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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
  วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (survey research)  เพื่อเก็บรวบรวม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  ซึ่งมีการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี 
              3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
                3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

          3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
          3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

                 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
                 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  107  คน  และครูจํานวน  801  คน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกที่เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล
ปที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  107  แหง 
  3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  107  คน  ซ่ึงไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง  (purposive sampling)  ครูจํานวน  276  คน  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของเครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608)  เทียบสัดสวนของแตละสถานศึกษา
แลวสุมแบบงาย  (simple random sampling)  รวม  383  คน  (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                 
            ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูทําการวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้  
                 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลือกตอบ  ซ่ึงถามเกี่ยวกับเพศ  
อายุราชการ  และวุฒิการศกึษา   
                 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบรรยากาศองคการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษานครนายก  
ซ่ึงดัดแปลงมาจากเครื่องมือวดับรรยากาศของโรงเรียนของฮัลปน : Organizational Climate Description 
Questionnaire (OCDQ)  (Halpin, 1963, pp. 152-154; อางถึงใน อารยา  ภานุศรี, 2544, หนา 82-85)   
ผูวิจัยไดปรับขอความบางสวนโดยอาศัยตนฉบับเพื่อนํามาใชใหเหมาะสมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายกจํานวน  64  ขอ  แบงออกเปน  8  ดาน  คอื 
 1)  ขาดความสามัคคี                    มีจํานวน   7  ขอ      
 2)  อุปสรรค                                 มีจํานวน   7  ขอ      
 3)  ขวัญและกาํลังใจ                    มีจํานวน   9  ขอ      
 4)  มิตรสัมพันธ                           มีจํานวน 10  ขอ      

 5)  ความหางเหิน                         มีจํานวน   7  ขอ      
 6)  การมุงผลงาน                         มีจํานวน 10  ขอ       

 7)  เปนแบบอยาง                        มีจํานวน   7  ขอ      
 8)  กรุณาปรานี                           มีจํานวน   6  ขอ       
              ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา  4  ระดบั  คือ 

 1 หมายถึง  แทบไมปรากฎ 
 2 หมายถึง  ปรากฏนาน ๆ คร้ัง 
 3 หมายถึง  ปรากฎบอยครั้ง 
 4 หมายถึง  ปรากฎสม่ําเสมอ 

                 การนับจํานวนความถี่ของปรากฎการณบรรยากาศองคการทั้ง  8  ดานนั้น  ผูวิจัยกําหนด
ระยะเวลาในรอบ  1  ป  ดังนี้ 
                 แทบไมปรากฏ         หมายถึง    เกดิขึ้น 1 คร้ังในรอบป 

   ปรากฏนานๆครั้ง      หมายถึง    เกดิขึ้น 2-3 คร้ังในรอบป 
    ปรากฏบอยครั้ง        หมายถึง    เกดิขึ้น 4-8 คร้ังในรอบป 
   ปรากฏสม่ําเสมอ      หมายถึง    เกดิขึ้นทุกเดือน  
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                 3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดัดแปลงมาจากเครื่องมือวัดบรรยากาศของโรงเรียน

ของฮัลปน : Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ)  ดังนี้ 
            1)  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะแบบสอบถามลักษณะเปนแบบเลอืกตอบ 
            2)  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศขององคการซึ่งผูวิจัยดัดแปลง

มาจากเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนของฮัลปน  คือ  Organizational Climate Description 
Questionnaire (OCDQ) (Halpin, 1963, pp. 152-154; อางถึงใน อารยา  ภานุศรี, 2544, หนา 82-85)   
ผูวิจัยไดปรับถอยคําบางสวนโดยอาศัยตนฉบับเพื่อนํามาใชใหมีความเหมาะสมกับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 
           3)  นําแบบสอบถามฉบับนี้เสนออาจารยทีป่รึกษาเพื่อตรวจความถูกตอง  

                 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1)  นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่ไดรับ
การยอมรับจากสังคมและวงการศึกษา  ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยทําหนังสือ
เชิญผูเชี่ยวชาญจําแนกเปน  3  กลุมคือ  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา  ผูเชี่ยวชาญดานสถิติวิจัย 
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (content validity)  และความตรง
เชิงคําถาม  (construct validity)  โดยวิธีวิเคราะหหาความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหาและ
นิยามเปนรายขอ  แลวคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC : Index  of  Item-Objective  

