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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับตอไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3.2.1  การสรางเครื่องมือ  
3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.6  แผนปฏิบัติการวิจัย 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549  ใน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  2,485  คน   
         3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 ใน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 จํานวน  331  คน  ซ่ึงไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
ตารางของเครจซี่และมอรแกน(Krejcie  and  Morgan, 1970, p. 608) และสุมแบบแบงชั้น (Stratified  
Random  Sampling)   
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ตาราง  1    จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร กลุมตัวอยาง ขนาดของ
สถานศึกษา ผูบริหาร ครู 

รวม 
ผูบริหาร ครู 

รวม 

ขนาดเล็ก 53 290 343 7 39 46 
ขนาดกลาง 74 650 724 9 87 96 
ขนาดใหญ 41 1,377 1,418 6 183 189 

รวม 168 2,317 2,485 22 309 331 

 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามการใชอํานาจ
ของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  
แบบสอบถามประกอบดวย  2  ตอน  ดังนี้ 
       ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา   จํานวน  1 ขอ  ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  (Check  List)     
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  แบงออกเปน 7 ดาน  คือ  อํานาจการ
ใหรางวัล  อํานาจการบังคับ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  อํานาจความเชี่ยวชาญ  อํานาจ
ขาวสาร  และอํานาจการพึ่งพา  ลักษณะของแบบสอบถาม  เปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ 
(Rating  Scale)  ตามแนวคิดของ ลิเคิรท  (Best & Kahn, 1993 : 246) โดยกําหนดระดับความมาก
นอยของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา โดยใหน้ําหนักคะแนน  ดังนี้  
  มีการใชอํานาจมากที่สุด     ได 5 คะแนน 
  มีการใชอํานาจมาก   ได 4 คะแนน 
  มีการใชอํานาจปานกลาง   ได 3 คะแนน 
  มีการใชอํานาจนอย   ได 2 คะแนน 
  มีการใชอํานาจนอยที่สุด   ได 1 คะแนน  
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 72  ขอ แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 มี 2 ขอ และตอนที่ 2  มี  70 

ขอ คือ ดานอํานาจการใหรางวัล  10  ขอ ดานอํานาจการบังคับ 10 ขอ  ดานอํานาจตามกฎหมาย 10 
ขอ ดานอํานาจอางอิง 10 ขอ ดานอํานาจความเชี่ยวชาญ 10 ขอ ดานอํานาจขาวสาร 10  ขอ  ดาน
อํานาจการพึ่งพา 10  ขอ  และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
                   เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยอาศัยหลักและแนวคิดในการสราง
เครื่องมือดังนี้ 
 1)  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2)  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามกรอบแนวคดิเกีย่วกับการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบงออกเปน 7 ดาน  คอื  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจการบังคับ  
อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  อํานาจความเชี่ยวชาญ  อํานาจขาวสาร  และอํานาจการพึ่งพา   
 3) นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบ  แนะนํา  ปรับปรุงและแกไข 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)  ตลอดจนความชัดเจนของเนื้อหาและความเหมาะสม         
ในการใชภาษา  โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาดวยเทคนิค IOC (ภาคผนวก ค) จํานวน 5 ทาน คือ 
 (1)  นายศิริพงศ  ฑีฆะ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    
                                                                                  พัฒนาการสุวินทวงศ 
 (2)  นายอํานาจ  ภักดีเสนหหา ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 
 (3)  นายทวีป  รัตนาเกียรติ รองผูอํานวยการโรงเรียนดัดดรุณี 
 (4)  นางกรกานต  พรมเดเวช อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 (5)  นางอุษา  บุษบงค ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพุทธโสธร 
 2)  นําแบบสอบถามที่ได ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนอ
ตอประธานกรรมการ  และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
กอนนําไปทดลองใชตอไป 
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 3)  นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  เสนอ    
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  และนําไปทดลองใช  (Try – Out)  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 
กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ที่
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน  จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น 
ดวยวิธีการของครอนบาค  (Cronbach. 1990 : 204) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  
Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถามทั้งฉบับที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.90 
 4)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูล 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
 3.3.1  สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวจิัยดวยตนเอง 
 3.3.2  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดนิทางไปรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห 
 3.3.3  ถายังไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจยัจะนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกใน 1  สัปดาห 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัยดําเนินการตอไปนี้ 
          3.4.1  ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
          3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
          ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จะวิเคราะหโดยหา
คาความถี่และคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
   ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  นําเสนอขอมูลในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
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3.4.3  เปรียบเทียบความแตกตางโดยใช  t-test  และ  F-test   
          3.4.5  เกณฑการวิเคราะหขอมูลของ Best (1993 : 246) 
       คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ผูบริหารมีการใชอํานาจในระดับมากที่สุด    
 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง   ผูบริหารมีการใชอํานาจในระดับมาก  
 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ผูบริหารมีการใชอํานาจในระดับปานกลาง  
 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ผูบริหารมีการใชอํานาจในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ผูบริหารมีการใชอํานาจในระดับนอยที่สุด  
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ดังนี้   
 3.5.1  ความถี่และคารอยละ 
 3.5.2  คาเฉลี่ย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.5.3  การทดสอบคา  t - test 
 3.5.4  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of  Varience) โดย
ใช  F – test และทดสอบความแตกตางรายคูโดยใช  Scheffe’s 
 
 


