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บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เพื.อศึ กษาเกี. ย วกับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี. ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ.งผูว้ จิ ยั มีแผนวิธีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี
3.1 ประชากร
3.2 แบบแผนการวิจยั
3.3 เครื. องมือที.ใช้ในการวิจยั
3.4 การสร้างเครื. องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 สถิติที.ใช้ในการวิจยั

3.1 ประชากร
ประชากรที.ใช้ในการศึกษาได้แก่ หัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการ
ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลามสัง กัดสํานัก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวัดสตูล ประจํา ปี
การศึกษา 2554 โดยจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่ ม ที. 1 ใช้แบบสอบถามบุ ค ลากรของโรงเรี ย นคื อหัวหน้า ฝ่ าย จํา นวน 4 คน
รองหัวหน้าฝ่ าย จํานวน 4 คน และรองผูอ้ าํ นวยการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
สตูล จํานวน 1 คน รวมจํานวนโรงเรี ยนๆ ละ 9 คน จากทังหมด 16 โรงเรี ยน รวมจํานวนบุคลากร
ทังสิ น 144 คน ดังรายชื.อโรงเรี ยนต่อไปนี
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ตารางที 3 แสดงรายชื.อโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ประจําปี การศึกษา 2554
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชือโรงเรียน
โรงเรี ยนอิสลามศึกษาดารุ ลบิร
โรงเรี ยนมําบาอุลอูลูม
โรงเรี ยนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
โรงเรี ยนอันซอเรีS ยะอัดดีนียะ๊
โรงเรี ยนจริ ยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนแสงธรรม
โรงเรี ยนดารุ ลมาอาเรฟมูลนิธิ
โรงเรี ยนดารุ ลอูลูม
โรงเรี ยนอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์วทิ ยา
โรงเรี ยนอรุ ณศาสตร์ วทิ ยามูลนิธิ
โรงเรี ยนตัรกียะตุลอุมมะฮ์
โรงเรี ยนสามัคคีอิสลามวิทยา
โรงเรี ยนศาสนธรรมวิทยา
โรงเรี ยนสันติศาสตร์ศึกษา

ตําบล

อําเภอ

ควนสตอ
เจ๊ะบิลงั
คลองขุด
บ้านควน
ฉลุง
ฉลุง
ควนโพธิU
ควนสตอ
ย่านซื.อ
ทุง่ นุย้
ควนสตอ
ทุง่ นุย้
ท่าแพ
ทุง่ นุย้
นาทอน
ฉลุง

ควนโดน
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนโดน
ควนกาหลง
ควนโดน
ควน
ท่าแพ
ควน
ทุง่ หว้า
เมืองสตูล

ที.มา : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (2553 : 5)
กลุ่มที. 2 เป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ที.ใช้ในการสัมภาษณ์จาํ นวน 10 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 3
ข้อดังนี
1. เป็ นผูท้ ี. อยู่ใ นตํา แหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูจ้ ัดการ หรื อผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานแทนผูบ้ ริ หาร
2. มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึนไปหรื อมีความเชี.ยวชาญด้านอิสลามศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการทํางานเกี.ยวกับการศึกษา 10 ปี ขึนไป
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ผลจากการคัด เลื อ กตัวแทนของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จังหวัดสตูล ในการสัมภาษณ์ ได้จาํ นวน 10 คน ดังตารางต่อไปนี
ตารางที 4 แสดงรายชื.อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลที.ให้การสัมภาษณ์
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือโรงเรียน
อําเภอเมือง
โรงเรี ยนมําบาอุลอูลูม
โรงเรี ยนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
โรงเรี ยนอันซอเรีS ยะอัดดีนียะ๊
โรงเรี ยนจริ ยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนแสงธรรม
อําเภอควนโดน
โรงเรี ยนดารุ ลอูลูม
โรงเรี ยนอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์วทิ ยา
อําเภอท่าแพ
โรงเรี ยนตัรกียะตุลอุมมะฮ์
อําเภอทุ่งหว้า
โรงเรี ยนศาสนธรรมวิทยา

ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานแทนผู้บริหาร
นายอับดลเล๊าะ บิลงั โหลด
น.ส.อนิตา มนูญดาหวี
นางกาศมา นาคกระวัตร
นายนาวาวี หลังปูเต๊ะ
นายรอสี ใบกาเด็ม
นายนายอาสี ด หลีเส็น
นางสุ ไรยา เนสะและ
นายหอเหลด ใบหาด
นายอุหมาด อาเก็ม
นายตายุดดีน มาราสา
นายอับดุลวาหาบ มูเก็ม
รวม 10 โรงเรียน
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3.2 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื.อศึกษาข้อเสนอแนะเกี.ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

