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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารการศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ฉบับนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) ซ่ึง
เปน การวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใต จํานวน 69 โรงเรียน ครู จํานวน 2,991 คน 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 
 1. ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 2. ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียน คือ 
  -  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
  -  โรงเรียนขนาดใหญ 
  -  โรงเรียนขนาดกลาง 
  -  โรงเรียนขนาดเล็ก 
 โดยผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) แตละข้ันตอนสุมอยางงายดังนี้ 
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  -  สุมเขตจากท้ังหมด 7 เขต ใชวิธีสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง จํานวน4 เขต โดย
เลือกจากกลุมท่ีมีโรงเรียนท้ังขนาด เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ แตละเขตเก็บโรงเรียนขนาดเล็ก 2 
โรง ขนาดกลาง 2 โรง ขนาดใหญ 1 โรง ขนาดใหญพิเศษ 1 โรง 
  -  สุมโรงเรียนจากเขตท่ีสุมได จากจํานวนโรงเรียน 43 โรงเรียน ใชวิธีสุมอยางงาย
ไดจํานวนโรงเรียน 24 โรงเรียน ครู จํานวน 360 คน ซ่ึงสูงกวาตารางการเลือกกลุมตัวอยางของ 
Krejcie and Morgam (1970, pp. 680-609) 
 
ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดกลุมตัวอยาง 
 
ลําดับที่ ชื่อโรงเรียน จํานวนครู ขนาดโรงเรียน 

 เขตภาษีเจริญ   
1 วัดนิมมานรดี 20 ใหญพิเศษ 
2 วัดจันทรประดิษฐาราม 20 ใหญ 
3 วัดชัยฉิมพลี 15 กลาง 
4 วัดทองศาลางาม 15 เล็ก 
5 วัดตะลอม 10 เล็ก 
6 วัดมะพราวเต้ีย 10 เล็ก 
7 บางจาก 10 เล็ก 

 เขตบางขุนเทียน   
8 บางขุนเทียนศึกษา 20 ใหญพิเศษ 
9 ราชมนตรี (ปลื้ม-เช่ือมนุกูล) 20 ใหญ 

10 วัดสะแกงาม 15 กลาง 
11 คลองพิทยาลงกรณ 15 กลาง 
12 แกวขําทับอุปถัมภ 10 เล็ก 
13 วัดประชาบํารุง 10 เล็ก 

 เขตทุงครุ   
14 นาหลวง 20 ใหญพิเศษ 
15 วัดทุงครุ 20 ใหญ 
16 สามัคคีบํารุง 15 กลาง 
17 ราษฎรบูรณะ 15 กลาง 
18 รางราชพฤกษ (นุชมีอุทิศ) 10 เล็ก 
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ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 
ลําดับที่ ชื่อโรงเรียน จํานวนครู ขนาดโรงเรียน 

19 คลองรางจาก 10 เล็ก 

 เขตหนองแขม   
20 วัดอุดมรังสี 20 ใหญพิเศษ 
21 บานขุนประเทศ 20 ใหญ 
22 วัดหนองแขม 15 กลาง 
23 ประชาบํารุง 15 กลาง 
24 คลองบางแวก (มนต จรัสสิงห) 10 เล็ก 

