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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

                 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน โดยนําเสนอ
ตามหัวขอดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ลักษณะของเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวม 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร ไดแก ครูผูสอน 1,796 คน ในสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชลบุรี เขต 3 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 317 คน ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวโดยใชตาราง เครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และสุมแบบแบงชั้นโดยใชอําเภอเปนชั้นของการสุม 
ไดจํานวนตัวอยางแตละอําเภอ ดังตาราง (ภาคผนวก ก)    
  

ตาราง 4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามอําเภอ 
  

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ศรีราชา   747 106 
บางละมุง   594 106 
สัตหีบ   455 105 
รวม 1,796 317 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
          ลักษณะของเครื่องมือ  
                       เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเพื่อทราบ
ถึงรูปแบบการบริหารที่มีผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุรี เขต  3  จํานวน  1  ฉบับซึ่งจะมี 7  ตอนดังนี้ 
                   ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบสอบถาม
เกีย่วกบั สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะศึกษาเกีย่วกบั วุฒิการศกึษา  ขนาดของสถานศกึษา  
อายุ  และประสบการณในการทํางาน ของผูตอบแบบสอบถาม  
                         ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการศึกษา เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารซึ่งไดแบงออกเปน 3 รูปแบบไดแกรูปแบบเผด็จการ (ตรงกับแบบสอบถาม
ในขอ 1,4,10,12,15,18) รูปแบบประชาธิปไตย (ตรงกับแบบสอบถามในขอ  2,5,9,13,16,17)  และ
รูปแบบตามสบาย (ตรงกับแบบสอบถามในขอ 3,6,7,8,11,14) 
                         ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 8 กลุมสาระซึ่งไดแก กลุมสาระ
ภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระภาษาตางประเทศ  
                         ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของครู เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผูสอนในสถานศกึษาเอกชนโดยผูวิจัยไดสรางขึ้นเองตามเอกสาร ตํารา
และงานวิจัย  
                         ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ในสถานศึกษาเอกชน  
                         ตอนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาเอกชน 
                  ตอนที่ 7  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาใน
สถานศึกษาเอกชน  
                   ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ (Rating  Scals) มี 5 ระดับของ ลิเคิรท 
(Best & Kahn, 1993, p. 246)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
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    5 หมายถึง  มีความคิดเหน็ในแตละดานมากที่สุด 
    4 หมายถึง  มีความคิดเหน็ในแตละดานมาก 

3 หมายถึง  มีความคิดเหน็ในแตละดานปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเหน็ในแตละดานนอย 
1 หมายถึง  มีความคิดเหน็ในแตละดานนอยที่สุด 

  เกณฑการวเิคราะหขอมูล (Best, 1993, p. 247) 
    คาเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นในแตละดานอยูในระดับมากที่สุด 

    คาเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นในแตละดานอยูในระดับมาก  
    คาเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นในแตละดานอยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นในแตละดานอยูในระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นในแตละดานอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.3  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 
               3.3.1  ศึกษาเอกสารและหลกัเกณฑตางๆ ในการสรางเครื่องมือ  
                ในการศึกษาเอกสารตางๆ นั้นสวนใหญผูวิจัยไดศึกษาขอมูลมาจาก เอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
               3.3.2  กําหนดและสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกําหนดและสรางแบบสอบถาม ในภาคเรยีน
ที่ 1 ปการศึกษา 2547 และไดสรางแบบสอบถามออกเปน 7 ตอนดังไดกลาวมา  
                3.3.3  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถาม
มีอยู 5 ทาน โดยใชเทคนิค IOC (ภาคผนวก  ข) 
    1)  ดร.ทิวัตถ มณีโชต ิ ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 8 สํานักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 

    2)  ดร.บัญชา    แสนทว ี ตําแหนง  อาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช   
      ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  

    3)  นายวิสูตร  หลักเพชร ตําแหนง  รองผูอํานวยการระดับ 8  
     โรงเรียนแพรกษา จังหวดัสมุทรปราการ ผูเชี่ยวชาญ   
      ดานเนื้อหา 
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    4)  ดร.สุพจน พันธนียะ ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 8  
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  
    5)  ดร.ชวลิต โพธ์ินคร ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 8  
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
             3.3.4  ทดลองใชแบบสอบถามกับครู ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับครูในสถานศึกษาของ
รัฐบาล 2 โรงเรียน ซ่ึงไดแก โรงเรียนบานสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 20 คน และโรงเรียนจุกเสม็ด 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 
                3.3.5  หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.77    
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
       ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมลูดังนี้ 
                 3.4.1  ผูวิจัยใหสํานักงานประสานงานบณัฑิตศึกษา ออกหนังสือแนะนําตวั เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ในสถานศึกษาเอกชน  
                3.4.2  ผูวิจัยไปสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมดวยตนเอง 
                 3.4.3  ตรวจสอบความถูกตองในการตอบแบบสอบถาม 
                 3.4.4  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล  ดังนี้  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสถิติเอฟ  
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ตาราง 5  สรุปขั้นตอนในการดําเนินการวจิัย 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการ กระบวนการ ผลท่ีไดรับ 
ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวของกับงานวิจยัที่ศึกษา 

ศึกษา วเิคราะหเกีย่วกับงานวิจัยที่
ศึกษา 

กรอบแนวคิดและตัวแปร 

กําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง 

กําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง
โดยการ 
- หาขอมูลจํานวนประชากรและ 
   ชื่อโรงเรียน 
- กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
- สุมกลุมตัวอยางแบบงาย 

ช่ือและจํานวนโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง 

การสรางเครื่องมือ ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
- สรางแบบสอบถาม 
- หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูล 
- ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลดวย  
   ตนเองโดยไปเกบ็ขอมูลที่โรงเรียน 
- ตรวจสอบและลงรหัส  
   แบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะห 
  ในโปรแกรมสําเร็จรูป 

ไดแบบสอบถามคืนตามจํานวน
ที่ตองการ 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสถิติเอฟ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะและจัดทํารายงานการ
วิจัย 

ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 


