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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
                                                                 

 
 การวิจัยคร้ังนี้   เปนการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงาน
วิชาการ    ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    จังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยไดเสนอวิธีดําเนินการ
ตามลําดับ   ดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใช 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

                        ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้      ไดแก        ครูผูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   
จังหวัดเชียงใหม     ฝายบรรพชิตจํานวน  659 รูป   และฝายคฤหัสถจํานวน   476 คน   รวมครูผูสอน
ทั้งหมดจํานวน   1,135   รูป / คน    

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้    ไดแก     ครูผูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   
จังหวัดเชียงใหม    ฝายบรรพชิตจํานวน  180  รูป     และฝายคฤหัสถจํานวน  120  คน รวมครูผูสอน
ทั้งหมด    จํานวน    300    รูป / คน       โดยสุมตามตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเฮนเดล 
(Hendel  อางใน  ลวน  สายยศ,  2536  : 101) ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%  ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
อยางเปนสัดสวน (Proportional   Stratified  Random   Sampling)  ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1   จํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางครูผูสอน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย                       
                        จังหวัดเชียงใหม 
 

                      กลุมตัวอยาง 
          รายช่ืออําเภอ       ประชากร 

      บรรพชิต         คฤหัสถ 
1. จอมทอง 
2. เชียงดาว 
3. ไชยปราการ 
4. ดอยสะเก็ด 
5. กิ่งดอยหลอ 
6. ฝาง 
7. พราว 
8. เมือง 
9. แมแตง 
10. แมริม 
11. แมวาง 
12. กิ่งแมออน 
13. แมอาย 
14. สะเมิง 
15. สันกําแพง 
16. สันทราย 
17. สันปาตอง 
18. สารภี 
19. หางดง 
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            รวม      1,135         180          120 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
ในดานมุงงานและมุงสัมพันธ      โดยผูวิจัยไดปรับปรุงและประยุกตใชจากแบบสอบถามพฤติกรรม
ภาวะผูนํา  LBDQ  ตามทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของ  ฮัลพิน (1966    อางใน   สมจิตร  จันทรเทีย่ง 
2543  : 64)     และผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ    ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย      เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้   ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้      
    เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้    ไดสรางเปนแบบสอบถาม   โดย
แบงออกเปน   3  ตอน  ดังตอไปนี้ 
                   ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน  3  ขอ  คือ   1)    สถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม      2)  วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม     และ  3)  ประสบการณของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
                   ตอนที่ 2  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร        ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   
จังหวัดเชียงใหม   จํานวน  30   ขอ     โดยแบงเปนในดานมุงงาน  จํานวน  15  ขอ    และมุงสัมพันธ   
จํานวน  15  ขอ   ตามมาตราสวนประมาณคา มี  5  คา   คือ  4   3    2   1   และ  0   ดังนี้   4   หมายถงึ    
มีการปฏิบัติสม่ําเสมอ      3    หมายถึง    มีการปฏิบัติบอยครั้ง      2    หมายถึง   มีการปฏิบัติบางครั้ง   
1  หมายถึง   มีการปฏิบัตินอยครั้ง  และ  0  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ  ในคําถามเชิงนิมานหรือเชิงบวก  
แตในคําถามเชิงนิเสธหรือเชิงลบ    ไดใชความหมาย  ทั้ง  5  คากลับกันกับเชิงบวก 
                   ตอนที่ 3  การมีสวนรวมในงานวิชาการของผูบริหาร    ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  30  ขอ    โดยแบงออกเปน   การจัดหลักสูตรการเรยีนการสอน   
จํานวน  10  ขอ  การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน  จํานวน  10   ขอ และการประเมินผลการเรียน   
จํานวน  10   ขอ     ตามเกณฑการมีสวนรวม    ไมมีสวนรวม      และไมแนใจในการมีสวนรวม
หรือไมมีสวนรวมในงานวิชาการ         
 ในการสรางเครื่องมือการวิจัยคร้ังนี้      ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม     3     ตอน    ตามกรอบแนวความคิดการวจิัย 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปขอคําแนะนาํ        จากคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานพินธ
และผูทรงคุณวุฒิ   จากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  ไดแก รองศาสตราจารย ดร.เสริมศรี   ไชยศร    
อาจารย  ดร. อัมพร   ศิริบุญมา  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนมพร  จันทรปญญา  เพื่อตรวจสอบ      
ความถูกตองของเนื้อหา 

 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคําแนะนําไปปรับปรุงแกไข      และนําไปเก็บรวบรวม 
ขอมูลได 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
           
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน    ดงันี้    ไดขอหนังสือดําเนนิการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑติวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรม จงัหวัดเชียงใหม  
และเพื่อขอความอนุเคราะหชวยประสานงานไปยังนักวิชาการวัฒนธรรมอําเภอ      จงัหวัดเชียงใหม   
โดยผูวิจยัไดจดัสงแบบสอบถามพรอมหนงัสือขอความอนุเคราะหในทางไปรษณยี     ถึงนักวิชาการ 
วัฒนธรรมอําเภอที่อยูหางไกล       และดําเนินการดวยตนเองในอําเภอที่ใกลเคียง   จาํนวน  300  ชุด    
พรอมกับโทรศัพทติดตอ ติดตามขอมูล โดยกําหนดเวลาการรวบรวมขอมูลภายในเดือนมิถุนายน   2546    
และไดแบบสอบถามกลับคืน   จํานวน   300  ชุด    ครบตามจํานวนทีส่ง 
 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

