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บทที่  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 

                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ  เพื่อศกึษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชพี  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต1 ซ่ึงผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนดงันี้ 
                3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                3.3  การสรางเครื่องมือ 
                3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                3.5  การวิเคราะหขอมูล 
                3.6  สถิติที่ใชในการวิจัย 
                3.7  แผนปฏิบัติการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
                 3.1.1 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2548  จําแนกเปนผูบริหารจํานวน  18  คน  และครูจํานวน  
824  คน  รวมประชากร จํานวน  842  คน 
                 3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้  คือ ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2548  ผูบริหารใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  จํานวน 18 คน สวนครู
กําหนดขนาดตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 , p. 608)  ไดจํานวน  
262 คน  แลวสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยาง จํานวน  280 คน   ดังนี ้
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

 
ตําแหนง 

 
ประชากร 

 
กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร  18  18 

ครู 824 262 

รวม 842 280 

 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้   ผู วิจัยสรางขึ้นเอง
เปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
                           ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
จําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา  และอายุ  มีลักษณะ เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) 
                           ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคดิ
ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ  ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  
5 ระดับ ตามแนวคดิของลิเคิรท (Best and Kahn, 1993, p.246) แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ  ซ่ึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็แตละขอคําถาม 
ในระดบัใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว  คือ   
                                  5  หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด 
                                  4 หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นดวยมาก 
                                  3 หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
                                  2 หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นดวยนอย 
                                  1 หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 
                          ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด  เพื่อให ผูตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเหน็เพิ่มเติม 
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3.3 การสรางเครื่องมือ 
 
                ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ผูวิจัยไดดาํเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
                 3.3.1 ศึกษาทฤษฎ ีเอกสาร แนวคิดและงานวิจยัที่เกีย่วของกบัลักษณะผูบริหาสถานศึกษา
มืออาชีพ    
                 3.3.2  สรางแบบสอบถามฉบับรางเกี่ยวกับคณุลักษณะผูบริหารมืออาชีพ 
                 3.3.3 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบ 
แนะนํา  ปรับปรุง  แกไข 
                 3.3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Vilidity) ตลอดจนความชัดเจนของเนื้อและความเหมาะสมในการใชภาษา  โดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน ตรวจสอบดวยเทคนิค IOC  ดังรายละเอยีดภาคผนวก ค   
ดังรายนามตอไปนี ้
                         1)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก   
                              รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน 
                              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         2)  ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ   
                              ประธานโปรแกรมการบริหารการศึกษา 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
                         3)  นายมานติ  ปรีชาหาญ   
                              ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนผาณติวิทยา  
                              สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทราเขต 1 
                          4)  นายอํานาจ  ภักดีเสนหา   
                               ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3  
                               สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
                          5)  นางจินดา  แกววิจติร  
                               ครู  ค.ศ. 2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวนิทวงศ 
                 3.3.5 นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เสนอประธาน
กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  และนําไปทดลองใช   (Try - Out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นกบั
สถานศึกษาทีไ่มใชกลุมตวัอยางจํานวน  30  คน ไดแก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  ผูบริหาร  1  คน  
ครู  9  คนโรงเรียนหนองไมแกนวิทยา  ผูบริหาร  1  คน ครู 9 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ฉะเชิงเทรา  ผูบริหาร  1 คน  ครู  9 คน  จากนั้นนาํแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความ
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เชื่อมั่น ดวยวธีิการของครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161)  เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 
Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ เทากับ .91   
               3.3.6 นําแบบสอบถามที่หาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลวไปดําเนนิการเก็บขอมลู
กับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
 

