษา ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของ

ผูบริหารโดยอาศัยแนวคิดของเฟรดแมน และ อัลเมอร (Friedman  & Ulmer,  1984,  p. 71-152) และ
ความเครียดจากการปฏิบัติงานของผูบริหารโดยอาศัยแนวคิดของซินเธียร  อารและจอหน  ดับบลิว  
(Cynthia  R & John W, 1990;  อางถึงในชูศักดิ์  รอยพิลา,  2540,  หนา 29)  ใน  5  ดาน ไดแก  
ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร   ดานความรับผิดชอบการบริหาร  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  
ดานความขัดแยงระหวางบุคคล  และดานความคาดหวังในบทบาทหนาที่  

3.2.2 สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยขอคําแนะนําจากประธานกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ  แนะนําปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  (Content Validity)  และความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนิค  IOC  จํานวน  5  คน 
(รายละเอยีดดงัภาคผนวก ค)  ดังรายนามตอไปนี ้
    1)  ผศ.สมปอง  ไหวพรหม   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2)  นายมานิต  วิทยเขตปภา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนนิโมก 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
3)  นายสุพล  หงษาชาต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหัวกุญแจ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

    4)  นายศิรินทร  เวชวงษ    ครูชํานาญการ  โรงเรียนบานเนินโมก 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

   5)  นายจารึก  ยิ้มแยม    ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะไมแหลม 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

3.2.3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว  นําเสนอ 
ตอประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
ใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 

3.2.4 นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผู เชี่ยวชาญ  เสนอ       
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  และนําไปทดลองใช  (Try–Out)  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 
กับผูบริหารที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน  (รายละเอียดภาคผนวก ข) จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการของครอนบาค   (Cronbach, 1990,  p. 204)  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 53 

เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถามบุคลิกภาพ  มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ  0.80  และแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียด  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.90   
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
3.3.1 ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 เขต  เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การแจกแบบสอบถามไปสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

3.3.2 ผูวจิัยสงแบบสอบถามใหแกสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  และใหสงแบบสอบถาม
คืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้ง 3  เขต  ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยผูวิจัย
ไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

3.3.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามแตละฉบับ จนครบตามเกณฑที่กําหนด 

3.3.4 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป 

3.3.5 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืน คัดเฉพาะฉบับที่สมบูรณ จํานวน  178  ฉบับ  คิดเปน
รอยละ  98.34 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการศึกษาวจิัยในครั้งนี้ผูวจิัยนําขอมูลทีไ่ดมาดําเนินตามขั้นตอน  ดงันี้ 

3.4.1 นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาใหคะแนน  ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถาม  มีเกณฑการใหคะแนนตามน้ําหนักของคําตอบ ดังนี้ 
   คําตอบในชอง “เสมอๆ”  ให 4 คะแนน 
   คําตอบในชอง “บอยครั้ง” ให 3 คะแนน 
   คําตอบในชอง “บางครั้ง” ให 2 คะแนน 
   คําตอบในชอง “นานๆ คร้ัง” ให 1 คะแนน 
   คําตอบในชอง “ไมเคยเลย” ให 0 คะแนน 
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      การแปลความหมายของคะแนน ใชคะแนนเปนเกณฑในการวิเคราะห
และพิจารณาบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชเกณฑ ตามแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเฟรด
แมนและอัลเมอร   (Friedman & Ulmer, 1984,  p. 71-152)  ดังนี้   

      ไดคะแนนตั้งแต   40  คะแนนขึ้นไป  แสดงวา  มีบุคลิกภาพแบบ A   
      ไดคะแนนต่ํากวา  40  คะแนน   แสดงวา  มีบุคลิกภาพแบบ B 

   ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณ  กําหนดคะแนนใน
แตละระดับ  (Best & Kahn, 1989,  p. 179)  ดังนี้  

   มากที่สุด ให 5 คะแนน 
   มาก  ให 4 คะแนน 
   ปานกลาง  ให 3 คะแนน 
   นอย  ให 2 คะแนน 
   นอยที่สุด ให 1 คะแนน 

3.4.2 การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายระดับคาเฉลี่ย 
ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดของ  บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว (2535, หนา  
23–24)  แลวแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   มีความเครียดอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง    มีความเครียดอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง    มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง    มีความเครียดอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง    มีความเครียดอยูในระดับนอยที่สุด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
โดยเลือกวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 3.5.1  วิเคราะหบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดชลบุรี  ใชคาสถิติความถี่และรอยละ 
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 3.5.2  วิเคราะหระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ใชคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3.5.3  เปรียบเทียบความเครียดในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหาร  ใชการทดสอบคาที  (t–test )  


