
 

บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 

 ในการดําเนินการวิจยัคร้ังนี้เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
   3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
   3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
จํานวน 125 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 125 คน ครูจํานวน 1,534 คน รวมเปนประชากร
ท้ังส้ิน 1,659 คน  
    3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 
(Purposive Sampling) ไดผูบริหารจํานวน  125 คน ครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามตาราง
ของเครจซ่ี  และมอรแกน ( Krejcie  &  Morgan.  1970, p.608)  ของประชากรท้ังหมดเทียบสัดสวน
แตละโรงเรียนในแตละขนาด แลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 310 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 
435 คน (ดูภาคผนวก ข) 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มี 3 ตอนดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบเลือกตอบ  (Check List)  
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 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 5 ดาน คือ ทักษะ  ความรู  อัตมโนทัศน  ลักษณะ
นิสัย  แรงจูงใจ ลักษณะเปนแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ของ 
Likert (Best&Kahn, 1993, pp 246-250) คือ 

 5   คะแนน  หมายถึง    มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานมากที่สุด 
 4   คะแนน  หมายถึง    มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานมาก 
 3   คะแนน  หมายถึง    มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานปานกลาง 
 2   คะแนน  หมายถึง    มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานนอย 
 1   คะแนน  หมายถึง    มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม 
 3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ 
   1) ศึกษาทฤษฎีเอกสารตํารา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ กับสมรรถนะของ
ผูบริหาร 

   2) ศึกษาแบบสอบถามของ นงคนุช  ตระกูลไทย (2547, หนา 7-8) ศึกษา
สมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก นิวัตร  ประเสริฐ
พันธ (2545, หนา 6 ) สมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกอบ  ชมจันทร  (2540, หนา 7-8 )  สมรรถภาพการบริหารกับบทบาทพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 

   3) สรางแบบสอบถามฉบับราง 
   4) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมตรวจสอบปรับปรุงแกไข 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และความถูกตองของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC (ดูภาคผนวก ค) แลวนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จํานวน  5  คน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 

 (1) นางทองเพียร  พลนาค  ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ    
โรงเรียนอนุบาลเกาะจนัทน  อําเภอเกาะจนัทร  
จังหวดัชลบุรี   (ดานเนื้อหา) 
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   (2) รศ.สมใจ  วินจิกุล   รองศาสตราจารยประจําวิทยาลัยเกื้อการุณย  
      (ดานสถิติวจิัย) 
  (3) นายวิทยา  ตุงคะเสน  หัวหนากลุมนเิทศ ติดตาม และประเมินผล   
      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  
      (ดานภาษา) 
  (4) นางอําไพ  วงษชลชัยกุล  ครูชํานาญการพิเศษ    โรงเรียนวัดเซิดสําราญ  
      อําเภอพนัสนคิม   จังหวดัชลบุรี (ดานเน้ือหา) 

    (5) ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
       (ดานเนื้อหา) 

2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน  30  คน คือ โรงเรียนบานแหลมแทน 10 คน โรงเรียนอนุบาลวัด
กลางดอน 10 คน โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” 10 คน  

3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาวิเคราะห เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนราย
ขอ (Discrimination) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Carnation) ระหวางคะแนนรายขอ กับคะแนนรวม (Item-Total) (Orrelation)  ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวา แบบสอบถามสมรรถนะการบริหารงาน มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง .52-.92 
(ภาคผนวก ง) 

4) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีของ ครอนบาค  
(Cronbach. 1990 : 202 – 204) ท่ีเรียกวาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient)  ไดคาความเช่ือม่ัน 
เทากับ .95 

5) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิเปนข้ันตอนตอไปนี ้
 3.3.1 บันทึกเสนอใหสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออก

หนังสือ  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
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 3.3.2 ทําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาท่ี

ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.3.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจยัสงดวยตัวเองในกลุมตัวอยางท่ีอยูใกล

และกลุมตัวอยางท่ีอยูไกลไดสงทางไปรษณียโดยสงซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย 
 3.3.4 การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยไดเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองหลังจากสงแบบ 

สอบถาม ไปแลว  2  สัปดาห และรอรับจากทางไปรษณยี 
 3.3.5 ในกรณีท่ีไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยไดนัดเพื่อไปเกบ็แบบสอบถามดวย

ตนเองอีกใน 1 สัปดาห 
 3.3.6 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 435 คน ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมาท้ังส้ิน จํานวน 435 ฉบับ เปนฉบับสมบูรณท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้  
 3.4.1. ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรในการ

วิเคราะหขอมูล 
   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใช

ความถ่ีและคารอยละ แลวนาํเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  วิเคราะหโดยใช คาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง พรอมกับคําบรรยายประกอบ  

   ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตาม

ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน วิเคราะหโดยคา t-test 
   ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะหโดยการประมวลความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 3.4.2 เกณฑการวเิคราะหขอมูล(บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา  23-
24) 
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   คาเฉล่ีย  4.50 –  5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย  3.50 –  4.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานอยูใน
ระดับมาก 
   คาเฉล่ีย  2.50 –  3.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานอยูใน
ระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย  1.50 –  2.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานอยูใน
ระดับนอย 
    คาเฉล่ีย  1.00 –  1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานอยูใน
ระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 

 3.5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ีและคารอยละ 
 3.5.2  คาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3.5.3  คาที (t – test) 
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