
 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวจิัย 

  การศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผล

ต่อประสิทธิการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   5. การวิเคราะหข์้อมูล 

   6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่สง่ผลตอ่ประสิทธิการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ตอนที่ 1 การศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร  

    ประชากรการวิจัย (Research Population) ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน คือ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิน้ 2,285 คน จ าแนกเป็น 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 97 คนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 360 คน 

ครูผูส้อน จ านวน 1,828 คน โดยจ าแนกตามรายละเอียดดังนี้  

    1.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก       จ านวน 16 โรงเรียน  

     1.1.1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ทั้งหมด  จ านวน 18 คน  

     1.1.1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งหมด จ านวน 128 คน 

     1.1.1.3 ครูผูส้อน ทั้งหมด      จ านวน 152 คน  

               รวม 298 คน  

    1.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง       จ านวน 20 โรงเรียน  

     1.1.2.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ทั้งหมด  จ านวน 47 คน  

     1.1.2.2 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งหมด จ านวน 160 คน 

     1.1.2.3 ครูผูส้อน ทั้งหมด      จ านวน 705 คน  

               รวม 912 คน  

    1.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  จ านวน 9 โรงเรียน 

     1.1.3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ทั้งหมด  จ านวน 32 คน  

     1.1.3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งหมด จ านวน 72 คน 

     1.1.3.3 ครูผูส้อน ทั้งหมด      จ านวน 971 คน  

               รวม 1075 คน  

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง (sample) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     
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ปีการศึกษา 2561 จ านวน 414 คน จาก 45 โรงเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, อ้างถึงใน 

บุญชม ศรสีะอาด, 2553 หนา้ 44 - 47) ผูว้ิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยการเลือกโรงเรยีนแบบโควตา (Quota 

Sampling) ร้อยละ 50 การเลือกผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คัดเลือก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง การคัดเลือกครูใช้วธิีการสุ่มอย่าง

งา่ย รวมทั้งหมด 414 คน แยกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียน จ านวน 46 คน หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 184 คน และครูผูส้อน จ านวน 184 คน แบ่งตามขนาดได้ดังนี้ 

    1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 8 โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เลือกเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย แยกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษาเลือกทั้งหมด จ านวน 16 

คน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 64 คน และครูผูส้อน 64 คน รวมทั้งสิน้ 144 คน  

    1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 10 โรงเรียน การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างงา่ย แยกเป็นผู้บริหารสถานศกึษาเลือกทั้งหมด 

จ านวน 20 คน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 80 คน และครูผูส้อน 80 คน รวม

ทั้งสิน้ 180 คน  

    1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จ านวน 5 โรงเรียนการเลือก 

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างงา่ย แยกเป็นผู้บริหารสถานศกึษาเลือกทั้งหมด 

จ านวน 10 คน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 40 คน และครูผูส้อน 40 คน รวม

ทั้งสิน้ 90 คน  

   1.3 แหลง่ขอ้มูล ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ 2  

    1.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศกึษา  

2 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและสุ่มอย่างง่ายให้ได้ครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้ๆ ละ1 คน รวม 8 คน 

    1.3.2 โรงเรียนขนาดกลาง เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 2 คน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและสุม่อย่างง่ายใหไ้ด้ครูผู้สอนทั้ง 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 คน รวม 8 คน 
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    1.3.2 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 2 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและสุ่มอย่างงา่ยใหไ้ด้

ครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 คน รวม 8 คน รายละเอียด  ดังตาราง 4 

ตาราง 4 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรยีน 

โร
งเ
รีย

น 
ประชากร 

โร
งเ
รีย

น 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผูบ้

ริห
าร

สถ
าน

ศกึ
ษา

 

หัว
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า้ก
ลุ่ม

สา
ระ

กา
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ู้ 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

หัว
หน

า้ก
ลุ่ม

สา
ระ

กา
รเ
รีย

นร
ู้ 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ขนาดเล็ก 16 18 128 152 298 8 16 64 64 144 

ขนาดกลาง 20 47 160 705 912 10 20 80 80 180 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 
9 32 72 971 1075 5 10 40 40 90 

รวม 45 97 360 1828 2285 23 46 184 184 414 

 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามใช้ส าหรับผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23 

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ตอน คอื  

   ตอนที่ 1 ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

    แบบสอบถามในตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลกัษณะส่วน

บุคคลของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ได้แก่ สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของโรงเรียน 

ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  

   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้  

    แบบสอบถาม ในตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating 

scale) ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างบารม ี2) การสร้างแรงบันดาลใจ  

3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ผูว้ิจัย

ก าหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

     5 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

     4 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้อยู่ในระดับ “มาก”  

     3 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  

     2 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้อยู่ในระดับ “น้อย”  

     1 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด”  

   ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน  

    แบบสอบถาม ในตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating 

scale) ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 2) การสื่อสาร

แบบเปิด 3) ความไว้เนือ้เชื่อใจ 4) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5) ความพึงพอใจ 

ของครู 6) การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 7) การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

ผูว้ิจัยก าหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

     5 หมายถึง ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับ “มากที่สุด”  
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     4 หมายถึง ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับ “มาก”  

     3 หมายถึง ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับ “ปานกลาง”  

     2 หมายถึง ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับ “น้อย”  

     1 หมายถึง ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับ “น้อยที่สุด”  

 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ด าเนนิการ ดังนี้  

  3.1 ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรที่จะวัด ซึ่งใน 

งานวิจัยนี้ ก าหนดตัวแปรพยากรณ์ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การสรา้งบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุน้

ทางปัญญา 4) การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล และตัวแปรเกณฑ ์คอื 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของเป้าหมาย 2) การสื่อสารแบบเปิด 3) ความไว้เนือ้เชื่อใจ 4) ความเป็นองค์การ

แหง่การเรียนรู้ 5) ความพึงพอใจของครู 6) การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 7) การมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  

  3.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวิจัย  

  3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อ

ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงในเบือ้งตน้ 

  3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้เบือ้งตน้ไปตรวจสอบคุณภาพด้าน

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาศัยความเห็นของผู้เช่ียวชาญ              

โดยอิงการหาค่าความสอดคล้องของข้อความกับ นิยามศัพท์ (Index of Congruence) 

ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง โดยหาความเที่ยงตรง (Validity) น าแบบสอบถามให้

ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติที่ดี ดังนี้  

   3.4.1 อาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาที่มปีระสบการณ์สอนทางการบริหาร

การศกึษาไม่น้อยกว่า 5 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรอืต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน  
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   3.4.2 ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่มปีระสบการณใ์นการบริหารไม่นอ้ยกว่า  

5 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ วุฒิทางการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโททางการ

บริหารการศกึษา จ านวน 1 ท่าน 

   3.4.3 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนที่มปีระสบการณใ์นการ

บริหาร ต าแหนง่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 1 ท่าน 

   3.4.4 ครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีประสบการณท์างการสอนไม่นอ้ยกว่า  

10 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน 

ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบด้วย 

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต ์เพียรธัญญกรณ์ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     3. นายสาทิน ไชยรา ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

    4. นายอนุวัฒน์ แก้วมะ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                       

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

    5. นางพรทิพย์ ทองวงษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  3.5 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขจากผูเ้ชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะครั้งสุดท้ายไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ตัวอย่างที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างที่

จะเก็บข้อมูลจริง จ านวน 50 ชุด เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์อย่าง

งา่ย ระหว่างคะแนนรวมรายข้อกับคะแนนรวมรายด้าน ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อ

ที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ ากว่า 0.23 ออกไป พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกของภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคา่ระหว่าง 0.404 - 0.868 และค่า

อ านาจจ าแนกของประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าระหว่าง  
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0.656 - 0.906 เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมอืโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติหา

ค่าความเช่ือม่ันโดยวิธีการของ Cronbach ซึ่งภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ มคี่าเท่ากับ 0.951 และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

มีคา่เท่ากับ 0.949 

  3.6 หาดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

(ชูศรี วงศร์ัตนะ, 2541, หนา้ 253 - 254) มีคา่เท่ากับ 1.00 

   3.7 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ดีแล้วไปจัดพิมพเ์ป็น

แบบสอบถามฉบับจรงิก่อนน าไปจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตอ่ไป 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยมวีิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้  

   4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเสนอค าร้องต่อส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความรว่มมอืไปยังโรงเรียน              

เพื่อขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม  

   4.2 ผูว้ิจัยขอความรว่มมอืจากผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยน าหนังสอืขอความอนุเคราะหค์วามร่วมมือพร้อม

กับแบบสอบถามไปมอบใหก้ับผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 และกลุ่มตัวอย่าง  

   4.3 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการสถานศกึษา จากกลุ่มตัวอย่าง

ที่อยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยการส่ง

ไปรษณีย์พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ จา่หน้าซองถึงผู้วจิัยเพื่อสง่แบบสอบถามกลับ                              

โดยโรงเรยีนที่ไม่ได้ท าการตอบกลับผูว้ิจัยตดิตามเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล   

  การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจัยค านวณค่าสถิตโิดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

   5.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาวิเคราะหข์้อมูล และสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาคา่เฉลี่ย ค่าความถี่และค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรยีง 

   5.2 คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ น ามาตรวจให้คะแนน

เพื่อพิจารณาความคิดเห็นตามเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี้  
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    ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด  

    ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  

    ระดับ 3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  

    ระดับ 2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  

    ระดับ 1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  

  การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้ก าหนดการวัดระดับความต้องการ 

จ าเป็นในการวิจัย ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่สง่ผลตอ่

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยใช้เกณฑ์ของการพิจารณา

ของ บุญชม ศรสีะอาด (2553, หนา้ 100) ก าหนดไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้  

   4.51 – 5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง/ประสิทธิผลการ

ท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด  

   3.51 – 4.50 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง/ประสิทธิผลการ

ท างาน อยู่ในระดับมาก  

   2.51 – 3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง/ประสิทธิผลการ

ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง  

   1.51 – 2.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง/ประสิทธิผลการ

ท างาน อยู่ในระดับน้อย  

   1.00 – 1.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง/ประสิทธิผลการ

ท างาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด   

   5.3 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะหห์าค่าทางสถิติตา่ง ๆ                      

โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย  

   5.4 การวิเคราะหแ์บบสอบถามปลายเปิดเป็นการวิเคราะหเ์นื้อหา  

โดยการสุ่มความคิดเห็นรายด้านและหาค่าความถี่แตล่ะด้าน  

   5.5 การวิเคราะหส์ถิตเิชงิอ้างองิ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

เขต 23 โดยหาคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Coefficient และ
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สร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)  

     ในการแปลผลความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23              

ได้ก าหนดการแปลความดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 100) 

     0.81 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับ สูง 

     0.61 - 0.80 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง 

     0.41 - 0.60 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง  

     0.21 - 0.40 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ า  

     ต่ ากว่า 0.21 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับ ต่ า  

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  6.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่  

   6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

   6.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

   6.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  6.2 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพเครื่องมอืวิจัย ได้แก่  

   6.2.1 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation)    
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   6.2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

  6.3 สถิติที่ใชท้ดสอบสมมุตฐิาน ได้แก่  

   6.3.1 ใช้คา่เฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   6.3.2 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการด ารง

ต าแหน่ง ที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน ใช้การวิเคราะหค์วาม

แปรปรวน แบบทางเดียว (F-test ชนิด One–way ANOVA) โดยก าหนดเกณฑ์การทดสอบ

ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อผลของการทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ โดยใช้ วิธีการของ Scheff’s Method  

  6.4 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ใช้สถิตใินการวิเคราะหค์่า

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

  6.5 ศกึษาอ านาจพยากรณ์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรูท้ี่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                     

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ใช้สถิตใินการวิเคราะหก์ารถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วธิีวิเคราะห์ Stepwise 

ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

 ผูว้ิจัยน าผลการศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูท้ี่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เลือกเอาด้านที่มีอ านาจพยากรณ์
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ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน มาร่างแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 23 แล้วน าเสนอ จ านวน 10 ท่าน พิจารณาเสนอแนะ จากนั้นผูว้ิจัยจึงน าผลที่ได้ไป

วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ

การบริหารโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จงึแบ่งวิธีด าเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้   

  ขั้นที่ 1 การก าหนดแหล่งข้อมูลหลัก  

   ผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติที่ดี ดังนี้  

    1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มปีระสบการณส์อนทางการบริหาร

การศกึษาไม่น้อยกว่า 5 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรอืต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน  

    2. ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า  

5 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ วุฒิทางการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโททางการ

บริหารการศกึษา จ านวน 3 ท่าน 

    3. หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการ

บริหาร ต าแหนง่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

จ านวน 3 ท่าน 

    4. ครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มปีระสบการณท์างการสอนไม่น้อยกว่า  

10 ปี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน 

ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบด้วย 

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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     3. นายบดินทร์ นารถโกษา ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

     4. นายสาทิน ไชยรา ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ                   

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

     5. นายอังกูร บุญรักษา ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ              

โรงเรียนชา้งมิ่งพิทยานุกูล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

     6. นายอนุวัฒน์ แก้วมะ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื                       

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

     7. นายทศพล พยัคฆพงศ์   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

     8. นางรุง้ตะวัน นาสพัส หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 

โรงเรียนมัธยมวานรนวิาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

     9. นางวารุณี อาจหาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

     10. นางพรทิพย์ ทองวงษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  
 

  ขั้นที่ 2 การสร้างแบบสอบถาม  

   1. น าผลจากการศกึษาที่ พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอ านาจพยากรณ์ตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ในโรงเรียน  

   2. น าข้อมูลด้านนั้น ๆ มาสร้างเป็นแบบสอบถามแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งต่อประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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  ขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูล 

   1. นัดหมายผู้เช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียนตามแบบสอบถาม 

   2. ด าเนนิเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่สรา้งขึ้น 

  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล  

   ผูว้ิจัยน าข้อความที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะหข์้อมูลเชงิคุณภาพ

ด้วยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Validity) 
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