
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     

สุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี  

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 121 โรงเรียน แบงออกเปน 5 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน จํานวน 

1,311 คน  

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 302 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง

ของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดสัดสวนเปนรายโรงเรียนและดําเนินการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 1 ฉบับโดยโครงสราง      

ของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา และประสบการณการทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
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ตอนที่ 2 เปนคําถามสวนที่เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ประกอบดวย 1) การมีจินตนาการ 2) การมีความยืดหยุน 3) การมีวิสัยทัศน 4) ความไววางใจ จํานวน

ทั้งสิ้น 37 ขอ ซึ่งแบบสอบถามในสวนน้ีเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 

Scale โดยแบงระดับการปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด             

โดยแตละระดับ มีความหมาย ดังน้ี 

 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด  

 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 3 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  

 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถผลิต

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติเชิงบวก   

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 4) ความสามารถในการแกปญหาภายใน

สถานศึกษา โดยมีขอคําถามทั้งหมด 25 ขอ และแบงระดับการวัดผลออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยแตละระดับ มีความหมาย ดังน้ี 

 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด  

4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  

 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีข้ันตอน

และวิธีการสรางดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 1 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2.  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา ครอบคลุม 4 ดาน คือ การมีจินตนาการ การมีความยืดหยุน การมีวิสัยทัศน  และความ

ไววางใจ และสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ครอบคลุม            

4 ดาน คือ ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถ

ในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 
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 3.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

การคนควาอิสระน้ี เพื่อปรับปรุงแกไขและพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและหาคาความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา 

 4.  นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบคุณภาพ หาคาความเที่ยงตรงตาม

เน้ือหา (Conten Validity) โดยนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดวย 

  ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาการบรหิารการศึกษา ประกอบดวย 

  4.1 ผูบริหารสถานศึกษา วุฒิการศึกษาปรญิญาโทข้ึนไป 3 คน 

  4.2 ผูเชียวชาญดานภาษาไทย ครูชํานาญการพิเศษ วิชาภาษาไทย 1 คน 

  4.3 ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม 

ความครอบคลุมและใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน โดยใชดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามน้ันกับประเด็นหลักของเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence : 

IOC) ตามวิธีการของ Rovinelli and Hambleton (1987 อางในถึง รัตนา นาคมุสิก, 2558) 

   +1 เมื่อเห็นวาขอคําถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามทีร่ะบุไว 

   0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามตรงกบัขอบขายเน้ือหาตามที่ระบไุว 

   -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกบัขอบขายเน้ือหาตามทีร่ะบุไว 

 5. ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใชกับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห  

คาอํานาจจําแนกรายขอและรายดานแลววิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคา

ของแบบสอบถามโดยการหาคาสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ไดคาความเช่ือมั่น 0.993 

 6.  นําแบบสอบถามฉบับที่ไดทดลองไปใชแลว นําไปปรับปรุงแกไขเปนครั้งสุดทายตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 

 7.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวนําไป

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อขอ

ความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม 
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 2.  กําหนดวันเก็บขอมูล โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองโดยผูวิจัยช้ีแจงการ

ตอบแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบกอน 

 3.  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ จัดกระทําขอมลูและเตรียมวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหโดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบความสมบูรณแลวมา

ประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติดานสังคมศาสตรสาํหรับวินโดวส (SPSS: Statistical Package 

for the Social Science) เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 

 1.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการใชสถิติคาความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยการใช

สถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เปนรายขอและ

รายดานแลวนําไปแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งการกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมาย

จากคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) ดังน้ี  

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา  มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมากทีสุ่ด  

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา  มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมาก  

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา  มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา  มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา  มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เปนรายขอและรายดานแลวนําไปแปล

ความหมายตามเกณฑที่กําหนดซึ่งการกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2553 : 121) ดังน้ี 
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  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีประสทิธิผลของโรงเรยีนอยูในระดับมากทีสุ่ด  

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา มีประสทิธิผลของโรงเรยีนอยูในระดับมาก  

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา มีประสทิธิผลของโรงเรยีนอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา มีประสทิธิผลของโรงเรยีนอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา มีประสทิธิผลของโรงเรยีนอยูในระดับนอยที่สุด 

 4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ดวยการหาคาสัมประสิทธิสหสมัพนัธ โดยใชวิธีการหาคาสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (ชูศรี วงศรัตนะ, 

2553 : 316) แปลความหมายดังน้ี 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 0.71 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 0.31 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันตํ่า 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ เทากบั 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน 

 

 

 


