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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัย  ตามขัน้ตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
    3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในโรงเรียนเอกชน  จังหวัดชลบรีุ  ปการศึกษา  2548  
จํานวน  114  โรงเรียน  โดยแบงเปน 
  1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  53  โรงเรียน  ผูบริหาร  53  คน  ครู  746  คน   
  2)  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  19  โรงเรียน  ผูบริหาร  19  คน  ครู  382  คน 
  3)  โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  42  โรงเรียน  ผูบริหาร  42  คน  ครู  2,804  คน 
  ผูบริหาร  114  คน  ครู  3,932  คน  รวมประชากรทั้งหมด  4,046  คน  

   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางมารวมกันเปน
ขนาดเล็กดังนี้ 
  1.  โรงเรียนขนาดเล็ก  72  โรงเรียน  ผูบริหาร  72  คน  ครู   1,128  คน   
  2.  โรงเรียนขนาดใหญ  42  โรงเรียน  ผูบริหาร  42 คน  ครู  2,804  คน 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจงทั้งหมดจํานวน  
114  คน  และครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และ มอรแกน  (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608)  ของแตละขนาดของโรงเรียนเทียบสัดสวนจากประชากรแลวสุมอยางงาย  ไดกลุม
ตัวอยางดังนี้ 
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 โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  72  โรงเรียน  ผูบริหาร  72 คน  ครู  291  คน   
 โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  42  โรงเรียน  ผูบริหาร  42  คน  ครู  338  คน 
 รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  ผูบริหาร  114  คน  ครู  629  คนรวมทั้งหมด  743 คน 
   

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัสรางขึ้นเอง  2  ตอน  คือ 
 1.  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ  (Check List) 
 2.  ตอนที่  2  แบบสอบถามตามบรรยากาศองคการของ  Halpin and Croft  ที่เรียกวา  
Organizational  Climate  Description  Questionnaire   หรือ   เรียกวา  OCDQ  ซ่ึง 
ผศ.ดร.เนาวรตัน  วิไลชนม  ไดแปลและเรยีบเรียงไว  ผูวจิัยไดปรับปรุงแกไขเพื่อนํามาใชให
เหมาะสมกับโรงเรียนเอกชนในจังหวดัชลบุรี 
  แบบสอบถามมีทั้งหมด  64  ขอ  แบงออกเปน  8  ดาน คอื   
  1.  อุปสรรค    ขอ  1 ถึง   ขอ  6    เทากับ 6 ขอ 
  2.  มิตรสัมพันธ  ขอ  7 ถึง   ขอ  13  เทากับ 7  ขอ 
  3.  ขาดความสามัคคี ขอ  14 ถึง   ขอ  23  เทากับ 10 ขอ 
  4.  ขวัญ    ขอ  24  ถึง   ขอ  33   เทากับ 10 ขอ 
  5.  มุงผลงาน  ขอ  34  ถึง    ขอ  40  เทากับ 7  ขอ 
  6.  หางเหิน   ขอ  41 ถึง    ขอ  49  เทากับ 9  ขอ 
  7.  กรุณาปราณ ี  ขอ  50 ถึง    ขอ  55  เทากับ  6  ขอ 
  8.  เปนแบบอยาง ขอ  56 ถึง     ขอ  64  เทากับ 9 ขอ 
  แบบสอบถามทั้ง  64  ขอ  แตละขอมี  4  ตัวเลือก  มีเกณฑดังนี ้
  1 หมายถึง  แทบไมปรากฏ 
  2 หมายถึง  ปรากฏนานๆ คร้ัง 
  3 หมายถึง  ปรากฏบอยครั้ง 
  4  หมายถึง  ปรากฏสม่ําเสมอ 
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  3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  1)  ตอนที่  1  ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  โดยขอคําแนะนําจากประธานกรรมการที่ปรึกษา
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  2)  ตอนที่  2  แบบสอบถามบรรยากาศองคการของ ( Halpin and Croft, 1963, p. 
150-151)  ที่เรียกวา Organizational Climate Description Questionnaire  หรือเรียกยอๆ วา  OCDQ  
ซ่ึง  ผศ.ดร. เนาวรัตน วไิลชนม  ไดแปลและเรียบเรียงไว  ผูวิจยัไดปรับปรุงแกไขเพือ่ใหเหมาะสม
กับโรงเรียนเอกชนในจังหวดัชลบุรี 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    1)  หลังจากปรับปรุงแกไขแลว  เพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณยิ่งขึ้น  นําแบบสอบถาม
ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยใชเทคนิค IOC  (ภาคผนวก ง)  ดังรายนาม
ตอไปนี้ 
                 (1)  ดร.สุรัตน  ไชยชมภ ู ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
       เขต  1  ชลบุรี 

