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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา  และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้  
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  การเกบ็รวบรวมขอมูล    
 3.4  การวิเคราะหขอมูล  
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง                
 

 3.1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  125  คน  และครู  จํานวน 
1,426  คน  รวม  1,551  คน  ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  
ปการศึกษา 2552    
             3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  96  คน  และครู  จํานวน  305  คน  รวม 
401  คน  ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ไดมาโดยกําหนด
กลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป เครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan 1970, pp. 607-608) 
โดยวิธีแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  ใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑในการแบงชั้น
และเทียบบัญญัติไตรยางศ  จากนั้นทําการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling) 
 

ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 

ประชากร รวม กลุมตัวอยาง รวม 
ผูบริหาร ครู ทั้งหมด ผูบริหาร ครู ทั้งหมด 

125 1,426 1,551 96 305 401 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  และประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  แบงเปน  2  ตอน 
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ตามทฤษฎีของแบส  (Bass,1999, 
pp. 9-32)  ประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
              1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
   2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
   3)  การกระตุนทางปญญา  
                             4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

              ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) 
ของลิเคิรท  (Best & Kahn, 1993, p. 246)  แบงเปน  5 ระดับ   
          ตอนที่ 2  เปนแบบสอบเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ  (2546,  
หนา 32-37)  กําหนดขอบขายภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษาไว  4  ดาน  คือ 
 1)  การบริหารวิชาการ 
  2)  การบริหารงบประมาณ 
 3)  การบริหารงานบุคคล 
  4)  การบริหารทั่วไป 

           ลักษณะของแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) 
ของลิเคิรท  (Best & Kahn, 1993, p. 246)  
 3.2.1  การสรางเครื่องมือ 

     1)  ศึกษา  เอกสาร  คนควา  ตํารา  ทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา    

  2)  ศึกษา  เอกสาร  คนควา  ตํารา  ทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา  จํานวน  4  ดาน  คือ 
 (1)  การบรหิารวิชาการ 
 (2)  การบริหารงบประมาณ 
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 (3)  การบริหารงานบุคคล 
 (4)  การบริหารทั่วไป 
                3)  ศึกษาแบบสอบถาม จากงานวิจัยของ วิจลย  โกษาแสง  (2548, หนา 160)  ศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2  และของปรีชา  ทัศนละไม  (2549, หนา 116)  ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ของผูบริหารกับประสทิธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  และเขต 2 
  4)  สรางแบบสอบถาม 
                   5)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว  ปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
อาจารยที่ปรึกษารวมเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไข 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
              1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน  ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content Validity)  และความถูกตองของภาษา  โดยใชเทคนิค  IOC 
โดยพิจารณาแบบสอบถามแตละขอไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัด  เนื้อหา  หรือวัตถุประสงคมากนอย
เพียงใดเกณฑการประเมินดังนี้ 
   ใหคะแนน     + 1  แนใจวาแบบสอบถามวัดตรงตามจดุประสงค/เนื้อหานั้น 
   ใหคะแนน        0  ไมแนใจวาแบบสอบถามวัดตรงตามจดุประสงค/เนื้อหานั้น 
   ใหคะแนน      - 1  แนใจวาแบบสอบถามวัดไมตรงตามจุดประสงค/เนื้อหานั้น 
แลวนาํขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอ
กับจุดประสงค  หรือเนื้อหา  (IOC)  จากสูตรดังนี้ 
 

   IOC  =  ∑ N
R  

 

    ΣR   แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
    เกณฑการตัดสิน  คา  IOC  ถามีคาตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  แสดงวาขอคําถามนั้น
วัดไดตรงจุดประสงคหรือตรงตามเนื้อหานั้น  ถือวาขอคําถามนั้นใชได 
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    คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ (แบบสอบถามการวิจยั) 
    ผูเชี่ยวชาญเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับจากสังคม
และวงการศึกษาใชวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  (ยุทธ ไกรวัลย 2545, หนา 111)
โดยทําหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญจําแนกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
     (1)  กลุมผูเชี่ยวชาญดานบริหารการศึกษา  จํานวน 2  คน  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
               ก.  มีคุณวุฒิดานบริหารการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท  หรือ 
  ข.  มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาโดยดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา  ไมนอยกวาระดับ  8  และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
5  ป  หรือ 
           ค.  มีความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษา/เคยทําการวิจัยในเรื่อง
ที่ทําวิจัยคร้ังนี้ 
        ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดังนี้ 
   ก.  ดร.สุเมธ  งามกนก  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบรูพา 
                               ข.  ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   (2)  กลุมผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษาและวิจัย  จํานวน  2  คน  
มีคุณสมบัติ  ดงันี้ 
   ก.  ศึกษาวิชาเอกวัดผล /วิจยัการศกึษา ไมนอยกวาระดบัปริญญาโท  หรือ 
   ข.  มีคุณวุฒกิารศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท  (หรือไดรับการศึกษา/
อบรมดานการวัดผลประเมินผลการศึกษาวจิัย  มาอยางนอย  2  คร้ัง  หรือ 
   ค.  เคยทํา/มีผลงานการวิจัยการศึกษาหรือสอนวิชาวัดผลประเมินผลวิจัย
ติดตอกันไมนอยกวา  5  ป 
  ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดังนี้  
 ก.  นายวิทยา  ตุงคะเสน  หัวหนาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 

 ข.  นางพิธพร  ธนะสมบัติ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
  (3)  กลุมผูเชี่ยวชาญดานภาษาและโครงสรางทางคําถาม  จํานวน  1  คน  
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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         ก.  มีคุณวุฒิดานภาษาไทย  (สําเร็จการศึกษาสาขาภาษาไทย)  ไมต่ํากวา
ระดับปริญญาตรีหรือ 

