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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 
                 การวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1  ประชากร 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3  การสรางเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5  วิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากร    
                                                                                                                                                                    

                 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ปการศึกษา 2546  ภาคเรียนที่ 2  จํานวน  210  คน 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยง  เปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ   
(Check list)  แบงออกเปน  4  ตอน  ดังนี้ 

   ตอนที่  1  แบบสอบถามสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ตอนที่  2  แบบสอบเกี่ยวกับวิธีบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงานของสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 
   ตอนที่ 4  แบบสอบถามปลายเปด 
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3.3  การสรางเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

 3.3.1  ศึกษาจากตําราเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 3.3.2  กําหนดขอบขายในการสรางเครื่องมอืใหสอดคลองกับจดุมุงหมายในการคนควาวิจัย 
 3.3.3  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอแนะนํา  และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
 3.3.4  นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  (ภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบเพื่อหาความตรง  โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก จ) 
 3.3.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  เสนอตออาจารยที่ปรึกษา 

 3.3.6  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงจนสมบูรณที่สุดแลว  มาพิมพเปนแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณ  แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 3.3.7  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try-out)  กับผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  จํานวน  
30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามตามวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach  (1970, p. 101) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.88 
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 
                 การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1  ขอความรวมมือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  ทําหนังสือไปถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
   3.4.2  ขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
ทําหนังสือไปถึงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ปการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 84 คน เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 3.4.3  การสงและเก็บแบบสอบถามคืน  โดยสถานศึกษาบางแหงผูวิจัยไปเก็บและรวบรวม
ขอมูลเอง  แตบางแหงใชวิธีขอความอนุเคราะหสงทางไปรษณีย 
 3.4.4  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาเตรียม
วิเคราะห 

  3.4.5  นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนกัแตละขอและบนัทกึ
ขอมูลลงในคอมพิวเตอร  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.4.6  นําผลการคํานวณมาทําการวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.5.1  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาเตรียม
วิเคราะห 
 3.5.2  นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักแตละขอและ
บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป นําขอมูลที่ไดมาจัดกลุม
ใหเหมาะสมแกการวิเคราะห 
 3.5.3  ตอนที่ 1  เปนสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.5.4  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย  (μ)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (б) 
    กําหนดน้ําหนักคะแนนจากแบบสอบถามใหคะแนนตามแบบ Likert  (Best & Kahn, 
1993, p. 246)  ในตอนที่  2  วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      เลือกใชนอยทีสุ่ด มีคาเทากับ 1 คะแนน 
      เลือกใชนอย  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
      เลือกใชปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 
      เลือกใชมาก  มีคาเทากับ 4 คะแนน 

      เลือกใชมากที่สุด มีคาเทากับ  5 คะแนน 
    การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของแบบสอบถามตอนที่  2  (Best,  1993,  p. 247) 

     คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.50 หมายถึง   เลือกใชนอยที่สุด 
      คาเฉลี่ยระหวาง  1.51-2.50  หมายถึง  เลือกใชนอย 
          คาเฉลี่ยระหวาง  2.51-3.50 หมายถึง   เลือกใชปานกลาง 
           คาเฉลี่ยระหวาง  3.51-4.50 หมายถึง  เลือกใชมาก 
            คาเฉลี่ยระหวาง  4.51-5.00 หมายถึง   เลือกมากที่สุด 
    ตอนที่  3  ระดับปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

      เกิดขึ้นนอยทีสุ่ด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
      เกิดขึ้นนอย   มีคาเทากับ 2 คะแนน 

      เกิดขึ้นปานกลาง  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
          เกิดขึ้นมาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
          เกิดขึ้นมากที่สุด  มีคาเทากับ 5 คะแนน 
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   การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของแบบสอบถามตอนที่  3 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.50 หมายถึง  เกิดขึ้นนอยที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.51-2.50  หมายถึง  เกิดขึ้นนอย 

          คาเฉลี่ยระหวาง  2.51-3.50 หมายถึง  เกิดขึ้นเปนปานกลาง 
           คาเฉลี่ยระหวาง  3.51-4.50 หมายถึง  เกิดขึ้นมาก 
               คาเฉลี่ยระหวาง  4.51-5.00 หมายถึง  เกิดขึ้นมากที่สุด 

     ตอนที่  4  แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  แลวสรุป
ประเด็นการวิเคราะหเปนความถี่     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