3.3 เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
3.1 แบบของเครืองมือ
เครื. องมือการวิจยั ที.ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามดังรายละเอียด ต่อไปนี
ก. แบบสอบถาม แบบสอบถามนี เป็ นแบบสอบถามที.ใช้กบั บุคลากรหัวหน้า
ฝ่ าย รองหัวหน้า ฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัดสตูล
ประจําปี การศึกษา 2554 ในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบเป็ นเครื. องมือใน
การศึกษาระดับความคิดเห็ นที.มีต่อการกระทําหรื อแสดงออกของผูบ้ ริ หารในด้านภาวะผูน้ าํ การ
เปลี.ยนแปลงโดยได้พฒั นาเครื. องมือตามกรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงที.ผวู้ ิจยั ได้
สังเคราะห์มาจากงานวิจยั และแนวคิดของนักทฤษฏีหลายๆท่านและจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี.ยวชาญ
3.1.1 แบบสอบถามการศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น ที. มี ต่ อ การกระทํา หรื อ
แสดงออกของผูบ้ ริ หารในด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดสตูล แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี คือ
ตอนที. 1 เป็ นข้อมูลสถานภาพขอองผูต้ ออบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที. 2 เป็ นข้อมูลเกี.ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หารตามความ
คิดเห็นของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงซึ.งผูว้ จิ ยั สังเคราะห์ขึน มีจาํ นวน 77 ข้อ แยกเป็ นทฤษฎี 6 ด้านดังนี
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1. ทฤษฎีดา้ นการแสดงออกอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. ทฤษฎีดา้ นการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
3. ทฤษฎีดา้ นการด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4. ทฤษฎีดา้ นการกระตุน้ ทางปัญญา
5. ทฤษฎีดา้ นการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
6. ทฤษฎีดา้ นการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

21
9
20
12
10
5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

และมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ดังนี
5 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงอยูใ่ นระดับมากที.สุด
4 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงอยูใ่ นระดับน้อยที.สุด
ตอนที. 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี.ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางเพื.อพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ตามความ
คิดเห็นของหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูล
ข. แบบสั มภาษณ์ แบบสัมภาษณ์นีเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื.อ
นําไปใช้กบั ผูบ้ ริ หาร ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลเกี.ยวกับภาวะผูน้ าํ การ
เปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทัง 6 ด้าน คือ ด้านการมี
บารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้
ทางปั ญ ญา ด้ า นการคํา นึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค ล และด้า นการเกื อกู ล ยอมรั บ เป้ หมายกลุ่ ม รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
การกําหนดประเด็นในการสั มภาษณ์
ผูว้ จิ ยั กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ภายใน 6 ประเด็นหลักดังนี
1) ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
2) ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4) ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
5) ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล
6) ด้านการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
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3.4 การสร้ างเครืองมือ
ในการสร้ างเครื. องมือเพื.อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้ าง
เครื. องมือตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที.เกี. ยวข้องกับภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
2. กําหนดขอบข่ายการสร้างเครื. องมือให้สอดคล้องกับนิยามคําศัพท์ของการวิจยั
3. สร้างแบบสอบถามเพื.อใช้ในการวิจยั จากข้อมูลที.ศึกษาจากเอกสาร ตําราและ
งานวิจยั ที.เกี.ยวข้องแล้วทําการสร้ างเครื. องมือที.ใช้วิจยั ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดภาวะผูน้ าํ
การเปลี.ยนแปลงที.ผวู้ จิ ยั สังเคราะห์ขึนใน 6 ด้าน
4. นําแบบสอบถามที.ส ร้ า งขึนเสนอประธานกรรมการและกรรมการที.ปรึ กษา
วิท ยานิ พนธ์ ตรวจพิจารณาแล้วแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะ ของประธานกรรมการและกรรมการที.
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. นําแบบสอบถามที.ผา่ นการตรวจแก้ไขของประธานกรรมการและกรรมการที.
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนือหา และความเหมาะสม ที.จะ
เก็บข้อมูล ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชี.ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
6. นําแบบสอบถามให้ผเู้ ชี. ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา
(Content Validity) ความถูกต้องและความเหมาะสมของการใช้ภาษา โดยการหาค่า ดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (Index of Congruence: IOC) แล้วเลือกคําถามที.มีค่า
IOC ตังแต่ 0.5 ขึนไป แล้วปรับปรุ งแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี. ยวชาญ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2543: 60-62)
7. นําแบบสอบถามที.ผา่ นการตรวจสอบและปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที.ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาวิจยั จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์
หาค่าความเที.ยงโดยใช้วิธีหาสัมประสิ ทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(ดลมนรรจน์ บากา และเกษตรชัย และหีม, 2548 : 82)
8. ปรับปรุ งแก้ไข และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื.อนําไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และสรุ ปขันตอนการสร้างเครื. องมือได้ ดังแผนภูมิแสดงขันตอนการสร้าง
เครื. องมื อที. ใ ช้ในการวิจยั ภาวะผูน้ ําการเปลี. ยนแปลงของ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลดังต่อไปนี
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ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจยั
ที.เกี.ยวข้องกับภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลง
กําหนดกรอบแนวความคิดและขอบข่ายของการวิจยั