       ข.  มีประสบการณสอน/ นิเทศ หรือเคยตรวจเครื่องมือวิจัยและรับผิดชอบ
ดานภาษาไทยในสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษา  มาแลวไมนอยกวา  5  ป  หรือ 

        ค.  มีผลงานดานการสอนภาษาไทย/ การวิจัยดานภาษาไทย  มาแลว
จนเปนที่ประจักษ 
 ผูเชี่ยวชาญดานนี้  ไดแก  

     นางกมนพรรธน  ทิพยไกรศรโชติ  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียน
บอทองวงษจนัทรวิทยา  จังหวัดชลบุรี 
 2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชีย่วชาญใหขอเสนอแนะ  ปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองตอไป 

 3)  หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว  เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้
มีความเชื่อมั่น  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try Out)  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นกับผูบริหาร
และครูในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน              
30  คน  คือผูบริหารและครูโรงเรียนบานหวยกะป  จํานวน  10  คน  โรงเรียนบานปายุบ  จํานวน  10  คน  
โรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม  จํานวน  5  คน  และโรงเรียนอนุบาลวัดอูตะเภา  จํานวน  5  คน 

 4)  นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการของครอนบาค   
(Cronbach, 1990, pp. 202 - 204)  เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถาม
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.98 

 5)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณ
แบบเพื่อเก็บขอมูลตอไป   

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมลูตามขั้นตอนดังนี ้

 3.3.1  บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 
 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทีก่ําหนดไว 
 3.3.2  นําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน  ในสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง  เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง 
 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดนิทางไปเก็บรวบรวมหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว  จํานวน  401  ชุด  ดวยตนเอง  ไดรับคืน  401  ชุด  คิดเปนรอยละ  100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 

    3.4.1  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ
ใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  

3.4.2  นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาใหคะแนน  ตามแนวทางการประเมินความคิดเห็น
แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  วิเคราะหโดยหาความถี่  และคารอยละ  แบบลิเคิรท  
(Likert,s Scale)  (Best & Kahn, 1993, p. 246)  แบงเปน  5  ระดับ  

5   หมายถึง     ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทีสุ่ด 
4   หมายถึง     ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง     ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง     ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอย 
1    หมายถึง    ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 3.4.3  การแปลความหมายของคะแนนผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน
เปนตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดแนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว  (2535, หนา 23 - 24)  
แลวแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย    4.51  –   5.00   หมายถึง   ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง    
        ระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย    3.51  –   4.50   หมายถึง   ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง 
        ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย    2.51  –  3.50  หมายถึง   ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง  
       ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย    1.51  –   2.50   หมายถึง    ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง 
       ระดับนอย 
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 คะแนนเฉลี่ย    1.01 –  1.50     หมายถึง    ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง  
       ระดับนอยที่สุด 

 3.4.4  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ซึ่งวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาจากผูบริหาร
มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  วิเคราะหโดยหาความถี่ 
และคารอยละ  แบบลิเคิรท  (Likert,s Scale)  (Best & Kahn, 1993, p. 246)  แบงเปน  5  ระดับ  

5   หมายถึง    ประสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง    ประสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง    ประสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง    ประสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับนอย 
1    หมายถึง    ประสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

 3.4.5  การแปลความหมายของคะแนนผูวจิัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลีย่ของคะแนน
เปนตวัช้ีวดัโดยอาศัยแนวคิดแนวคดิของ บญุชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว (2535, หนา 23 – 24)
แลวแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดงันี้ 

 คะแนนเฉลี่ย        4.51 – 5.00     หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารงานอยูใน   
       ระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50     หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารงานอยูใน 
       ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50     หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารงานอยูใน 
       ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50     หมายถึง     มีประสิทธิผลในการบริหารงานอยูใน 
       ระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.50     หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารงานอยูใน  
       ระดับนอยที่สุด 

 3.4.6  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 2 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson ’s Product  Moment  Correlation 
Coefficient)  โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r)  คา  r  จะอยูระหวาง -1 ถึง +1 
ถาคาเขาใกล -1 และ +1 แสดงถึงความสัมพันธสูง และถาคา  r  เขาใกล  0  แสดงวาความสัมพันธต่าํ 
โดยกําหนดเกณฑการแปลผล  (ศิริชัย  กาญจนวาสี  และคนอื่นๆ, 2540, หนา 64)  ดงันี้ 
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 คา  r  เปน     ±  1                                     หมายความวา   มีความสัมพันธอยางสมบูรณ 
 คา  r  เปน      ±0.71   -  ±   0.99     หมายความวา   มีระดับความสัมพันธสูง 
 คา  r  เปน     ± 0.31   -   ±  0.70       หมายความวา   มีระดับความสัมพันธปานกลาง 
 คา  r  เปน      ± 0.01   -   ±   0.39        หมายความวา   มีระดับความสัมพันธต่ํา 
 คา  r  เปน     0                                         หมายความวา   ไมมีความสัมพันธ 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  
 ในการศึกษาวจิัยในครั้งนี้ผูวจิัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
โดยเลือกวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 3.5.1  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและประสิทธิผล
ในการบริหารงานของสถานศึกษา  โดยหาคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 3.5.2  สถิติที่ใชวิเคราะห  หาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา  ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson ’s   Product  Moment  Correlation  Coefficient)  ( xyr ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