Congruence)  ที่มีคาตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  ไดจํานวน  64  ขอ  มีคา  IOC  ระหวาง  0.6 - 1.0  ผูเชี่ยวชาญ
จากกลุมนักวิชาการ  มีดังนี้ 
                           (1)  ผูเชี่ยวชาญดานการบรหิารการศึกษา  จํานวน  2  คน  มีคุณสมบตัิ  ดังนี ้ 
                               ก.  มีคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ 
                               ข.  มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาโดยดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
สถานศึกษา/บริหารการศึกษาไมนอยกวาระดับ  8  และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  5 ปหรือ 
                               ค.  มีความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษา/เคยทําวิจัยในเรื่องที่ทํา
วิจัยคร้ังนี้ 
                                     ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดงันี้ 
                                ก.  ดร.วิโรจน  ศรีโภคา  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีฝายการศึกษา 
เทศบาลเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                 
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                                ข.  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  อนุเมธางกูร  ตําแหนง อาจารยพิเศษ  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
                            (2)  ผูเชี่ยวชาญดานสถิติวิจยั  จํานวน  1  คน  มีคุณสมบัติ  ดังนี ้
                                 ก.  ศึกษาวิชาเอกวัดผลประเมินผล/วิจัยการศึกษา  ไมนอยกวาระดับปริญญาโท
หรือ 
                                 ข.  มีคุณวุฒิการศึกษา  ไมต่ํากวาระดับปริญญาโท  หรือการศึกษา/อบรม
ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา  วิจัยมาอยางนอย  2  คร้ังหรือ 
                                 ค.  เคยทํา/มีผลงานการวิจัยการศึกษา  หรือสอนวิชาวัดผลประเมินผล  วิจัย
ติดตอกันไมนอยกวา  5  ป 
                              ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดงันี้ 
                                อาจารยกชรัตน  วิกล  ตําแหนง  ครู คศ.2  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 
ชนะสงสารวิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                            (3)  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  จํานวน  2  คน  มีคุณสมบัติ  ดังนี้   
                                ก.  มีคุณวุฒิการศึกษาดานภาษาไทย  (จบเอกภาษาไทย)  ไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรีหรือ             
                                ข.  มีประสบการณการสอน/นิเทศ  หรือเคยตรวจเครื่องมือวิจัย  และรับผิดชอบ
ดานภาษาไทยในสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษามาแลวไมนอยกวา  5  ปหรือ 
                                ค.  มีผลงานดานการสอนภาษาไทย/การวิจัยดานภาษาไทยมาแลวจนเปน
ที่ประจักษ 
                                 ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดงันี้ 
 ก.  อาจารยศศิมา  กานยคามิน  ตําแหนง   ครูคศ.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                                 ข.  อาจารยณัฐวี  ทองวิไลกุล  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนพนิชยการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับการคัดเลือกแลวไปทดลองใช  (try out)  กับผูบริหาร
และครูจํานวน  30  คน  ดังนี้ 
                            (1)  โรงเรียนวดันครเนื่องเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  10  คน 
 (2)  โรงเรียนวดัชนะสงสาร  จังหวดัฉะเชิงเทรา  จํานวน  10  คน 
 (3)  โรงเรียนวัดดอนทอง  (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล  ราษฎรศึกษาลัย)  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จาํนวน  10  คน 
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                        3)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach, 1974, p. 161)  ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .90  
  

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                

  ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี ้
   3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
เพื่อขอความอนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  จากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว  
              3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  แลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนด
เปนกลุมตัวอยาง  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
                3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยคือ นายธานี  พวงชู  
(จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปจจุบันดํารงตําแหนงผู นําศาสนาอิสลาม(อิหมาม)  มัสยิดประกอบศาสนอิสลาม  จังหวัด
นครนายก)  เปนผูสงแบบสอบถามดวยตนเองโดยแบงงานกันรับผิดชอบ  ผูวิจัยรับผิดชอบ
ในการสงแบบสอบถามเฉพาะอําเภอองครักษ  และอําเภอบานนา  สวนผูชวยวิจัยรับผิดชอบ
สงแบบสอบถามในอําเภอปากพลี  และอําเภอเมือง 
                 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยและผูชวยวิจยัเดนิทางไปรวบรวมดวยตนเอง 
                 3.3.5  ในกรณทีี่ไมไดรับแบบสอบถามคืน  ผูวิจัยและผูชวยวจิยันดักลับมารับแบบสอบถามอีก 
              3.3.6  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด  383  ฉบับ  ไดรับคืนมา  383  ฉบับ  เปนฉบับที่สมบูรณ
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
               ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
  3.4.1  ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
  3.4.2  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยคือนายพิเชษฐ  เชยเอี่ยม  (จบการศึกษา  : ปริญญาโท   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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(นิดา)  ปจจุบันเปนผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ  บริษัท  มารูอิ  อินดัสตรี  (ไทยแลนด)  จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี)  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลดังนี้  คือ 

1)  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่ คารอยละ 
2)  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นครนายก วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3)  ทดสอบสมมติฐาน  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบทีแบบสองกลุม

เปนอิสระตอกัน  (t-test  for  independent  samples)  แบบ  non-pooled t-test  เนื่องจากความแปรปรวน
ของประชากรสองกลุมไมเทากัน  
  3.4.3  เกณฑการวิเคราะหขอมูล 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง  แทบไมปรากฎ 
 คาเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง  ปรากฎนานๆครั้ง 
 คาเฉลี่ย 2.51- 3.50  หมายถึง  ปรากฎบอยครั้ง 
 คาเฉลี่ย 3.51- 4.00  หมายถึง  ปรากฎสม่ําเสมอ 

 

3.5  สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมลู 
 
        3.5.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพแบบสอบถาม                 
                1)  ความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยหาคาดัชนคีวามสอดคลอง
ของขอคําถามกับเนื้อหา  (IOC : Index  of  Item-Objective  Congruence)  

  2)  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
วิเคราะหโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α -coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach, 1974, p. 161) 
 3.5.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม                 

   1)  รอยละ  คาเฉลี่ย  ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป
และความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2)  สถิติทดสอบสมมติฐาน  ใชสถิติทดสอบทีแบบสองกลุมเปนอิสระตอกัน  (t-test  
for  independent  samples)  แบบ  non-pooled t-test   เนื่องจากความแปรปรวนของประชากรสองกลุม
ไมเทากัน  
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