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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจยัคร้ังนีไ้ดดําเนินการวิจัย  ตามขั้นตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากร  และกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
     3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.6  แผนปฏิบัติการวิจยั 
   

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
  3.1.1 ประชากร ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 จํานวน 167 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 167 คน  ครู
จํานวน 2,470 คน รวมเปนประชากรทั้งสิ้น 2,637 คน    
    3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร จํานวน 167 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตวัอยาง  
ครูจํานวน 332 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 608-610) โดยเทียบบัญญัติไตรยางศกอนแลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  499  คน   
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัสรางขึ้นเอง  เปนแบบสอบถามรวม 3 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบสอบถาม 
แบบเลือกตอบ (Check List) 
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 ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู จํานวน 4  ดาน 
คือ ไดแก การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scales ) 5 ระดับ ของลิเคิรท 
(Best & Kahn, 1993, p. 246)  คือ 
    5   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
    4   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 
    3   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
    2   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย 
    1   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 

 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
นอกเหนือจากที่มีในตอนที่  2 

 3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
   1) ศึกษาทฤษฎี ตํารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน 4 ดาน ไดแก 
ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา และ
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

   2)  ศึกษาแบบสอบถามของ  สรินทรรัตน  มุสิการยะกูล (2548, หนา 5) เร่ืองความเปน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   

      ศึกษาแบบสอบถามของ  ชรัตน  จีนขาวขํา (2547, หนา 46-52) เร่ืองการศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  

    ศึกษาแบบสอบถามของ นพพงศ  เกิดแจง (2548, หนา 44-52) เรื่องภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต  2  

    ศึกษาแบบสอบถามของ  สราญรัตน  จันทะมล  (2548, หนา 57-67)  เรื่องภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 

   3) สรางแบบสอบถามฉบับราง 
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   4) นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไข 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    1) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความถูกตองของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC  (ดูภาคผนวก ค) แลวนําแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5  คน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
      (1)  บาทหลวงทนุ  เจษฎาพงศภักดี   ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต  
             โรงเรยีนดาราสมุทร  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
                       (ดานเนื้อหา) 
     (2)  นางพิธพร  ธนะสมบัติ    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
                                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   
           (ดานภาษา) 
    (3)  นางสาวกลัยา  อนันตชาติ    ครูชํานาญการ โรงเรียนพนสัพิทยาคาร 

            จังหวดัชลบุรี  (ดานสถิติวจัิย) 
    (4)  ผศ.ประทปี  อนุเมธางกรู     อาจารยพิเศษ  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร     
                      จังหวดัฉะเชิงเทรา  (ดานเนื้อหา)     

 (5)  ซิสเตอร ดร.เยาวลักษณ รอดงาม    ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตเทเรซา       
                       กรุงเทพฯ (ดานเนื้อหา)  

   2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
ใกลเคียง กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คือ โรงเรียนบางคลาพิทยาคม 10  คน โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
10  คน  โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุล ฯ 10 คน   

   3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ที่เรียกวา “สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)” ไดคาความเชือ่มัน่
ทั้งฉบับเทากับ .95    

   4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ตอไปนี ้
  3.3.1  บันทึกเสนอสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
ที่กําหนดไว 

 3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา

ที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
 3.3.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง และกลุมตัวอยางที่อยูไกล

จัดสงทางไปรษณีย 
 3.3.4 การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจาก

สงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูไกล ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับทาง
ไปรษณีย เมื่อยังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัย เดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
 3.3.5 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 499 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 499 ฉบับ เปนฉบับสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100  

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 3.4.1  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยเลือก

วิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับสมมุติฐาน 
 3.4.2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่และคารอยละ

แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
 3.4.3  ขอมูลเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามคิดเห็นของผูบริหารและครู วิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหขอมูลของ 
Best (1993, p. 247) 

 3.4.4  เกณฑการวิเคราะหขอมูล 
   4.51 – 5.00 หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 
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   2.51 – 3.50  หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้  
 3.5.1  สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่และคารอยละ 
 3.5.2  คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.3  คาที (t- test) 
 
 


