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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
  การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยความสัมพันธของระบบการบริหาร  งบประมาณแบบมุงเนน 
ผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมี 
การดําเนินงานตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
3.2.2 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 แผนปฏิบัติการวิจัย หรือข้ันตอนการทําวิจัย 
3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูอาจารย 
หัวหนางานแผนงาน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  หัวหนางานการเงินของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนหลาย)  จังหวัด
สมุทรปราการ  ปการศึกษา  2546  จํานวน  22  แหง  จํานวน  313  คน  จําแนกไดดังนี้ 

1) ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  93  คน  จําแนกเปน 
(1) ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน     22   คน 
(2) รองผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน     71   คน 

2) ครู  หัวหนางานแผนงาน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ   
หัวหนางานการเงิน  จํานวน  220  คน  จําแนกเปน 

(1) ครูแผนงาน  จํานวน     22   คน 
(2) ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน   176   คน 
(3) ครูหัวหนางานการเงิน  จํานวน 22 คน 

    รวมประชากร   จํานวน   220   คน 
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ตาราง  2   จํานวนประชากรที่ศึกษา 
 

ประชากร 
โรงเรียน 

ผูบริหาร แผนงาน กลุมสาระ การเงิน 
ขนาดใหญ     

โรงเรียนราชวนิิตบางแกว 5 1 8 1 
โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 5 1 8 1 
โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ   
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

5 1 8 1 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 5 1 8 1 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 5 1 8 1 
โรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง 5 1 8 1 
โรงเรียนบางเมืองเขียนผองอนุสรณ 5 1 8 1 
โรงเรียนสมุทรปราการ 5 1 8 1 
โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ   
สวนกุหลาบวทิยาลัย  สมุทรปราการ 

5 1 8 1 

โรงเรียนวัดทรงธรรม 5 1 8 1 
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 5 1 8 1 
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 5 1 8 1 
โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 5 1 8 1 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย   
รัชดาภิเษก  ในพระบรมราชินูปถัมภ 

5 1 8 1 

ขนาดกลาง     
โรงเรียนสมุทราวิทยาคม 4 1 8 1 
โรงเรียนบางบอวิทยาคม 3 1 8 1 
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค 3 1 8 1 
โรงเรียนบางหวัเสือบุญแจมเนียมนิล 3 1 8 1 
โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 4 1 8 1 
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 4 1 8 1 
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ตาราง  2  (ตอ)  จํานวนประชากรที่ศึกษา 
 

ประชากร 
โรงเรียน 

ผูบริหาร แผนงาน กลุมสาระ การเงิน 
ขนาดเล็ก     

โรงเรียนวัดใหมสมุทรกิจวทิยา 1 1 8 1 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ 1 1 8 1 

รวม   93  22  176  22 

 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อศึกษาแนวการ
จัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและแบบสอบถามแนวการจัดการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  1  ชุด  แบงเปน  2  ตอน   
ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามแนวทางการจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
ซ่ึงผูวิจัยจัดขึ้นตามแนวความคิด  ตองการทราบแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดสมุทรปราการ  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคํานึงถึงผลลัพธ  คือ  ผูเรียนประกอบดวย 
คําถาม  40  ขอ  ใชประเมินแนวการจัดระบบการบริหารงบประมาณ  แบบมุงเนนผลงานตาม 
มาตรการทางการเงิน  7  มาตรการ  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนประโยคขอความประกอบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  ตามแบบของลิเคิรท  (Likert)  มี  5  ระดับ  จากมากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามแนวทางการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงผูวิจัยจัดขึ้น
ตามแนวความคิด  ตองการทราบแนวปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  
ซ่ึงเปนงานที่ทุกสถานศึกษาพัฒนาและดําเนินการ  เพื่อคุณภาพของผูเรียน  โดยออกแบบคําถาม   
40  ขอ  ซ่ึงสถานศึกษาตองดําเนินการ  ใชประเมินแนวการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีขั้นตอนการดําเนินงานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  โดยแบบสอบถาม 
มีลักษณะเปนประโยคขอความประกอบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  ตามแบบของ 
ลิเคิรท  (Likert)  มี  5  ระดับ  (Best & Kahn.  1993 : 246)  จาก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  
นอยที่สุด 
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    5 หมายถึง  มากที่สุด 
   4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอย 
  1 หมายถึง  นอยที่สุด 

3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยดําเนินการตาม 
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร  ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  กับระบบการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  ตามมาตรการทางการเงิน  7  ดาน  คือ  การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณ
ตนทุนผลผลิต  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุม 
งบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพยและการตรวจสอบ
ภายใน  และศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ให
สถานศึกษาปฏิบัติ  8  ดาน  คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศการพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประเมินมาตรฐานการศึกษา  การจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) กําหนดขอบเขตขอคําถามจากตัวแปรที่ศึกษา 
3) สรางแบบสอบถามฉบับรางไปขอคําปรึกษาจากประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวมเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  เที่ยงตรงดานเนื้อหา  ใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข
ดานเนื้อหาและการใชภาษา 

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว   ใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา และความถูกตองของการใชภาษารวม  6  ทาน  คือ 
    (1)   ดร.สุวิทย   มูลคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

สมุทรปราการ  เขต  1 
    (2)   นางผานติย   มีสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานคลังและสินทรัพย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

    (3)   นายนวิัฒน   นอยมณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สมุทรปราการ   เขต  2 
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    (4)   ดร.ทิวฒัน   มณีโชต ิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

    (5)   นางปลื้มจิต   สถาพรดํารงค ผูอํานวยการระดับ  9    
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

    (6)   นางสาวผองใส   ศรีสําราญ ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  เขต  1 

2) นําแบบสอบถามและขอเสนอแนะจากผู เชี่ยวชาญ  ปรึกษากับประธาน 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
ใหเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองใช 

