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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต  1  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก   ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  4  อําเภอ  มีโรงเรียนทั้งหมดจํานวน 
170  แหง ใชประชากร  โรงเรียนละ 1  คน  รวมประชากรทั้งหมด 170  คน 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 4 งาน  และ
ปญหา  รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานทั้ง  4  ดาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check 
List)  และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ซ่ึงแบงเปน 2  ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check List) 
 ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง  4 งานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   และปญหาที่พบ พรอมขอเสนอแนะ 
การบริหารงานทั้ง  4 งาน  คือ 

1) การบริหารวิชาการ 
2) การบริหารงบประมาณ 
3) การบริหารงานบุคคล 
4) การบรหิารทั่วไป 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 37 

แบบสอบถามตอนที่  2  นี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิด 
ของลิเคิรท (Likert Scale)  5  ระดับ  ในสวนของสภาพการบริหารงาน  4  งาน   และปญหา 
ซ่ึงในแตละระดับมีเกณฑในการพิจารณาตามแนวคิดของ  เบสทและคาหน (Best and Kahn. 1993 : 
246 – 250)  ดังนี้ 
                                  5  คะแนน  หมายถึง มีสภาพการบรหิารและปญหาการบริหารระดับมากที่สุด        
 4  คะแนน  หมายถึง มีสภาพการบริหารและปญหาการบริหารระดับมาก 
 3  คะแนน  หมายถึง มีสภาพการบรหิารและปญหาการบริหารระดับปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง มีสภาพการบริหารและปญหาการบริหารระดับนอย  
 1  คะแนน  หมายถึง มีสภาพการบริหารและปญหาการบริหารระดับนอยที่สุด 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเขียนขอเสนอแนะแนว
ทางการบริหารงานทั้ง  4 งาน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  งาน  4  งาน คือ 

1) การบริหารวิชาการ 
2) การบริหารงบประมาณ 
3) การบริหารงานบุคคล 
4) การบริหารทั่วไป 

 

3.3  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
          
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ  ตามลําดับดังนี ้

3.3.1 ศึกษารายละเอียดจากตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับสภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษา  โดยยึดหลักภายใตเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 4 งาน ของ
สถานศึกษา คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการ
บริหารทั่วไป    

3.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  และ
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

3.3.3 สรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 4 งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยอาศัยรายละเอียดจากขอ  3.3.1,  3.3.2 
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3.3.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น จํานวน  44 ขอ และแบบสอบถามปลายเปด  เสนอ 
ตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงแลวแกไขสํานวน  ซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย 
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1)   ผศ.สุทัศนา  มุขประภาต    รองคณบดีคณะครุศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 ตรวจเนื้อหา 

1) ผศ.นภาพร  อมรเลิศสินไทย ขาราชการบํานาญ  
  ตรวจการวัดผลประเมินผล 
2) นายบุญสง  ชิตตระกูล   ขาราชการบํานาญ  อดีตผูอํานวยการ  

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม   
ตรวจเนื้อหา 

3) นายธวัช  อูวิเชียร   อดีตผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
ตรวจเนื้อหา 

4) นายลือชัย  พิศฏิฐศักดิ์   ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร 
ตรวจเนื้อหา 

5) นายนพินธ  รอดภัย   อาจารย  3  ระดับ 8  โรงเรียนพุทธโสธร                                        
ตรวจสถิติวิจยั 

6) นางสาวบุบผา  ธรรมรักษา   อาจารย 2  ระดับ 7 โรงเรียนคลองหาดวิทยา 
สระแกว  
ตรวจการใชภาษาไทย 

3.3.5 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข  ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 

3.3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ที่ไมใชประชากร  จํานวน 30  คน  หาความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา  (Alpha Coefficient)  ของ ครอนบาค (Cronbach. 1974 : 202 – 204)  ปรากฏวาไดคา 
ความเชื่อมั่น  .92  

3.3.7 นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปเก็บขอมูลจริงกับกลุมประชากรตอไป 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.4.1 ขอหนังสือจากสถาบันราชภัฏราชนครินทร  เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   ออกหนังสือไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 

3.4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมประชากรดวยตนเอง  และ
กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามสงคืนภายใน  10 วัน 

3.4.3 นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรคาํนวณคาทางสถิติ  โดยแบงการวิเคราะหขอมูล
ดังนี ้

3.5.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยสถิติ 
พื้นฐานแจกแจงความถี่  หาคารอยละ นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

3.5.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน  4 งาน และ ปญหา  วิเคราะหโดยใชคามัชฌิม

เลขคณิต (μ)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 
3.5.3 ขอเสนอแนะ  นําเสนอในรูปแบบของคําบรรยายรายขอ 

 

3.6  เกณฑในการวิเคราะห    
 
 ในการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลของคาเฉลี่ย  
สภาพการบริหารงาน และปญหาการบริหารงาน  ดังนี้  (Best. 1993 : 106) 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 
                 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับนอย 
                 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง                  
                 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก               
                 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
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ภาพ  3  ขั้นตอนการวิจยั 
 
 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผลท่ีได 

1.   ศึกษาขอมูลเบื้องตน ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

กรอบแนวคิด   
การวิจัย 

2.  สรางและพัฒนา  
     เครื่องมือการวิจัย 

3.  ตรวจสอบ   เครื่องมือ  
     ดานเนื้อหา 

4.  ทดลองใช เครื่องมือ 

5.  เก็บรวบรวมขอมูล 

6.  วิเคราะหขอมูลและ 
 สรุปผลการวิจัย 

กําหนดโครงสรางเนื้อหาการบริหารสถาน-
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

ตรวจเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญ  7  คน 

ทดลองใชเครื่องมือกับกลุมทดลอง จํานวน  
30  คนเพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

สอบถามผูบริหาร  จํานวน  170  คน 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็จรูป   

รางเครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัย 

เครื่องมือมีความตรง 

แบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณ 

ไดขอมูลกลับคืน 

ผลการวิจัยและ 
รายงานผล 