สร้างเครื. องมือ

อาจารย์ที.ปรึ กษาตรวจสอบ

นําแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื.อหาคุณภาพเครื. องมือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชี.ยวชาญ

นําไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วหาความเที.ยง

ปรับปรุ งแก้ไขและจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
ภาพประกอบที 3 แผนภูมิแสดงขันตอนการสร้างเครื. องมือที.ใช้ในการวิจยั
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3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงสํารวจ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ
ขันตอน ดังนี
1. ขอหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขต
ปั ตตานี ยื.นต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ที.เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี เพื.อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทังหมด 144 ชุ ดด้วยตนเองและรับกลับคืนมา
จํานวน 141 ชุด คิดเป็ นร่ อยละ 97.90
3. นําแบบสอบถามที.ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบความถูกต้อง เพื.อนําไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ก. ผูว้ ิจ ัย ได้ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามและ
ประมวลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ. งผูว้ ิจยั จะแยกวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามลัก ษณะของ
แบบสอบถามแต่ละตอนดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ แล้วหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล ตอนที. 1 ข้อมูลทัว. ไปเกี.ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าร้อยละแล้วนําเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยงท้ายตาราง
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล ตอนที. 2 เปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย คํานวณหาค่าเฉลี.ย (µ) และค่าเบี.ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ของแบบสอบถามเกี. ยวกับ ภาวะผูน้ ําการเปลี. ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดเสตูล เป็ นรายด้านและหาค่าเฉลี.ยรวมทัง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีบารมีอย่างมี
อุดมการณ์ 2) ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม 3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4) ด้านการกระตุน้ ทาง
ปัญญา 5) ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคล และ 6) ด้านการเกือกูลยอมรับเป้ หมายกลุ่ม โดยให้คะแนน
ตามเกณฑ์ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 126-127 อ้างถึงในดลมนรรจน์ บากา และ เกษตรชัย
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และหี ม, 2548 : 82) โดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิ ต 5
ความหมายดังนี
ค่าเฉลี.ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง
ค่าเฉลี.ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง
ค่าเฉลี.ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง
ค่าเฉลี.ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง
ค่าเฉลี.ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง

ระดับ (Rating Scale) ในการแปล
ระดับมากที.สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที.สุด

4. แบบสอบถามตอนที. 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี. ยวกับข้อคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
สตูล วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที.มีความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วหาค่าความถี.เพื.อ
นํามาประกอบการอภิปรายผล
ข. แบบสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะนําแบบสัม ภาษณ์ ที. ได้มาสรุ ปประเด็นโดยวิเคราะห์
ข้อมูล เชิงคุณภาพ (Content Analysis) แบบลึกเกี.ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี.ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล ทัง 6 ด้า นได้แ ก่ 1) ด้า นการมี บ ารมี อ ย่า งมี
อุดมการณ์ 2) ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม 3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4) ด้านการกระตุน้ ทาง
ปั ญญา 5) ด้า นการคํา นึ ง ถึ ง ปั จเจกบุ ค ล และ 6) ด้า นการเกื อกูล ยอมรั บ เป้ หมายกลุ่ ม รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วนําเสนอเชิงบรรยาย ประกอบการอภิปรายผล

3.7 สถิติทใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนีผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึ.งใช้คา่ สถิติ ดังนี
1. ค่าความถี.และค่าร้อยละ (Percentage)
นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที. 1 มาแจกแจงความถี. และวิเคราะห์มูลค่าร้อยละ
แล้วนําเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. ค่าเฉลี.ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที. 2 มาแจกแจงความถี.หาค่าเฉลี.ยเลขคณิ ต (µ)
หาค่าตัวกลาง
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3. ค่าเบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.1 นําค่าเฉลี.ยเลขคณิ ต (µ) แต่ละข้อมาวัดการกระจายของคะแนน แนวโน้ม
เข้าสู่ ส่วนกลางโดยหาค่าส่ วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของแต่ละข้อ
3.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที. 3 ซึ. งเป็ นปลายเปิ ด เสนอในรู ปของความเรี ยง
โดยเรี ยงตามลําดับความถี.