3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว  ไปทดลองใช  (Try – Out)  เพื่อหาคา 
ความเชื่อมั่นกับผูบริหารและครู  โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดธาตุทอง และโรงเรียนสายปญญารังสิต  
รวม  30  ฉบับ  จากนั้นนําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาความเชื่อม่ันดวยวิธีการของ  

ครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161)  เพื่อหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient)   ผลการวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นรายภาพรวมเทากับ  .98 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมลูตามขั้นตอน  ดังนี ้

3.3.1 บันทึกเสนอขอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทรออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  ซ่ึงกําหนด
ไวในกลุมตัวอยาง 

3.3.2 จัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง  โดยขอความรวมมือจากผูชวยผูอํานวยการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ  ชวยแจกแบบสอบถามและประสานงานเก็บรวบรวม
แบบสอบถามและสงคืนแบบสอบถามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  1  และสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา  เขต  2  ของจังหวัดสมุทรปราการ  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยติดตอ 
ทางโทรศัพท  เมื่อไดแบบสอบถามผูวิจัยไดเดินทางไปรับแบบสอบถามดวยตนเองที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา  เขต  1  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต  2  จังหวัดสมุทรปราการ 

3.3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา  ดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
  3.4.1   ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑของแบบสอบถาม  กําหนดใหคะแนนตามมาตรา
สวนประมาณคา  (Rating Scales) 
  3.4.2   การวิเคราะหขอมูล  ใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวย  คารอยละ  100% 
2) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูแผนงาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   

8  กลุมสาระและครูการเงิน ตอแนวการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จํานวน   
7  ดาน  คือ  การวางแผนงบประมาณ   การคํานวณตนทุนผลผลิต  การจัดระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและ 
ผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย  และการตรวจสอบภายใน  และแนวการจัดการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  8  ดาน  คือ  การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ประเมินมาตรฐานการศึกษา  การทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย  (μ)   

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)    เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (t – test)  วิเคราะห
ความแปรปรวน  (F – test)   และทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธีของ  เชฟเฟ  (Scheffé)    

3) หาความสัมพันธแนวการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ
แนวการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ  สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 
  เกณฑการแปลผลการวิเคราะหขอมูล คือ  ความคิดเห็นของระบบการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.51  -  5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
   3.51  -  4.50  หมายถึง ระดับมาก 
   2.51  -  3.50   หมายถึง ระดับปานกลาง 
   1.51  -  2.50 หมายถึง ระดับนอย 
  เกณฑระดับความสัมพันธ  คาเปนบวกมีความสัมพันธกัน 
   .001 –   .499  หมายถึง มีความสัมพันธกันนอย 
   .500 – 1.000 หมายถึง มีความสัมพันธกันมาก 
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  สัญลักษณที่ใชแทนการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้ง  8  ดาน และภาพรวม 
   E1  หมายถึง การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  E2  หมายถึง การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  E3  หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  E4  หมายถึง การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  E5  หมายถึง การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  E6  หมายถึง การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  E7  หมายถึง การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
  E8  หมายถึง การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  E9  หมายถึง ภาพรวมการประกันคุณภาพการศกึษา 
  

3.5 แผนปฏิบัติการวิจัยหรือขัน้ตอนการวิจัย 
 
  ผูวิจัยไดวางแผนการปฏิบัติงานวิจยัตามขัน้ตอน  ดังแสดงไวในตาราง  3 
 
 
ตาราง  3  แผนการปฏิบัติงานวิจยัตามขั้นตอน 
 

ลําดับที่ ขั้นตอนการวจิัย กิจกรรม ผลที่ไดรับ 
1 คนควาเอกสาร ศึกษาเอกสารและงานวิจยั 

ที่เกี่ยวของ 
กรอบเนื้อหางานวิจยั 

2 กําหนดประชากรและ 
กลุมตัวอยาง 

ศึกษาวิธีการกาํหนด 
ประชากรและการสุม 
กลุมตัวอยาง 

ไดกลุมประชากรศึกษา 
ที่ตองการ 

3 สรางแบบสอบถาม ศึกษารูปแบบการสราง 
แบบสอบถาม 

ไดแบบสอบถามที่ตองการ 

4 ตรวจสอบแบบสอบถาม ปรึกษาประธานกรรมการ
และกรรมการที่ปรึกษา 

แบบสอบถามเที่ยงตรง 
ตามเนื้อหา 

5 ตรวจสอบคุณภาพ 
แบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชเพื่อหาความเชื่อมั่น 

ไดคาความเชือ่มั่นภาพรวม   
.98 
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ตาราง  3  (ตอ)  แผนการปฏบิัติงานวิจยัตามขั้นตอน 
 

ลําดับที ่ ขั้นตอนการวจิัย กิจกรรม ผลที่ไดรับ 
6 เก็บรวบรวมขอมูล นําแบบสอบถามไปใชกับ

กลุมตัวอยาง 
แบบสอบถามที่มีขอมูล
ครบถวนสมบูรณ 

7 วิเคราะหขอมูลและ
ประเมินผลขอมูล 

คาความถี่  คารอยละ   
คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ 
สหสัมพันธของเพียรสัน 

เที่ยงตรง 

8 รายงานผลการวิจัย รวบรวมขอมลูและเขียน 
รายงานการวิจยั 

ความสัมพันธแนวการ
จัดการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

3.6.1 คาความถี่  คารอยละ 

3.6.2 คาเฉลี่ย  (μ)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  
(t – test)  และ คาการวิเคราะหความแปรปรวน  (F – test)  และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวธีิ  
เชฟเฟ  (Scheffé)    

3.6.3 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  แบบเพียรสัน  (Pearson  Product – Moment 
Correlation Coefficient) 

 
 

 
  

 


