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บทที่  3  

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว  ปการศึกษา 2552 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
       3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
       3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว จํานวน 250 คน ในปการศึกษา 2552 

 3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ไดจากตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
(sample random sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 156 คน  

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา (rating scale)        
5 ระดับ โดยศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ 
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1.1 ดานสรางบารมี 
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
1.3 ดานการกระตุนเชาวนปญญา 
1.4 ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา 5 
ระดับ โดยศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาใน  5 ดาน คือ 
  2.1 ดานการกระจายอํานาจ 
  2.2 ดานการมีสวนรวม 
  2.3 ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน 
  2.4 ดานการบริหารตนเอง 
  2.5 ดานการตรวจสอบและถวงดุล 
 3.2.1  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
 2. ศึกษาแบบสอบถามของ พรศิษฏ  คํารอด (2549, หนา 112-118) และของ สมโชค  
โพธ์ิงาม (2550, หนา 83-91)    

 3. สรางแบบสอบถามฉบับรางเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาจากแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p.2) ใน 4 ดาน และสราง
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ 
อุทัย  บุญประเสริฐ (2542, หนา 9) ใน 5 ดาน 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไข 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(validity) และความถูกตองของเนื้อหา (content) โดยใชเทคนิค IOC (ดูภาคผนวก ข หนา 119) แลว
นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้ 
 
 



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

 72

1.1 ดร.สุรัตน  ไชยชมภู  อาจารยพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      (ดานเนื้อหา)   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  1.2  ผศ.ดร.ศันสนีย  จันทรสถิตยพร ขาราชการบํานาญ  
 (ดานสถิติวิจัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
  1.3  ผศ.สุทัศนา  มุขประภาต ขาราชการบํานาญ   
 (ดานภาษา)   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

1.4  ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร ขาราชการบํานาญ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  1.5  นายไพสิน  นกศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 
      สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
 2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองสระแกว 

 3. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว ไปหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบราค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นที่
ระดับ .98 เปนความเชื่อมั่นในระดับสูงมาก เหมาะสมที่จะใชเปนแบบสอบถามฉบับจริงได 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป  
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทําการเกบ็รวบรวมขอมูล โดยดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี ้
 3.3.1 บันทึกขอความเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว เพื่อขอ
อนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 3.3.2 นําหนังสือเสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนดเปน
กลุมตัวอยาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.3.3 ผูวิจัยสงแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองหลังจากสงไปแลว 2 สัปดาห 
ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 156 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.4.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 3.4.3 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว
จํานวน 1 ชุด โดยแบงเปน 2 ตอน คือ 
 1) แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
จํานวน 20 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด 
  5 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอยที่สุด 
           การแปลความหมายของคะแนนเปนการวิเคราะหเพื่อทราบวาผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับใด โดยคาเฉลี่ย
ของคะแนนเปนตัวช้ีวัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทางของบุญชม  ศรีสะอาด (2543, หนา 100) 
ดังนี้ 
        ระดับคะแนนเฉลี่ย   ความหมาย 
  4.51 – 5.00           ผูบริหารสถานศกึษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
  3.51 – 4.50           ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 
  2.51 – 3.50           ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
  1.51 – 2.50           ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย 
  1.00 – 1.50           ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 
 2) แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 26 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา       
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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5  หมายถึง   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับมากที่สุด 

4  หมายถึง   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับมาก 

3  หมายถึง   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอย 

1  หมายถึง   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอยที่สุด 

           การแปลความหมายของคะแนน เปนการวิเคราะหเพื่อทราบวาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับใด โดยคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด ซ่ึง
กําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทางของ บุญชม  ศรีสะอาด (2543, หนา 100) ดังนี้ 
        ระดับคะแนนเฉลี่ย   ความหมาย 

4.51 – 5.00 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดบัมาก 

  2.51 – 3.50 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.50 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอยที่สุด 

 3.4.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว โดยใชการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงการพิจารณา
ความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของ
ความสัมพันธ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) โดยใชเกณฑดังนี้ 
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 1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
 2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่คํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะคลอยตามกัน แตถาเปนไปในทางลบแสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทางตรงกัน
ขามกันหรือผกผันกัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
  คาสหสัมพันธ 0.01 – 0.30  หมายถึง ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก 
  คาสหสัมพันธ 0.31 – 0.50  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางต่ํา 
  คาสหสัมพันธ 0.51 – 0.70  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 
  คาสหสัมพันธ 0.71 – 0.90  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกบัการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง 
  คาสหสัมพันธ 0.91 – 1.00  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมาก 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 3.5.1 วิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย (mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3.5.2 การหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว สถิติที่ใชคือ 
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson product moment correlation) (บุญชม     
ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) 


