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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
                ผูวิจยัไดดําเนินการเปนขั้นตอนตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1  ประชากร  ไดแก   ผูบริหารและครู  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาปราจีนบุรี  ที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  250  
แหง  จําแนกเปน  ผูบริหาร  250  คน   ครู  จํานวน  1,549  คน  0 

3.1.2 กลุมตัวอยาง  ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครซี่และมอรแกน 
(Krejcie and  Morgan.  1970  : 608)  ของผูบริหารสุมอยางงายโดยการจับฉลาก ได  ผูบริหาร  152  
คน ครูเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค ได ครู  306  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  458  คน   ดังตาราง
ตอไปนี้  (ดังภาคผนวก ข) 
 
ตาราง  2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
 

ผูบริหาร ครู 
รวม 

ผูบริหาร ครู 
รวม 

 250 1,549 1,799 152 306 458 
รวม 250 1,549 1,799 152 306 458 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี  2  ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (Check List) 
ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวน  2 แบบ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  แบงเปน  5  ระดับ  มีเกณฑดังนี้ 

5 หมายถึง  มีภาวะผูนํามากที่สุด 
4 หมายถึง  มีภาวะผูนํามาก 
3 หมายถึง  มีภาวะผูนําปานกลาง 
2 หมายถึง  มีภาวะผูนํานอย      
1 หมายถึง  มีภาวะผูนํานอยที่สุด 

 3.2.1  การสรางเครื่องมือ    
1)  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจยัที่เกีย่วของกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร 
2)  ศึกษานิยามศัพทเฉพาะเชิงปฏิบัติการ  ตามตัวแปรที่ใชในการวิจัย เพื่อเปน    

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
3)  ศึกษาแบบสอบถามของนวลทิพย  กาฬศิริ  (2547 :  98 - 104)  และมนัส   

ญาติเจริญ  (2544  :  5)   
4)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
5)  นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่เปนประธานกรรมการ  และกรรมการ        

ผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงแกไข 
6)  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   

(Validity) โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก ค) ดังรายนามตอไปนี ้
     (1)  นายสมคิด  ดีรัศมี             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     ปราจีนบุรี 
     (2)  นายชํานาญ  จันทวงษ      ผูอํานวยการสถานศึกษา 

     โรงเรียนวดักระทุมแพว 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปราจีนบุรี 
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     (3)  ผศ.ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา       
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

     (4)  อ.ศศิมา  กานยะคามนิ       อาจารย  2  ระดับ  7   
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     (5)  ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร       กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหาร 
      การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  เสนอ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช  (Try - Out)  เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่นกับสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  ไดแก  โรงเรียนหนองไมแกน
วิทยา  ผูบริหาร  2  คน  ครู  8  คน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ผูบริหาร  2  คน  ครู  8  คน  และ
โรงเรียนไผแกววิทยา  ผูบริหาร  2  คน  ครู  8  คน  จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไป
หาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1991  :  14)  เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha  Coefficient )  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .89 และเปนรายดาน  มีดังนี้ 
  1)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ      

(1)  ดานความมีบารมี          คาความเชื่อมั่นเทากับ .88 
(2)  ดานการดลใจ          คาความเชื่อมั่นเทากับ .90 

   (3)  ดานการกระตุนการใชปญญา       คาความเชื่อมั่นเทากับ .87 
   (4)  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  คาความเชื่อมั่นเทากับ .85 

2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน      
   (1)  ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม     คาความเชื่อมั่นเทากับ .93 

(2)  ดานการบริหารแบบวางเฉย        คาความเชื่อมั่นเทากับ .90 
3)  นําแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น  ทาํเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 

ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏ 

ราชนครินทร ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการสํานักงาน 
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เขตพื้นที่การศกึษาปราจีนบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไวถึงผูบริหาร
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง   

3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บแบบสอบถาม 

3.3 3   การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองใหกลุมตัวอยางที่อยูใกล  
และสงทางไปรษณีย  พรอมแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยใหกลุมตัวอยางที่อยูไกล 

3.3..4  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุม
ตัวอยางที่อยูใกล  และคอยรับแบบสอบถามทางไปรษณียหลังจากสงแบบสอบถามไปแลวภายใน   
2   สัปดาห   
 3.3.5  เมื่อยังไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยไดนัดโรงเรยีนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อมารับ  
แบบสอบถามดวยตนเองอีกใน  1  สัปดาห 
 3.3.6  ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน  458  ฉบับ ผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 443 ฉบับ เปนฉบับสมบูรณ  443 ฉบับคิดเปนรอยละ  96.72 ของ
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด  
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล   
 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี ้
3.4.1.  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

1)  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวย  ความถี่  และคา 
รอยละ  เสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

2)  ตอนที่  2  วิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
จังหวัดปราจีนบุรี  ใน  2 แบบ  ไดแก  1.  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ไดแก  ความมีบารมี  การ   
ดลใจ    การกระตุน  การใชปญญา  และการมุงความสัมพันธ  เปนรายบุคคล   2.  ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน  ไดแก  การใหรางวัลอยางเหมาะสม  และการบริหารแบบวางเฉย   วิเคราะหดวย
คาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 

3.4.2  เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จําแนกตามตําแหนง  ใชคาที  (t – test) เสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย
ประกอบ 
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3.4.3  การแปลความหมายของคะแนน ผูวจิัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของ 
คะแนนเปนตวัช้ีวดัโดยอาศยัแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว (2535, : 23 - 24)  
แลวแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดงันี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง    มีภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง    มีภาวะอยูในระดบัผูนํามาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง    มีภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง    มภีาวะผูนําอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง    มีภาวะผูนําอยูในระดับนอยที่สุด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.5.1.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  ความถี่  และคารอยละ 
3.5.2.  คาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
3.5.3.  คาคาทดสอบคาที  (t – test)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