               (2)  รศ.ดร.คุณวุฒิ  คนฉลาด     อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยบรูพา    
       จังหวดัชลบุรี      

               (3)  ดร.สุชีลา  ตันประภัสร ครูใหญโรงเรียนประภัสสรวิทยา     
       จังหวดัชลบุรี 
        (4)  ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร       กรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                                      สาขาการบริหารการศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                              (5)  นางกัญญา  คงเพชรวิเศษ     ครูใหญโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
       จังหวดัชลบุรี 
            2)  นําแบบสอบถามที่ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําไปปรึกษากรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธกอนนําไปทดลองใช 
  3)  นําแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแกไขอยางดีแลวไปทดลองใช  (Try  Out)  กับบุคคล
ที่ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  จากโรงเรียนเอกชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี ้
   (1)  โรงเรียนเซนตหลุยส               ผูบริหาร  1  คน  ครู  9  คน 
   (2)  โรงเรียนเซนตแอนโทน ี  ผูบริหาร  1  คน  ครู  9  คน 
   (3)  โรงเรียนปญจทิพยาคาร  ผูบริหาร  1  คน  ครู  9  คน 
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  4)  แบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ  Cronbach  ที่
เรียกวา  “สัมประสิทธิ์อัลฟา”  (Alpha-Coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ .85     
  5)  นําแบบทดสอบที่ทดลองใชแลวมาทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเปนขั้นตอนตอไปนี ้
 3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต  1  เขต  2  และ  เขต  3  ชลบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล   
 3.3.2  นําหนังสือเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  เขต  2  เขต  3  เพื่อ
พจิารณาใหเห็นความเห็นชอบ  แลวนําหนังสือเสนอ  ครูใหญ  ของโรงเรียนเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยสงดวยตัวเอง  ใหกับโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง 
 3.3.4  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเก็บดวยตนเอง  หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  
20   วัน  
 3.3.5  ถาผูวิจัยไมไดรับแบบสอบถามคืน  ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกใน  10 วัน 
 3.3.6  สงแบบสอบถามไปทัง้หมด  743  ฉบับ  ไดรับกลับคืนมา  743  ฉบับ  เปนฉบบัที่สมบูรณ
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ  100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

  
  ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 3.4.1  ใชโปรแกรมสําเร็จรปูคอมพิวเตอร   
 3.4.2  ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจะวิเคราะหโดย
ความถี่และคารอยละและนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
 3.4.3  ตอนที่  2  แบบสอบถามบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชนในจังหวดัชลบุรี ที่
เรียกวา  OCDQ  จะวเิคราะหโดยคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําเสนอใน
รูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
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 การเปรียบเทยีบ  จะใชคา t-test  นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
 3.4.4  เกณฑการวิเคราะหขอมูล  ใชการแปลความหมายของเบสท  (Best,  1970, p. 174)   
  1.00-1.50  หมายถึง แทบไมปรากฏ 
  1.51-2.50  หมายถึง ปรากฏนานๆ คร้ัง 
  2.51-3.50  หมายถึง ปรากฏบอยครั้ง 
  3.51-4.00  หมายถึง ปรากฏสม่ําเสมอ 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี ้

 3.5.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแก ความถี่และคารอยละ คาเฉลี่ย  (Mean)  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.5.2  คา t - test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


