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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการ 
 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ไดดําเนินการวิจัย  ตามขัน้ตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 มีรายละเอียดดังนี ้
 

3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 

 3.1.1  ประชากร ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 12  กลุม 50  เขต  435 โรงเรียน    
จํานวน 12,943  คน 

 3.1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมา
โดยการสุมอยางงาย (Sample random  sampling) กลุมโรงเรียนใชการจับสลาก  ไดกลุมโรงเรียน จํานวน 
6  เขต 38 โรงเรียน และแตละโรงเรียนสุมแบบเฉพาะเจาะจงครูที่เปนหัวหนางานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน  
และผูชวยผูบริหารโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ  โรงเรียนละ  1  คน  รวมทั้งหมด  76  คน 

 

3.2  เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  เปนแบบสอบถาม
แบงเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบเลอืกตอบ 

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา  5  ระดับ ของลิเคอรท  (Likert’s  rating scales) โดยมีเกณฑการใหคาคะแนนดังนี้ 
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  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  1    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3  เปนแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3.2.1  การสรางเครื่องมอื 
 เคร่ืองมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี   ผูวิจัยอาศัยหลักและแนวคิด ในการสรางเครื่องมือ
ดังตอไปนี้ 
                   1)  ศึกษา  ทฤษฏี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิดและงานวิจัยน้ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของ
อาจารย ในการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา   
                   2)  สรางแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
    1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนิค  IOC  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค)  
ดังรายนามตอไปนี้  
     (1)  ผศ.ประทปี   อนุเมธางกรู กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  
     (2)  นายจํานงค  มิ่งฉาย             อดีตศึกษานิเทศก   
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
      (3)  นายวิรัตน  มณีเนตร     ศึกษานิเทศก 
       สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
     (4)  ผศ.ดร. ผองศรี   มาสขาว อาจารยพิเศษ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  
     (5)  ดร.รังสรรค   มณีเล็ก ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
    2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอนในสถานศึกษา  
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ขั้นพื้นฐานที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จํานวน  10  คน 
โรงเรียนวัดบึงน้ํารักษ จํานวน 10  คน และโรงเรียนเกษมวิทย  จํานวน 10  คน จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 
161) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  และไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ  .92 

3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวนํามาปรับปรุง  จัดทําเปนฉบับสมบูรณแบบเพือ่ 
เก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา  ผูวิจยัดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
  3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไวถึงผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3.3.2  นําหนังสือจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูล 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองในกลุมตัวอยางที่อยูใกล และ
จัดสงทางไปรษณีย  พรอมแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยใหกลุมตัวอยางท่ีอยูไกล 
 3.3.4  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจาก
กลุมตัวอยางที่อยูใกล และคอยรับแบบสอบถามทางไปรษณีย หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  ภายใน 
2  สัปดาห 
 3.3.5  เมื่อไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยนัดสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพื่อมารับแบบสอบถาม
ดวยตัวเองอกีภายใน  1  สัปดาห  
 3.3.6  สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 10 แหง (รายชื่อในภาคผนวก ง)  
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 

3.4.1 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับมาทัง้หมดมาใหคะแนน  ตามแนวทางการประเมนิ
แบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท  (Likert,s Scale)  ดังนี ้
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    มีความพึงพอใจในมากที่สุด ให 5   คะแนน 
    มีความพึงพอใจมาก  ให 4   คะแนน 
    มีความพึงพอใจปานกลาง ให 3   คะแนน 
    มีความพึงพอใจนอย  ให 2   คะแนน 

    มีความพึงพอใจนอยที่สุด  ให 1   คะแนน  
3.4.2 การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน

โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว (2535, หนา 23-24)  แลวแปลความหมาย
ตามเกณฑที่กําหนด  ดังนี้ 
    4.51-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
    3.51-4.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
    2.51-3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
    1.51-2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
    1.00-1.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 3.5.1  วิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3.5.2  ทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ใชการ
ทดสอบคาที   
 3.5.3  ทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ใชการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
   3.5.4  สรุปผลการสัมภาษณผูบริหาร  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  และ
สรุปเปนประเด็นๆ ในแตละดาน 


