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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.3 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้   กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  ดังนี ้
3.1.1 ประชากร  คือ  ครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ชลบุรี เขต 1  ปการศึกษา 2548  จํานวน  1,097  คน  
3.1.2 กลุมตัวอยาง  คือ  ครูปการศึกษา 2548  ที่ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 

โดยการเปดตารางเครจซีและมอรแกน  (Krejcie  & Morgan, 1970 : 608)  ไดจํานวน 285 คน   
จากนั้นจึงนํามาสุมตามขนาดโรงเรียนดวยวิธีแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  และ 
ในแตละโรงเรียนสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  ไดกลุมตัวอยางในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน  56 คน  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  46 คน และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 183 คน   
รวมทั้งสิ้น  285 คน  ดังตาราง 1 
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ตาราง  1  ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
อําเภอ 

เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม 
เมืองชลบุรี 72 85 508 665 19 22 132 173 
บานบึง 102 76 144 322 27 20 37 84 
หนองใหญ 41 15 54 110 10 4 14 28 

รวม 215 176 706 1,097 56 46 183 285 

 
 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัสรางขึ้นเอง เปนแบบสอบถาม 3  ตอน  คือ 

3.2.1 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก  
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) 

3.2.2 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale)  5 ระดับ  ตามแนวคิดของ ลิเคิรท  (Best and Kahn, 1933 : 246-250)  เพื่อวัด 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  
60  ขอ  แบงเปน  4 ดาน 
  ลักษณะการตอบเปนแบบประมาณคา (Rating scale)  5 ระดับ  คือ 

5 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง   มีความพงึพอใจมาก      
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

3.2.3 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหครูไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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3.3  การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 
  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของสถานศึกษาและ 
ความพึงพอใจ  

3.3.2 ศึกษาขอมูลตางๆ  จากบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาระดับตางๆ   
ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาและเจาหนาที่กลุมงาน  หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1  เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

3.3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   ภายใตการแนะนําของอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

3.3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณา ปรับปรุง  
ตรวจหาขอบกพรอง  ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  (Content Validity)  ความเหมาะสม 
ในการใชภาษา และโครงสรางคําถาม  โดยใชเทคนิค  IOC  (ดังภาคผนวก ข)    
 ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหาและภาษา ประกอบดวย 

1) นายธงชัย  มั่นคง   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต  1 

2) นายจํานงค  มิ่งฉาย อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
3) นายสําเรงิ  สมวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักมหาราช 

 ผูทรงคุณวุฒิดานโครงสรางคําถาม ประกอบดวย 
4) ดร.รังสรรค  มณีเล็ก ผูเชี่ยวชาญการวิจัย 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5) ดร.โกวิท  กระจาง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  มหาวิทยาลัยบูรพา 
3.3.5 นําแบบสอบถามที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ  มาพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

ทั้งในเรื่องภาษา  เนื้อหา  ความถูกตองของเนื้อหา  และโครงสรางของคําถามและขอคําแนะนํา 
จากอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองและเหมาะสม 
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3.3.6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช (try-out)  กับครูโรงเรียน
อนุบาลบอทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง   จํานวน   
30  คน  แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (ตามภาคผนวก ค)  ระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ  (Item-total Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง  .46 ถึง .88 

3.3.7 นําแบบสอบถามจากขอ 6  ที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  
โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204)  
ไดคาความเชื่อมั่น .98 ซ่ึงหมายความวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นสูง 

3.3.8 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่น และมีความสมบูรณไปใช 
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ 
และขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

3.4.1 ขอหนังสือรับรองจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   

3.4.2 จัดสงแบบสอบถาม  จํานวน  285  ฉบับไปยังครูผูสอนในโรงเรียน  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดวยตนเองโดยผานหนวยงานตนสังกัด  โดยขอ 
ความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถามสงกลับตนสังกัด  ภายในเวลาที่กําหนด 

3.4.3 ในกรณีที่ยังไมได รับแบบสอบถามคืนตามเวลาที่ ผูวิจัยกําหนดไว   ผูวิจัย 
ไดติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

3.4.4 ผูวิจัยไดแบบสอบถามคืน  จํานวน  285  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  ผูวิจัย 
ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถาม  ปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ 

3.4.5 นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ  
และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล  
 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห  ดังนี้ 
3.5.1 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประสบการณของผูตอบ

แบบสอบถาม ประสบการณต่ํากวา  10 ป จํานวน  23 คน ตั้งแต 10 ปขึ้นไป  จํานวน  262 คน  
และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานขนาดเล็ก จํานวน  56 คน ขนาดกลาง จํานวน  46 คน ขนาดใหญ  
จํานวน 183  คน   

3.5.2 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู 
ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 1  ลักษณะแบบสอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  (Rating  Scale)  
โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน  ตามแนวคิดของ ลิเคิรท  (Best and Kahn, 1933 : 246-250)  ดังนี้ 

5 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก      
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
การแปลความหมายคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑสําหรับวัดระดับความพึงพอใจ

ของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ใน  4 ดาน  ใชคะแนนเฉลี่ย (Mean)  เปนเกณฑตามแนวคิดของ  บุญชม  
ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว  (2535 : 24)  ดังนี้     
  4.51 – 5.00   หมายถึง   ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานอยูในระดับ

มากที่สุด 
  3.51 – 4.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานอยูในระดับ

มาก      
  2.51 – 3.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานอยูในระดับ

ปานกลาง 
  1.51 – 2.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานอยูในระดับ

นอย 
  1.00 – 1.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานอยูในระดับ

นอยที่สุด 
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3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เลือกเฉพาะขอมูลท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 

3.6.1 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย 
( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.6.2 วิ เคราะหเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
โดยการวิเคราะหตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  สถิติที่ใชคือการทดสอบคาที  (t-test)  
และขนาดโรงเรียน  สถิติที่ใชคือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

3.6.3 การวิเคราะหขอมูลปลายเปด วิเคราะหแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยการแจกแจงความถี่ขอคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละงาน  สรุปเปนภาพรวม  
 

  
 