3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                ผูวิจยัไดดําเนินเปนขั้นตอนตอไปนี้ 
                 3.4.1 บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจยักาํหนดไว 
    3.4.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา  เขต 1   
เพื่อใหความเห็นชอบ  แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา   
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ฉะเชงิเทรา  เขต 1  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
    3.4.3 สงแบบสอบถามให กับกลุมตัวอยางไปพรอมกับหนังสือที่ผ านการพิจารณา 
เห็นชอบของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิง เทรา  เขต 1 ใหกบักลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง 
  3.4.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยให ผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามคืน  
โดยขอความรวมมือกับผูที่รับผิดชอบในงานธุรการ  เก็บแบบสอบถามสงยังสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1     
  3.4.5  แบบสอบถามที่ไมได รับคืน   ผูวิจัย เดินทางไปรับคืนดวยตนเองเพื่อใหได
แบบสอบถามคืนครบตามจํานวน 
 

3.5   การวิเคราะหขอมูล 
 
  ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
  3.5.1  ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
   3.5.2  การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
                3.5.3  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป  วิเคราะหโดยใชคาความถี่และคารอยละ  
แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 
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                3.5.4  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  วิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  แลวนําเสนอในรูปแบบ
ตาราง  พรอมคําบรรยายโดยละเอียด 
                        การแปลความหมายของคะแนน  เปนการวิ เคราะห เพือ่ที่จะไดทราบวาคุณลักษณะ 
ผูบริหารมืออาชีพ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู   สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูในระดับใด  โดยยดึคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวดั  โดยกําหนดเกณฑ
วิเคราะหตามแนวคดิของ เบสท (Best, 1993, p. 247)  ดังนี ้
                        คาเฉลี่ย   4.51  -  5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด 
                        คาเฉลี่ย   3.51  -  4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมาก 
                        คาเฉลี่ย   2.51  -  3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
                        คาเฉลี่ย   1.51  -  2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยนอย 
                        คาเฉลี่ย   1.00  -  1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 
                 3.3.5  ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปด  วเิคราะหโดยการวิ เคราะห เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร มีรายละเอียด  ดังนี ้

3.6.1   คาความถี่ และคารอยละ 
3.6.2   คาเฉลี่ย  ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
3.6.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารมอือาชีพ  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิง เทรา  เขต  1  จําแนกตามเพศ  และวุฒิการศึกษา  
ใชการทดสอบคาที ( t–test) 

3.6.4  เปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารมอือาชีพ  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิง เทรา  เขต 1 จําแนกตามอายุ  ใชการวิ เคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F–test) เมื่อพบความแตกตางไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีการของ เชฟเฟ  (Scheffe ) 
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3.7   แผนปฏิบัติการวิจยั หรือขั้นตอนการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการศึกษาวิจยัตามขั้นตอน  ดังนี ้

       
                                           
 

1.           
 
 
 
 

2. 
        

 
 

3. 
 
 

 
4. 

 
 

 
5. 

 
 

6. 
 
 

แผนภาพที่  2   ขั้นตอนการวจิัย 

ขั้นตอน การดําเนนิการ  ผลที่ได 

ศึกษาขอมูล 
เบื้องตน

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี 
เกี่ยวกับ คุณลักษณะของ

ผูบริหารมืออาชีพ 

กรอบแนวคิด 
การวิจัย 

สรางและพัฒนา 
เครื่องมือวิจัย 

 กําหนดโครงสรางเนื้อหาฯ 
  คุณลักษณะของผูบริหาร

มืออาชีพ 6 ดาน 

รางเครื่องมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

ตรวจสอบเครื่องมือ 
ดานเนื้อหา 

ตรวจเครื่องมือโดย 
ผูเช่ียวชาญ  5  คน 

เครื่องมือ 
มีความเที่ยงตรง 

ทดลองใช 
เครื่องมือ

ทดลองใชเครื่องมือกับ 
ผูบริหารและครู 30 คน 
เพื่อหาความเชื่อมั่น 

ของเครื่องมือ 

 มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ 

.91 

สอบถามผูบริหาร 18 คน 
ขาราชการครู 262 คน 

ไดขอมูล 280 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

เก็บรวบรวม 
ขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 
และรายงานผล 

วิเคราะหขอมูลดวย 
โปรแกรมสําเร็จรูป    

สรุป ผลการวิจัย 
และรายงานผล 
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