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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดโรงเรียนเทศบาล  จังหวัดระยอง  ปการศึกษา 
2552  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
 3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
 การวิจยัในครัง้นี้  ผูวิจยัไดศกึษากับประชากรและกลุมตวัอยางดังนี ้

  3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสงักัดเทศบาลเมอืงระยอง  จํานวน  255  คน  ในปการศึกษา 2552 
  3.1.2  กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก  ครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดเทศบาลนครระยอง  ที่ไดจากกลุมประชากร
โดยใชตารางคํานวณของ เครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610)  
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  180  คน  (ภาคผนวก ค)  
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ตาราง  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ตําแหนง จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 
1.  ผูบริหารสถานศึกษา 
2.  ครูผูสอน 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

25 
            210 
              20 

24 
                   136 

  20 
รวม 255 180 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยในและดําเนินการ  3  ขั้นตอนดังนี ้
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน 

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ประกอบดวยปจจัยการบริหาร  6  ปจจัย  คือ  1)  โครงสรางและนโยบายของ
โรงเรียน  2)  การบริการและผลผลิต  3)  ปริมาณและคุณภาพของบุคคล  4)  ประสิทธิภาพทางการเงิน  
5)  วัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน  6)  การบริหารจัดการ  จํานวน  38  ขอ  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  (Best & Kahn,  1993,  p. 246) 
 ระดับ  5  หมายถึง  ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  มากทีสุ่ด 
 ระดับ  4  หมายถึง  ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  มาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  ปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  นอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  นอยทีสุ่ด 
  การแปลความหมายของคะแนน  พิจารณาจากคาเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนโดยกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหไวดังนี้  แนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  (Best & Kahn, 1993, p. 246) 

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง   ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  
   อยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง   ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  
    อยูในระดับมาก 
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 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง   ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  
     อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง   ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน   
   อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง   ปจจัยการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน   
   อยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามความเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน            
ของผูบริหารสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ อุทัย  บุญประเสริฐ  (2542, หนา 9)  ใน  5  ดาน  คือ                           
1)  การกระจายอํานาจ  2)  การบริหารตนเอง  3)  การบริหารแบบมีสวนรวม  4)  การคืนอํานาจ
จัดการศึกษาใหกับประชาชน  5)  การตรวจสอบและการถวงดุล  จํานวน  52  ขอ  มีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
นอย  นอยที่สุด  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ตามแนวคิดของ ลิเคิรท  (Likert)  (Best  &  Kahn,  
1993,  p. 246) 

 ระดับ  5  หมายถึง  มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียน   
        มากที่สุด 

 ระดับ  4  หมายถึง  มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียน   
       มาก 

 ระดับ  3  หมายถึง  มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียน   
       ปานกลาง 

 ระดับ  2  หมายถึง  มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียน   
      นอย 

 ระดับ  1  หมายถึง  มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียน   
      นอยที่สุด 
 การแปลความหมายของคะแนน  พิจารณาจากคาเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนโดยกําหนด
เกณฑในการวิเคราะห  แนวคิดของ ลิเคิรท  (Likert)  (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน   มากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน   มาก 
 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน   ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน   นอย 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  การปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน   นอยที่สุด 
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3.3  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังนี ้
  3.3.1  ศึกษาคนควาจากตํารา  เอกสาร  หนังสือ  และงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 3.3.2  สรุปกรอบแนวคดิหรอืขอบเขตในการวิจัย 
 3.3.3  สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคดิหรอืขอบเขตในการวิจัย 
 3.3.4  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธ                  
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด 
 3.3.5  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธ 
 3.3.6  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของขอความโดยใชเทคนิค IOC  (ดูภาคผนวก ข) แลวนําแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญมีดังตอไปนี้ 
  1)  กลุมผูเชี่ยวชาญดานบริหารการศึกษา  จํานวน  2  คน  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    (1)  มีคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาไมต่าํกวาปริญญาโท  หรือ 
   (2)  มีประสบการณดานบริหารการศึกษาโดยดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
สถานศกึษา/บริหารการศึกษาไมนอยกวาระดับ  8  และดาํรงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  5  ป  หรือ 
  (3)  มีความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษา/เคยทําการวิจัยในเรื่องที่ทําวิจัย
คร้ังนี้ 
    ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือ  ดังนี้ 
 ก.  นางรุงรชต  ธิติวราดา  ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบานฉาง 
  ข.  นายสมควร  ทองเรือง  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด  
จังหวัดระยอง 
  2) กลุมผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผลการศึกษาและวิจยั  จํานวน  2  คน  มีคุณสมบัติ  
ดังนี ้
  (1)  ศึกษาวชิาเอกวัดผล  ประเมินผล/วจิยัการศึกษา  ไมนอยกวาระดับปริญญาโท  
หรือ 
  (2)  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท  (หรือไดรับการศึกษา/อบรม
ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา  วจิัย  มาอยางนอย  2  คร้ัง)  หรือ 
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 (3)  เคยทํา/มีผลงานการวิจัยการศึกษา  หรือสอนวิชาวัดผลประเมินผล  วิจัย
ติดตอกันไมนอยกวา  5  ป   

 ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือ  ดังนี ้
 ก.  นายกิตติศักดิ์  ศิริเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์  สาขา
การวัดผลประเมินผล  
 ข.  นางสาวอารี  แดงอุทัย  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปากคลอง 
  3)  กลุมผูเชี่ยวชาญดานภาษาและโครงสรางทางคําถาม  จํานวน  2  คน  มีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 
 (1)  มีคุณวุฒิการศึกษาดานภาษาไทย  ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือ 
  (2)  มีประสบการณสอน / นิเทศ  หรือเคยตรวจเครื่องมือวิจัยและรับผิดชอบ
ดานภาษาไทยในสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษามาแลวไมนอยกวา  5  ป  หรือ 
  (3)  มีผลงานดานการสอนภาษาไทย / การวิจัยดานภาษาไทย  มาแลว  จนเปนที่
ประจักษ   
 ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือ  ดังนี้ 
 ก.  นางพิมพภัสน  จิตยานันทกุล  ศึกษานิเทศกชํานาญการ  เทศบาลเมือง
มาบตาพุด 
  ข. นางมาลินี  สุวรรณโชติ  รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดสมุทรมหาชัยชุมพล   
  3.3.7  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับบุคลากรทางการศึกษา                 
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย  
จํานวน  30  คน  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach, 1974, p. 161)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ปจจัยการบริหารที่มีผลตอการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล จังหวัดระยอง  มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .22 - .73 และมีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ .97  ซ่ึงอยูในระดับที่ดีเหมาะที่จะนําไปเปนแบบสอบถาม 
 3.3.8  นําแบบสอบถามที่หาคาความเที่ยงตรงและความเชือ่มั่นแลวไปดาํเนินการจัดพมิพ
เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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3.4  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนนิการเปนขั้นตอน  ดังนี้ 
  3.4.1  บันทึกขอความเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง  
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนดไว 
  3.4.2  นําหนังสือและแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่กําหนด  เพื่อขอความอนุเคราะห                   
ตอบแบบสอบถาม  การสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษา  ผูวิจัยไดนําสงดวยตนเอง 
  3.4.3  การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการไปรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ดวยตนเอง  แตถาในกรณีที่ยังไมไดรับแบบสอบถามกลับคืน  ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถาม
ภายใน  1  สัปดาห 
  3.4.4  เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบและคัดเลือก
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ  และบันทึกขอมูล
ลงในคอมพิวเตอร  เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร 
  3.4.5  วิเคราะหขอมูลและใชขอมูลเปนพื้นฐานในการนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดระยอง 
  3.4.6  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด  180  ฉบับ  ไดรับกลับคืนมา  180  ฉบับเปนฉบับสมบูรณ
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

  ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
จากเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
  3.5.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาสถิติ  ความถี่  และรอยละ 
  3.5.2  วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดโรงเรียนเทศบาล
จังหวัดระยอง  โดยใชคาสถิติ  คาคะแนนเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  3.5.3  วิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเปนฐาน  สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
ระยอง  โดยใชคาสถิติ  คาคะแนนเฉลี่ย  ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  3.5.4  วิเคราะหปจจัยการบริหารที่สงผลตอการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดโรงเรียนเทศบาล  จังหวัดระยอง  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression Analysis)  และ  Pearson  Product  moment  coefficient  
Analysis   


