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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  เพื่อหารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   ดําเนินการศึกษา    
วิเคราะห   สังเคราะหจากแนวคิด   ทฤษฎี   ตลอดจนผลงานวิจัยทั้งในประเทศ  และตางประเทศ  
เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวจิัย  และวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนดและนําเสนอเปนรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ทั้งนี้ผูวิจัย 
ไดกําหนดวิธีการวิจัยเปนขั้นตอนดังนี้ 
3.1   ประชากร 
3.2           เครื่องมือที่ที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
3.5   สรุปผลการวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม 
 

3.1   ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   จํานวน  183  คน และ 
การศึกษาครั้งนี้ใชผูบริหารสถานศึกษาทุกคนเปนประชากรสําหรับการวิจัย 
 

3.2   เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 3.2.1   การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดย 
ผูวิจัยดําเนินการเปนขั้นตอน   ดังนี้ 
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1) ศึกษาเอกสารตํารา  วารสาร  หนังสือ   ส่ิงพิมพตางๆ   ตลอดจนผลการวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เพื่อเปนแนวทาง
เบื้องตนในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

2) การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย     เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   จํานวน  183  คน   จํานวน  80  ขอ  
เสร็จแลวนําเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช 
ในแบบสอบถามแลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา 

3) การตรวจสอบเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการที่ปรึกษาแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ   จํานวน  5  ทาน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
เที่ยงตรง  (รายช่ือปรากฏในภาคผนวก  ก) 

4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญดังกลาว   แลวนําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5) แบบสอบถามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหความเห็นชอบแลว    
ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1      
ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  40   คน   เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีคํานวณหา   
คาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)   ของครอนบาค  
(Cronbach)   โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหคาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   
เทากับ  0.95 

3.2.2   ลักษณะเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยั
ไดจัดทําขึ้นมาโดยการศึกษาเอกสารตํารา    วารสาร   หนังสือ    ส่ิงพิมพตางๆ  ตลอดจนผลการวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และกรอบแนวคิด
ในการวิจัยมาทําการออกแบบเครื่องมือ   โดยผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   จํานวน  183  คน   เปนแบบสอบถามที่ใชสอบถามผูบริหาร
สถานศึกษา   เกี่ยวกับความคิดเห็นถึงระดับความสําคัญของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2
จํานวน  4  รูปแบบ   รูปแบบละ  20  ขอ  รวมท้ังสิ้น  80  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ  ตามแบบของ ลิเกิรต  (Likert)   ซ่ึงกําหนดเกณฑคาระดับความสําคัญ      
ของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2   ดังนี้ 
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  ระดับ   5     หมายถึง    มากที่สุด 
  ระดับ   4     หมายถึง    มาก 
  ระดับ   3     หมายถึง    ปานกลาง 
  ระดับ   2     หมายถึง    นอย 
  ระดับ   1     หมายถึง    นอยที่สุด 
   สําหรับการแปลความคาระดับความสําคัญกําหนดเปนเกณฑคะแนนเฉลี่ยไวดังนี้   
(ประคอง   กรรณสูตร.  2540 : 70)     
  คาเฉลี่ยระหวาง    4.50  -  5.00    หมายถึงคาระดับ    มากที่สุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง    3.50  -  4.49    หมายถึงคาระดับ    มาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง    2.50  -  3.49    หมายถึงคาระดับ    ปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง    1.50  -  2.49    หมายถึงคาระดับ    นอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง    1.00  -  1.49    หมายถึงคาระดับ    นอยที่สุด 
 

3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการในการเกบ็รวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี ้

3.3.1  นําหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา   สถาบันราชภัฏราชนครินทร  
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูลเพื่อการวิจัย 

3.3.2  สงแบบสอบถาม และหนังสือขอความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2   ดวยตนเองถึงผูบริหารโรงเรียนเพื่อเก็บขอมูล   

3.3.3  ผูตอบแบบสอบถาม  ตอบแบบสอบถามคืนกลับมายังผูวิจัย  จํานวน  183  ชุด   
คิดเปนรอยละ 100 

3.3.4  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ประมาณ  30  วัน  
3.3.5  ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ 
3.3.6  นําขอมูลมาลงรหัสในแบบลงรหัส  โดยใหคาคะแนนตามที่กําหนดไว 
3.3.7  พิมพขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
3.3.8  วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
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3.4   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ดังนี ้

3.4.1  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล         
ในลักษณะภาพรวม  จําแนกตามรูปแบบและรายการ โดยหาคาเฉลี่ย  (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation)  จากแบบสอบถามในรูปแบบที่  1,  2,  3  และ รูปแบบที่  4   แลวจัดระดับ
และลําดับที่ 

3.4.2 หลังจากนั้นนําผลรวมของคาเฉลี่ย  (Mean)   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard   
Deviation)  จากรูปแบบที่  1,  2,  3  และรูปแบบที่  4   มาเปรียบเทียบเพื่อหาคาความแตกตางของ
ความสําคัญในแตละรูปแบบ 
 

3.5   สรุปผลการวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม 
 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

3.5.1  นําผลการวิเคราะหของรูปแบบที่  1, 2, 3  และรูปแบบที่  4   แลวสรุปเปรียบเทียบ
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ที่ไดคะแนนสูงสุด 

3.5.2  นําเนื้อหาของรูปแบบที่ไดคะแนนสูงสุดจากแบบสอบถาม   เพื่อนําเสนอรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2   ที่เหมาะสมซึ่งมีลักษณะสําคัญ  ดังนี้ 

1) หลักการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 
2) โครงสรางการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 
3) องคประกอบของการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 
4) บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาของการบริหารรูปแบบที่ครู

และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 
5) แนวคดิการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารรปูแบบที่ครูและชุมชน

มีบทบาทเปนหลัก 
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ภาพ  4   ขั้นตอนการวิจยั 
(ที่มา : สมหมาย   สรอยนาคพงษ.  2545 : 8) 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผลท่ีได 

1.   ศึกษาขอมูลเบื้องตน ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของของการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐาน
เชิงวิเคราะหและสังเคราะห 

กรอบแนวคิด   
การวิจัย 

2.  สรางและพัฒนา  
     เครื่องมือการวิจัย 

3.  ตรวจสอบ   เครื่องมือ  
     ดานเนื้อหา 

4.  ทดลองใช เครื่องมือ 

5 .   เก็บรวบรวมขอมูล 

6.  วิเคราะหขอมูลและ 
 สรุปผลการวิจัย 

กําหนดโครงสรางเนื้อหาการบริหารสถาน-
ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ตรวจเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญ  5   คน 

ทดลองใชเครื่องมือกับกลุมทดลอง จํานวน  
40  คนเพ่ือหาความเที่ยง 

สอบถามผูบริหาร  จํานวน  1 8 3   คน 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็จรูป   

รางเครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัย 

เครื่องมือมีความตรง 

แบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณ 

ไดขอมูลกลับคืน 

ผลการวิจัยและ 
รายงานผล 

7. นําเสนอรูปแบบที่ 
เหมาะสม 

นําผลการวิเคราะหจากคําถามปลายปดและ
ปลายเปดนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม 

ไดรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียน 

เปนฐานที่เหมาะสม
และรายงานผลการวิจัย 


