
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควาดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู  

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล  

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ครอบคลุมพื้นที่ 19 อําเภอ มีโรงเรียน 44 แหง ครูผูสอน 2,368 คน 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนครูผูสอนตามขนาดโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

โรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอน โรงเรียนขนาดกลาง ครูผูสอน โรงเรียนขนาดใหญ ครูผูสอน 

ทาอุแทพิทยา 36 สุราษฎรพิทยา 2 35 สุราษฎรธานี 139 

ทาเฟองวิทยา 17 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓  54 สุราษฎรพิทยา 146 

ปากแพรกวิทยาคม 34 กาญจนดิษฐ 44 เมืองสุราษฎรธานี 118 

ทาฉางวิทยาคาร 22 เตรียมอุดมศึกษา 50 สุราษฎรธานี 2 91 

คีรีรัฐวิทยาคม 40 เกาะพะงันศึกษา 38 เกาะสมุย 74 

รัชชประภาวิทยาคม 16 บานตาขุนวิทยา 61 ทีปราษฎรพิทยา 75 

เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 23 พนมศึกษา 40 ไชยาวิทยา 71 

เขาพนมแบกศึกษา 16 พรุพีพิทยาคม 43 ทาชนะ 95 

มัธยมบานทําเนียบ 29 ชัยบุรีพิทยา 55 กาญจนาภิเษกวิทยา 92 

นํ้ารอบวิทยา 14   พุนพินพิทยาคม 124 

ทาสะทอนวิทยา 21   บานนาสาร 74 

บางเดือนสถิตยพิทยาคม 12   เคียนซาพิทยาคม 60 

ตะกุกใตศึกษา 25   เวียงสระ 135 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

 

โรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอน โรงเรียนขนาดกลาง ครูผูสอน โรงเรียนขนาดใหญ ครูผูสอน 

มัธยมวิภาวดี 26   พระแสงวิทยา 109 

บานเสด็จพิทยาคม 20   บางสวรรควิทยาคม 78 

บานนาวิทยาคม 43     

พวงพรมครวิทยา 18     

คลองฉนวนวิทยา 23     

ควนสุบรรณวิทยา 13     

ทาชีวิทยาคม 19     

รวมโรงเรียนขนาดเล็ก 467 รวมโรงเรียนขนาดกลาง 420 รวมโรงเรียนขนาดใหญ 1,481 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 350 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie 

and Morgan (1970 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2554) จากน้ันจึงทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 

Random Sampling) สุมตัวอยางแตละกลุมดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีการจับสลาก 

 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนขนาดใหญ 

467 

420 

1,481 

69 

62 

219 

รวม 2,368 350 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท (Likert) 
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เกณฑการใชคะแนนของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ 

และมีความหมายดังตอไปน้ี 

 5 หมายถึง ความคิดเห็นของครู อยูในระดับมากทีสุ่ด  

 4 หมายถึง ความคิดเห็นของครู อยูในระดับมาก  

 3 หมายถึง ความคิดเห็นของครู อยูในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง ความคิดเห็นของครู อยูในระดับนอย  

 1 หมายถึง ความคิดเห็นของครู อยูในระดับนอยที่สุด  

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูวิจัยไดดําเนินการคนควาตามข้ันตอนดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา          

เชิงกลยุทธ เพื่อนํามาพัฒนาสรางเปนเครื่องมือวิจัย 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคิรท 

 3.  พัฒนาแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อ

ตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุงแกไข 

 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง       

ของเน้ือหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนิค IOC โดยผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

5 คน คือ 1) ผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณการบริหารการศึกษา 3 คน 2) ผูเช่ียวชาญทางดานการวัดผล

และประเมินผล 1 คน และ 3) ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา 1 ทาน  

 5.  นําแบบสอบถามที่ไดจากการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 

 6.  นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอน

ในโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน เพื่อจะไดทราบปญหาในการออกแบบสอบถาม ความชัดเจน

ของคําช้ีแจง คําถามหรือการสือ่ความหมาย และหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดความเที่ยงทั้งฉบับและรายดาน 

 7.  หลังจากคํานวณหาคาความเที่ยงแลว ไดปรับปรุงแกไขขอคําถามเพื่อใหไดขอมูล           

ที่ถูกตองที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมลูตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ผูวิจัยขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สุราษฎรธานี เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

 2.  ผูวิจัยนําหนังสือรับรองและแนะนําตัว เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด             

สุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความ

รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายวันเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน และ

คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบรูณนํามาวิเคราะหตอไป 

 3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

 4.  เมื่อรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการ

ตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห

โดยใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของคะแนนรายขอ แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินระดับความคิดเห็นแลวนําเอาคาเฉลี่ย

ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2551) ดังน้ี 

 1.  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม     

ซึ่งเปนแบบสอบถามซึ่งชนิดเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เปนรายขอ

ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ (Rating Scale) นํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ

นํ้าหนัก 5 ระดับ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 อยูในระดับใด แลวนําผลการวิเคราะหที่ไดมาแปลความหมาย รายขอ รายดาน

และความหมายในภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ยตามหลักเกณฑของชวงระดับคะแนน (Class Interval)  

5 ระดับดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2551) กลาวไวดังน้ี 
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 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารอยูในระดับมากที่สดุ 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารอยูในระดับนอยที่สดุ  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมลู โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู สถิติที่ใช มีดังน้ี 

 1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  1.1 คารอยละ  

  1.2 คาเฉลี่ย  

  1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1 คาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ (Corrected Item to Total 

Correlation)  

  2.2 คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับและรายดานดวยการหา

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 

 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 สถิติทดสอบคาที (t-test)  

  3.2 สถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (ANOWA) 


