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บทที� � 

วธิีดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด มีขั�นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

 �. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 �. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 �. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 �. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 �. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

     การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปีการศึกษา 2563  จาํนวน 1,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 230 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 

��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 143 คน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด. 

ออนไลน.์ 2563)  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปีการศึกษา 256� จํานวน ���  คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก �� คน สถานศึกษาขนาดกลาง               

��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 37 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี�และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan. 1970 : 607 – 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั� นตามสัดส่วน 

(Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั� นของการแบ่ง 

หลังจากนั�น ผูว้ิจยัจึงทาํการคดัเลือกครูในสถานศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ดงัตาราง � 
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ตาราง 2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดเล็ก 230    60 

ขนาดกลาง 717  188 

ขนาดใหญ่ 143    37 

รวม                     1,090  285 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น                 

� ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ อายุของครูผูส้อน วุฒิการศึกษา 

และขนาดสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check - List) ส่วนประสบการณ์ใน

การทาํงานเป็นการเติมคาํลงในช่องวา่ง 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั 

ตามแบบของเบสท ์และคาห์น (Best and Kahn) โดยให้คะแนนแต่ละขอ้ ดงันี�  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 

2560 : 77)  

 ระดบั  �  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 ระดบั  4  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั  3  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ระดบั  2  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั  1  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การสร้างและหาคุณภาพเครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยดําเนินการ                

ตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ตาํรา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความฉลาด

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื�อนาํมาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  

 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นเสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อ

พิจารณาความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความครบถว้นของแบบสอบถาม รวมทั�งสํานวนภาษาที�ใช้ใน

แบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื� อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

คําถามและวัตถุประสงค์ในการถาม (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ซึ� งมีค่าอยู่

ในช่วงระหวา่ง 0.80 - 1.00 

 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามอีกครั� งตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ

ประธานและกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 5. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัครูในสังกดัสํานักงาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30 คน แลว้จึงนาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนก

เป็นรายขอ้ (Discrimination) โดยใชค้่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ซึ� งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง �.41 - 0.93 

 6. นําแบบสอบถามที�วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกแล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น 

(Reliability) ของแบบสอบถามทั�งฉบบัโดยวิธีการคาํนวณค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach. 1990 : 202 - 204)  ซึ� งเท่ากบั �.97 

 7. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง

เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานในการวจิยัต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการวจิยั  

 �. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั�งหมด และไดรั้บการตอบรับกลบัคืนมาในครั� งแรก จาํนวน ��� ฉบบั คิดเป็นร้อยละ

��.�� หลงัจากนั�น ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ�มเติมอีกครั� งหนึ� ง

จนครบจาํนวนที�กาํหนดไว ้285 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปซึ� งมีขั�นตอนที�สําคญั

ดงัต่อไปนี�   

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบั เพศ และวุฒิการศึกษา โดยการหาค่าความถี� (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนประสบการณ์ในการทาํงาน ผูว้ิจยันําค่าประสบการณ์ในการทาํงาน             

มาหาค่าเฉลี�ยเพื�อจาํแนกเป็นผูที้�มีประสบการณ์นอ้ยและผูที้�มีประสบการณ์มาก แลว้นาํมาหาความถี� 

ค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้

ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี�ย ( ) และ 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย           

โดยกาํหนดช่วงคะแนน ดงันี�  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2560 : 77)  

     4.51 - 5.00 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

     3.51 - 4.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

     2.51 - 3.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     1.51 - 2.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ย 

     1.00 - 1.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน และวฒิุการศึกษาโดยการทดสอบค่าที (t - test)  
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 �. วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา และอายุ

ของครูผูส้อนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณีที�พบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD) 

 �. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื�นฐาน 

 �. ร้อยละ (%) 

 �. ค่าเฉลี�ย ( X ) 

 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ค่าความตรงเชิงเนื�อหา (Validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item - Objective Congruence: IOC) 

 2. ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา                    

( - Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  

  สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. การทดสอบค่าที (t - test)  

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

 

 




