
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จํานวน 2,437 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางของครผููสอนโดยใชตารางสาํเรจ็รูปของ Krejcie and 

Morgan (1970 : 608) จากครูทั้งหมด 2,437 คน จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน และใชวิธีการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูนํา

เหนือภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาเรื่องกระบวนการภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งประกอบดวย กระบวนการภาวะผูนําเหนือผูนํา 1) การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 2) การแสดง

เปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 3) การกระตุนใหบุคลากรตังเปาหมายดวยตนเอง 4) การสราง

รูปแบบความคิดในทางบวก 5) การอํานวยความสะดวกใหเกดิภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและการตําหนิ
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ทางสรางสรรค 6) การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 7) การอํานวยความ

สะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ตามแบบของ Likert กําหนดคานํ้าหนัก ดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับในระดับมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับในระดับนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับในระดับนอยทีสุ่ด 

การสรางเครื่องมือในการรวบรวมงานวิจัย 

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1.  ศึกษาคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูนําเหนือภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 ดาน คือ 1)การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 2) การแสดงเปน

แบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 3) การกระตุนใหบุคลากรตังเปาหมายดวยตนเอง 4) การสราง

รูปแบบความคิดในทางบวก 5)การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและการตําหนิ

ทางสรางสรรค 6) การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 7) การอํานวยความ

สะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)       

5 ระดับของ Likert โดยสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัยเพือ่ใชเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะห  

 3.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลผล เพื่อกําหนดโครงสราง ขอบเขตและ

เน้ือหาของแบบสอบถามโดยขอคําแนะนําจากกรรมการควบคุมภาคนิพนธ 

 4.  ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามโครงสรางขอบเขตของเน้ือหาและวิธีการสราง

แบบสอบถาม 

 5.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบโครงสรางคําถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเน้ือหาสาระแลวนํามาปรับปรุงแกไข

ใหสมบูรณย่ิงข้ึน หลังจากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

  5.1 ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย การศึกษาระดับปริญญาโทดานภาษาไทยหรือผูมี

ผลงานทางดานวิชาการ 

  5.2 ผูเช่ียวชาญดานวิจัยหรือวัดประเมินผล การศึกษาระดับปรญิญาโทข้ึนไป 

  5.3 ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปโดยให

คําแนะนําตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามโดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of 
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Item-Objective Congruence : IOC) พรอมทั้งตรวจความถูกตองของการใชภาษาที่ใชในแบบสอบถาม

โดยผูเช่ียวชาญประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ คือ 1 = สอดคลอง, 0 = แนใจ, -1 = ไมสอดคลองขอ

คําถามที่ดีควรมีคา IOC ใกล 1 ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไข 

 6. คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป และปรับปรุงขอคําถาม

ที่คัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพื่อใหมีความเที่ยงตรงของเน้ือหาสมบูรณย่ิงข้ึนจากน้ันนํา

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

พิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตรวจสอบและแกไขครั้งสุดทาย 

 7. นําเสนอแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงครั้งสุดทายไปทดลอง (Try Out) ครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการทํา

การวิจัยครั้งน้ี จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสตูร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค กําหนดคาความเช่ือมั่น 0.80 ข้ึนไป คาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94 

 8. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว มาปรับปรุงอีกครั้งหน่ึงแลวนํา

แบบสอบถามที่สมบูรณ ไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เพื่อใหการวิจัยในครัง้น้ีบรรลุตามวัตถุประสงคผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางโดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลในการวิจัย 

 2.  ผูวิจัยนําหนังสือราชการดังกลาวพรอมเครื่องมือในการวิจัยสงมอบใหโรงเรียน           

ใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และรับคืนดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร มีข้ันตอนดังน้ี 

 1.  ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรบัคืนทุกฉบบั 
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 2.  แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห

โดยการแจงแจงความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) 

 3.  แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูริหารสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ใชวิธีบันทึกคะแนนตามเกณฑนํ้าหนักคะแนน  

 4.  วิเคราะหระดับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา โดยการคํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย เปนตัวช้ีวัดตามแนวคิดของ จําเรียง ไพบูลยเบ็ญจะ (2550) แลวแปลความหมาย

ตามเกณฑที่กําหนด ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน

ระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากที่สุด 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมลูใชสถิติดังน้ี 

 1.  สถิติพื้นฐาน 

  1.1 รอยละ (Percentage) 

  1.2 คาเฉลี่ย ( X ) 

  1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 2.  สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

  เปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ใชสถิติ t-test 


