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บทที่  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดดาํเนินการวิจยัเปนขั้นตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง         

 
 3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  127  คน  และครู  จํานวน 1,649  คน  

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน 127 แหง  
 3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  127  คน  ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  และครู  จํานวน  313  คน  สุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่
และมอรแกน  (Krejcie  & Morgan, 1970, p. 608)  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นชนิดสัดสวน 
(Proportional  Stratified  Sampling)  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  440  คน    
 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม  
แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check  List)   
 ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  เกี่ยวกับลักษณะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   
มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scales) 5 ระดับตามเกณฑของลิเคริ์ท
(Likert)  ดังนี้  (Best & Kahn, 1993,  p. 246) 
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   5    หมายถึง   มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
   4    หมายถึง   มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 
   3    หมายถึง   มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
   2    หมายถึง   มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย 
   1    หมายถึง   มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 
   3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
     1)  ศึกษา  ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยเกี่ยวของกับคุณลักษณะผูนํา 
และผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
              2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  และศึกษาแบบสอบถาม
จากงานวิจัยดานผูนํา  คุณลักษณะผูนํา  และพฤติกรรมผูนําที่เกี่ยวของ 
              3)  สรางแบบสอบถามฉบับรางเพื่อวัดคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
              4)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ  
แนะนํา  และดําเนินการปรับปรุง  แกไขตามคําแนะนํา 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ    
  1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา  (Content  Validity)  สถิติวิจัย  และสรางขอคําถามโดยใชเทคนิค  IOC  รวมถึงความถูกตอง
ของภาษา  จํานวน  5  คน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  นายเต็ม  เสืออวม               รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี    
  เขต 1 

   (2)  ผศ.ดร.ศนัสนีย  จนัทรสถิตยพร   อาจารยพิเศษ  
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

   (3)  นายวิทยา  ตุงคะเสน     หัวหนากลุมนิเทศ  ติดตามประเมินผล   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 2 

   (4)  นายสุคนธ  คงประดิษฐ          ผูอํานวยการโรงเรียนหัวถนนวิทยา 
     อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

   (5)  ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด      อาจารยประจําคณะครุศาสตร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 68

  2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชีย่วชาญใหขอเสนอแนะ  ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อพิจารณาปรับปรุง  และแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  3)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจแลวไปทดลองใชกับผูบริหาร  และครู  
จํานวน  30  คน  คือ  โรงเรียนชลราษฎรอํารุง  ผูบริหาร  1  คน  ครู  9  คน  โรงเรียนชลกันยานุกูล  
ผูบริหาร  1  คน  ครู  9  คน  และโรงเรียนบานบึง  “อุตสาหกรรมนุเคราะห”  ผูบริหาร  1  คน  ครู  9  คน  
จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาอํานาจจําแนก  ซ่ึงไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.28-0.68  จากนั้นหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ ครอนบาค  (Cronbach, 1990, pp. 202-204)  
เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient) จากการวิเคราะหขอมูล  ไดคาเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนตอไปนี้ 
 3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี  เขต 2  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากโรงเรียนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 3.3.2  ทําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  2
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บแบบสอบถาม 
 3.3.3  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางที่อยูใกลดวยตนเองและสงทางไปรษณีย
สําหรับกลุมที่อยูไกล  พรอมกับแนบซองติดแสตมป  จาหนาซองถึงผูวิจัย 
 3.3.4  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง
ที่อยูใกล  และคอยรับแบบสอบถามทางไปรษณีย  หลังจากสงแบบสอบถามไปแลวภายใน  2  สัปดาห 
 3.3.5  แบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืน  ผูวิจัยนัดกลุมตัวอยางเพื่อมารับแบบสอบถาม
ดวยตนเองอีกใน  1  สัปดาห  จากแบบสอบถามที่สงไป  จํานวน  440  ฉบับ  ไดรับคืน  440  ฉบับ 
คิดเปนรอยละ  100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 3.4.1  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 1)  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยใชความถี่และ

คารอยละ  แลวนําเสนอในรปูตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
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 2)  แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2 โดยใช
คะแนนเฉลี่ย  (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  แลวนําเสนอในรูปแบบ
ตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

 3.4.2  การทดสอบสมมติฐานจากวัตถุประสงคของการวิจัย  ขอ 1  และขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต  2  จําแนกตาม  ตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา  ใชสถิติคาที (t-test)  และนําเสนอ
ในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

 3.4.3  เกณฑวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  โดยใชแนวคิดของเบสท  (Best & Kahn, 

1993, p. 247)   
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 
 คะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50 หมายถึง  คณุลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับนอยทีสุ่ด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  ดังนี้ 
 3.5.1  คะแนนเฉลี่ย  (Mean)  และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation / S.D.) 
 3.5.2  คาสถิติที  (t-test)  แบบ  Independent  Samples 
 
 
 
 
 
 
 