รวม 360 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
 1. แบบสอบถามท่ีผูวิจัย โดยยึดหลักตามทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผูวิจัย ไดยึด
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จํานวนแบบสอบถาม
จํานวน 50 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) แบงเปน 5 ระดับ มีเกณฑ
ดังนี้ 
   5  หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   3  หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนํานอย 
   1  หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 2. แบบสัมภาษณใชสําหรับสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามขนาด 4 ขนาด คือ 
ขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากของอุบล  โสภาภาค 
โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษา คนควา เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับการวิจัยคร้ังนี ้
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยามศัพท วัตถุประสงค และกรอบแนวคิด 
 2. สรางแบบสอบถาม โดยใหครอบคลุมนิยามศัพท และกรอบความคิดท่ีกําหนดไว 
และใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบฉบับราง 
 3. สรางแบบสอบถามฉบับจริง และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) 
 4. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) เพื่อทดสอบหาความเท่ียง 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. นําแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามฉบับรางใหผูเช่ียวชาญ ดานเน้ือหาและการ
จัดการวัดการประเมินผล จํานวน 3 ทาน แลวนํามาคํานวณคาดัชนี IOC (index of item objective 
congruence) ไดเทากับ 0.90 โดยรายช่ือผูเช่ียวชาญมีดังตอไปนี้  
  1)  ดร.วิชาญ   เหรียญวิไลรัตน 
  2)  ดร.สมบัติ   เดชบํารุง 
  3)  ดร.จามจุรี   จําเมือง 
 2. การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีผาน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญมาปรับแก ตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญ จากน้ันนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแกไขคร้ังสุดทาย แลวนํา
แบบสอบถามไปทดสอบใช (Try Out) กับผูบริหารโรงเรียนและครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 
30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธ์ิเอลฟา (Alpha Coefficint) ตามวิธีของ Cronbach (1970, pp. 202-204) มีคาเทากับ 
0.986 
 3. นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใชมาปรับแก แลวใหท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 
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 4. จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ออกหนังสือถึง
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 24 โรงเรียน เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยัง
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 24 โรงเรียน เพื่อขอ
ความอนุญาตเก็บขอมูลประชากรท่ีเปนผูบริหารในระดับตางๆ และกลุมตัวอยาง 
 3. เม่ือไดรับอนุญาตจากผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 24โรงเรียนแลว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง 
 4. เม่ือไดขอมูลจากแบบอบถามแลวไดนํามาวิเคราะหขอมูลเมื่อไดผลการวิเคราะห
ขอมูลเสร็จแลวก็หาคาเฉล่ียสูงสุดโดยแยกตามขนาดโรงเรียน ดังนี้ ขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
 5. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดโดยแยกตามขนาดโรงเรียน ดังนี้ ขนาด
ใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวย ความถ่ี และคารอยละ 
เสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
  ตอน ท่ี  2 วิ เ คร าะห ภ าวะ ผู นํ าของ ผู บ ริหารสถาน ศึกษาโรง เ รี ยน สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ใน 2 แบบ ไดแก 1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ไดแก ความมี
บารมี การดลใจ การกระตุน การใชปญญา และการมุงความสัมพันธ เปนรายบุคคล 2. ภาวะผูนํา
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แบบแลกเปล่ียน ไดแก การใหรางวัลอยางเหมาะสม และการบริหารแบบวางเฉย วิเคราะหดวย
คาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใตจําแนกตามขนาดโรงเรียน (F-test) เสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
 3. การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉล่ียของคะแนน
เปนตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23-24) แลว
แปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1. สูตรการหาคาเฉล่ีย ( X ) (วิรัตน พวงเพ็ชร, 2550, หนา 48) โดยใชสูตรดังนี้ 

   X    =   
n

X∑  

 
   X  แทน   คาเฉล่ีย 

   ΣX แทน   ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
   n แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 2. สูตรการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) (กนกพรรณ จันทรวงษ, 2550, หนา 79) 
โดยใชสูตร ดังนี้ 

   SD   =   
)1n(

)XX( 2

−
−∑  

 
   SD แทน   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   Σ แทน   ผลรวม 
   X แทน   คาคะแนนของกลุมตัวอยาง 
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   X  แทน   คาคะแนนเฉล่ีย 
   n แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 3. สูตรการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

   F   =   
w

b
MS

MS  

 
   MSb แทน   คาผลรวมกําลัง 2 เฉล่ียระหวางกลุม 
   MSw แทน   คาผลรวมกําลัง 2 เฉล่ียภายในกลุม 
 
 


