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

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจยัครั้งนี้เปนการศกึษา  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร   

 ประชากร  ไดแก  ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน  174  โรงเรียน  รวมประชากรทั้งหมด  174  คน 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารจํานวน  119  คน  โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของ เครจซี่ และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970,  p. 608)  แลวสุมแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  
Sampling) โดยเทียบสัดสวนประชากรและกลุมตัวอยางตามขนาดของโรงเรียน  แลวสุมอยางงาย
ดวยวิธีการจับสลากรายชื่อโรงเรียน  ตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่  1  เปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608)  ไดจํานวนตัวอยางจํานวน  119  คน 
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 ขั้นที่  2  แบงสัดสวนโรงเรียนตามขนาดโรงเรียนเปน  3  ประเภท  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาด
กลาง  และขนาดใหญ  ไดจํานวนผูบริหาร ตามสัดสวนขนาดโรงเรียน  ดังตาราง   1 
 
ตาราง 1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ 

64 
63 
47 

44 
43 
32 

รวม 174 119 

 
 ขั้นที่  3  สุมตัวอยางโดยวิธีจบัสลากชือ่โรงเรียน  ไดกลุมตวัอยางทีก่ระจายอยูตามโรงเรยีน
ขนาดตางๆ  (ภาคผนวก  จ) 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัสรางขึ้นเองเปนแบบสอบถามรวม  2  ตอน คือ 
ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเปนแบบสอบถาม

เลือกตอบ  (check  list)  
ตอนที่  2  เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
จาํนวน  4  ดานคือ  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  
ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยขอคําถาม  จํานวน  40  ขอ  ดังนี้ 
    1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน  8  ขอ    
    2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมีทศันคติทางบวก  จํานวน  11  ขอ  
    3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน  จํานวน  12  ขอ  
    4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  จํานวน  9  ขอ   

แบบวัดประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษานี้  เปนแบบประเมินประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยสอบถามความคิดเห็นของ
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ผูบริหารสถานศึกษา  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ  
ตามแนวคิดของ ลิเคอรท  (Best & Kahn, 1993,  pp. 246-250)  ดังนี้ 

5   หมายถึง   มีประสิทธิผลมากที่สุด 
4   หมายถึง   มีประสิทธิผลมาก 
3   หมายถึง   มีประสิทธิผลปานกลาง 
2   หมายถึง   มีประสิทธิผลนอย 
1   หมายถึง   มีประสิทธิผลนอยที่สุด  

 3.2.1  การสรางเครื่องมือ    
การสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี ้

   1)  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  3  ดานคือ  การจัดการ
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประสิทธิผลองคการ : สถานศึกษา  และการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
   2)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
   3)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
แนะนํา  ปรับปรุง  แกไข 
   4)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเน้ือหา  (Content  Validity)  และความถูกตองของภาษา โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก  ง) 
จํานวน  5  คน  ดังนี้ 

 (1)  ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ อาจารยประจําโปรแกรมการบริหารการศึกษา 
(2)  ผศ. ประทีป  อนุเมธางกูร อาจารยพิเศษโปรแกรมการบริหารการศึกษา 
(3)  ผศ. นภาพร  อมรเลิศสินไทย อาจารยพิเศษโปรแกรมการบริหารการศึกษา 

 (4)  นายอนันต  รุนประพันธ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ฉะเชิงเทรา  เขต  2 

 (5)  นางยาใจ  เจริญสุวรรณ ครู  คศ.  3  โรงเรียนชุมชนวดัดงยาง 
  5)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะปรกึษาอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ

เพื่อพิจารณาปรับปรุง  แกไข  ใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ     

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้
  1)  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแลวหาคาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดลองใช กับ
กลุมตัวอยางในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ซึ่งไมใชประชากรที่ศึกษาจํานวน  30  คน  แลว
นํามาวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
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แบบเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation)  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  
(Item-Total  Correlation)  ซ่ึงไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง  .42-.89 

  2)  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990,  pp. 202-204) ไดคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับเทากับ .98  (ภาคผนวก  ค) 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนตอไปนี ้
 3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เพื่อออกหนังสอืขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ เขต 2  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว              
 3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  เขต 1 และ
เขต 2  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการ
สถานศึกษาทีไ่ดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง 
 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง  หลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว  2  สัปดาห 
 3.3.5  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน  119  ชุดจากจํานวนที่สงไป  119  ชุด  ตรวจสอบ
ความสมบูรณแลว ปรากฏวามีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ  100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล   
 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดาํเนินการดังตอไปนี ้
 3.4.1  ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรปูคอมพิวเตอร 
   ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดย
ใชความถี่   และคารอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
   ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย   ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําเสนอในรูป  ตารางประกอบ
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คําบรรยาย  โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนน  ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด  และ
บุญสง  นิลแกว  (2535, หนา 23-24)  ดังนี้ 

   คาเฉลี่ย    4.51-5.00    หมายถึง  มีประสิทธิผลอยูในระดบัมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย    3.51-4.50    หมายถึง  มีประสิทธิผลอยูในระดบัมาก 
   คาเฉลี่ย    2.51-3.50    หมายถึง  มีประสิทธิผลอยูในระดบัปานกลาง 
   คาเฉลี่ย    1.51-2.50    หมายถึง  มีประสิทธิผลอยูในระดบันอย 
   คาเฉลี่ย    1.00-1.50    หมายถึง  มีประสิทธิผลอยูในระดบันอยที่สุด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้ 

3.3.1 ความถี่และคารอยละ 
3.3.2 คาเฉลี่ย  ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
3.3.3 การทดสอบคาที  (t -test) 
3.3.4 one-way ANOVA  และ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวธีิของเชฟเฟ  (Scheffe’) 
 
 
 
 