                                                                                                                                                                                  
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมขอมูลทั้งหมด     จํานวน   300  ชุด    ตามจํานวน
ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 300 รูป / คน มาดําเนินการการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังมีรายละเอียด   
ดังตอไปนี้ 
                  1.   นําขอมูลตอนที่  1    ขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม     จํานวน  3  ขอ    มาหา 
คารอยละของแตละขอ      โดยวิเคราะหตามกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอนฝายบรรพชิต   และคฤหัสถ    
พรอมกับหาคาจํานวนรอยละของครูผูสอนทั้ง 2 ฝาย     และนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาจําแนก
ตามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  คือ   ครูผูสอนฝายบรรพชิต  จํานวน   180  รูป    และ 
ครูผูสอนฝายคฤหัสถ   จํานวน   120  คน   รวมทั้งหมด  จํานวน   300   รูป / คน 
                  2.   นําขอมูลที่จําแนกไดมาเขียนลําดับเลขที่   โดยเขียนลําดบัเลขที่ 1  ถึง  180   เปนของ
ครูผูสอนฝายบรรพชิต    และลําดับเลขที่   181  ถึง   300     เปนของครูผูสอนฝายคฤหัสถ 

    3.   นําขอมูลตอนที่  2   พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร     ดานมุงงาน  จํานวน 15  ขอ   
มุงสัมพันธ  จํานวน 15  ขอ  รวมทั้งหมด  30  ขอ   ซ่ึงเปนคะแนนเชิงนิมานและนเิสธ     ผูวิจัยไดนํา
คะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารเชิงนิเสธ        มาปรับเปนคะแนนพฤตกิรรมภาวะผูนําของ 
ผูบริหารเชิงนิมานตามเกณฑของฮัลพิน (1966 : 88)   ดังตอไปนี้ 
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                           ความหมายคะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงนิมาน                                     
                                  ใหคะแนน     0    หมายถึง    ไมเคยปฏิบัติ                             
                                  ใหคะแนน     1    หมายถึง     มีการปฏิบัตินอยครั้ง            
                                  ใหคะแนน     2    หมายถึง     มีการปฏิบัติบางครั้ง              
                                  ใหคะแนน     3    หมายถึง     มีการปฏิบัติบอยครั้ง                   
                                   ใหคะแนน    4    หมายถึง     มีการปฏิบัติสม่ําเสมอ  
                           ความหมายคะแนนพฤติกรรมภาวะพฤติกรรมเชิงนิเสธ   
                                  ใหคะแนน     0    หมายถึง     มีปฏิบัติสม่ําเสมอ 
                                  ใหคะแนน     1    หมายถึง     มีการปฏิบัติบอยครั้ง 
                                  ใหคะแนน     2    หมายถึง     มีการปฏิบัติบางครั้ง 
                                  ใหคะแนน     3    หมายถึง     มีการปฏิบัตินอยครั้ง 
                                 ใหคะแนน    4    หมายถึง    ไมเคยปฏิบัติ 
                  จากนั้นนําคะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร    ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  
มารวมกัน  เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยรวมของคะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร       ในดานมุงงาน   
มุงสัมพันธ      ตอจากนั้นนําคะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําที่รวมไดตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวมดานมุงงาน  และมุงสัมพันธ  ผูวิจัยจําแนกขอมูลดังกลาวทั้งหมด    
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนออกเปน  4  กลุม     โดยอิงตามทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของฮัลพิน 
(1966  :  89)    ดังตอไปนี้  
                   กลุมที่  1   พฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหาร     ดานมุงงานสูง  และมุงสัมพันธสูง   ตาม
ความคิดเหน็ของครูผูสอนฝายบรรพชิต   58  รูป  คฤหัสถ   20   คน   รวมทั้งหมด   78   รูป / คน 
                   กลุมที่  2   พฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหาร      ดานมุงงานต่ํา  และ มุงสัมพันธสูง  ตาม 
ความคิดเห็นของครูผูสอนฝายบรรพชิต   44  รูป  คฤหัสถ   42   คน   รวมทั้งหมด   86   รูป / คน 
                   กลุมที่  3   พฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหาร      ดานมุงงานต่ํา   และมุงสัมพันธต่ํา  ตาม
ความคิดเหน็ของครูผูสอนฝายบรรพชิต   34  รูป  คฤหัสถ   34   คน   รวมทั้งหมด   68  รูป / คน 
                   กลุมที่  4   พฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหาร      ดานมุงงานสูง   และมุงสัมพันธต่ํา  ตาม 
ความคิดเห็นของครูผูสอนฝายบรรพชิต  44   รูป   คฤหัสถ   24  คน    รวมทั้งหมด   68   รูป / คน 
                   4.  นําขอมูลพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารแตละกลุมมาหาคารอยละ     ตามจํานวน
กลุมตัวอยางครูผูสอนฝายบรรพชิต  และคฤหัสถ   และรวมทั้ง  2  ฝาย 
                    5.  นําขอมูลตอนที่  3      การมีสวนรวมในงานวิชาการของผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะ
ผูนําแตละกลุม (ดูขอ 3)     เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน   จํานวน  10  ขอ      การจัดหา
ตําราและอุปกรณการเรียน      จํานวน   10  ขอ       และการประเมินผลการเรียน       จํานวน  10  ขอ    
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รวมทั้งหมด 30  ขอ     ตามความคิดเห็นของครูผูสอนฝายบรรพชิตและคฤหัสถ  มาหาความถี่    และ
รอยละของแบบสอบถามแตละขอ 

    6.  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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