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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

   
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการวิจยั ตามขัน้ตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
        3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
        3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
มีรายละเอียดดังนี ้
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
    3.1.1  ประชากร   
              ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวน 127  คน  
    3.1.2  กลุมตัวอยาง   
        กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 96 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  จากนั้นใชการสุมตัวอยางอยางงาย 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 96 คน  

 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 53

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
        เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา จํานวน  2  ฉบับ  
ฉบับที่ 1 เปนแบบวัดความเครียด ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบวัดความเครียดสวนปรุงซ่ึงพัฒนาโดยนายแพทย
สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
มาใชสําหรับวัดระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนตัวแปรตาม และฉบับที่ 2 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ชัยวัฒน  
สุมังคะละ (2543, หนา 80-89) และยืนยง  ไทยใจดี (2537, หนา 263-276) ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ซ่ึงเปนตัวแปรตนที่ผูวิจัยสนใจศึกษา โดยแตละฉบับมีรายละเอียด
ดังนี้ 
        ฉบับที่ 1  แบบวัดความเครียดสวนปรุง  แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
          ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list)   
          ตอนที่ 2  เปนแบบวัดความเครียด ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(rating scales) 5 ระดับ ตามเกณฑของลิเกิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 246)  คือ  

 ระดับ  5  หมายถึง  รูสึกเครียดมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  รูสึกเครียดมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  รูสึกเครียดปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  รูสึกเครียดเล็กนอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ไมรูสึกเครียด 

  เกณฑการแปลผลขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชเกณฑในการแปลความหมายตามแนวความคิดของ เบสท (Best, 1981, p. 182) 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความเครยีดระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความเครียดระดับมาก 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความเครียดระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความเครียดระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถงึ  ไมรูสึกเครียด 
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          ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัที่ทําใหเกิดความเครยีด เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scales) 
5 ระดับ ตามเกณฑของลิเคริท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 246) คือ  

 ระดับ  5  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถงึ  ระดับสงผลตอความเครียดนอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดนอยที่สุด 

  เกณฑการแปลผลขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชเกณฑในการแปลความหมายตามแนวความคิดของ เบสท (Best, 1981, p. 182) 

ดังมีรายละเอยีดดังนี ้
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดมาก 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับสงผลตอความเครียดนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ  ระดับสงผลตอความเครียดนอยที่สุด 
 สําหรับการนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ 

นั้นใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของชูศรี วงศรัตนะ (2530, หนา 324) ดังนี้ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 แสดงวาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดกับความเครียดของผูบริหาร
สถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกัน แตถาไมเปน 0 แสดงวาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดกับความเครียด
ของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกัน โดยทิศทางของความสัมพันธนั้นพิจารณาจากเครื่องหมาย
ของคาสหสัมพนัธที่คํานวณได กลาวคือถาเปนไปในทางบวกแสดงวาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด
กับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบ
แสดงวาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดกับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกัน
ในทางตรงกันขามหรือผกผัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
ที่คํานวณไดดังนี้ 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.30 หมายถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดกับ  
  ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 
  มีความสัมพนัธกันในระดบัต่ํา  
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.30 – 0.70   หมายถงึปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดกับ
ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา 0.71 หมายถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดกับ
ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 

                 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
           3.2.1  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 แบบวัดความเครียด ผูวิจัยไดนําแบบวัดความเครียดสวนปรุง ซ่ึงพัฒนาโดยนายแพทย
สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ จากโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
มาใชในการวัดระดับความเครียดของผูบริหาร สวนฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่ทําให
เกิดความเครียด ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามของชัยวัฒน  สุมังคะละ และยืนยง  ไทยใจดี 
เพื่อเก็บขอมูลปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางดังนี้  
                1)  ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร ตาํรา แนวคดิ และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับความเครียด  
               2)  สรางแบบสอบถาม ฉบับราง โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของชยัวัฒน  สุมังคะละ (2543, หนา 80-89) และยืนยง  ไทยใจดี (2537, หนา 263-276) 
                  3)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
แนะนํา ปรับปรุง แกไข 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
                1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษา โดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (Index of Item Objective Congruece: IOC) จํานวน 
5 คน  (รายชื่อดังภาคผนวก ข) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60-1.00 ซึ่งนําไปใชได
ทุกขอคําถาม 
               2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ ปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไข   
              3)  หลังจากแกไข ปรับปรุง แบบสอบถามอยางละเอียดดีแลว เพื่อใหแบบสอบถาม
ชุดนี้ มีความเชื่อมั่น (Reliability) สําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา 
ในอําเภอแปลงยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 30 คน    
 4)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว ไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ Cronbach 
ที่เรียกวา “สัมประสิทธิ์อัลฟา” (α- Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97  
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   5)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณ
เพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
        
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดาํเนินเปนขั้นตอนตอไปนี ้
       3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่กําหนดไว 
        3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนด
เปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
        3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง 
        3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเดินทางไปรวบรวมดวยตัวเอง หลังจาก
สงแบบสอบถาม ไปแลว 1  สัปดาห 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
        
    ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลว
ไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการดังนี้ 
         3.4.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่และ    
คารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
          3.4.2  แบบสอบถามฉบับที่ 1 เปนแบบวัดความเครียดสวนปรุง ลักษณะเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา (rating scales) 5 ระดับ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยแบบ 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน 
ใชสถิติทดสอบคาที (t – test Independent) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป 
ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ  เชฟเฟ  (Scheffe)  
แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
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          3.4.3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ลักษณะเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา (rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธของปจจัยกับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใชสถิติ  สหสัมพันธพหุคูณ (multiple  correlation) และทดสอบสมมติฐาน ปจจัยที่สามารถทํานาย
ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชสถิติ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
       ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้  
       3.5.1  สถิติพื้นฐาน ไดแก  
               1)  ความถี ่(frequency) 
    2)  คารอยละ (percentage) 
    3)  คาเฉลี่ย (mean) 
    4)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
       3.5.2  สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
           1)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
     2)  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  (reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach) 
        3.5.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
          1)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยแบบ 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ใชสถิติ
ทดสอบคาที (t – test Independent) 
          2)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ใชสถิติวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe) 
    3)  ทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธของปจจัยกับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย (simple  correlation)  
        4)  ทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  
ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ปจจัยดานผูบังคับบัญชา ปจจัยดานครอบครัว  หรือปจจัย
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ดานความกดดันภายในตัวเอง  สามารถทํานายความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได  
ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 


