
  

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้มข้ัีนตอนดําเนนิการ  ดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.  ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จํานวน 194 คน  และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนที่ไมใชแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จํานวน 242 คน รวม 436 คน 

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู จํานวน  127 คน และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชโรงเรียน

แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   จํานวน 148 คน รวมทั้งสิ้น  275 คน    ไดมาโดยการสุม 

ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ดงันี้ 

 ขั้นที่ 1 จําแนกผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดั

กาญจนบุรี ที่เปนประชากร จํานวนทั้งสิ้น 436 คน ออกเปน  2 ประเภท ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  จํานวน 194 คน  และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จํานวน 242 คน 

  ข้ันที่ 2 กําหนดขนาดกลุมตวัอยาง  โดยเทยีบสัดสวนตวัอยางจากตารางของเครจซี่ 

และมอรแกน (Krejcie and Morgan อางอิงมาจาก พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543. หนา 303) ได 
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กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  จํานวน 127 คน 

และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จํานวน 148 คน  

รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 275 คน 

  ขั้นที่ 3 สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ผล

การสุมตัวอยางปรากฏในตาราง 1  

ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร กลุมตัวอยาง 

เขตพื้นที่การศกึษา
กาญจนบุรี อําเภอ 

ผูบ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

โร
งเร

ียน
แก

นน
ํา 

ผูบ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

โร
งเร

ียน
ที่ไ

มใ
ชแ

กน
นํา

 

ผูบ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

โร
งเร

ียน
แก

นน
ํา 

ผูบ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

โร
งเร

ียน
ที่ไ

มใ
ชแ

กน
นํา

 

1. เมืองฯ 23 37 15 23 

2. ทามวง 34 10 22 6 เขต 1 

3. ดานมะขามเตี้ย 4 22 3 13 

4. พนมทวน 8 23 5 14 

5. ทามะกา 38 14 25 9 

6. บอพลอย 8 25 5 15 

7. เลาขวัญ 13 32 9 20 

8. หนองปรือ 3 14 2 9 

เขต 2 

9. หวยกระเจา 13 12 9 7 

10. ไทรโยค 21 19 14 12 

11. ทองผาภูม ิ 17 12 11 7 

12. ศรีสวัสดิ์ 10 13 6 8 เขต 3 

13. สังขละบุรี 2 9 1 5 

 รวม 194 242 127 148 
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เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศกึษา  ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํ 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู กับ ที่ไมใชโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบรีุ 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีน

แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู กับ ที่ไมใชโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดักาญจนบุรี ตามกรอบแนวคดิของ  Likert  จํานวน 51 ขอ 

  แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบตัวเลือกทีก่ําหนดคําตอบไวให (forced 

choice)  สวนแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  

มี 5 ระดับ กําหนดเกณฑใหคะแนนความมากนอยของระดับการปฏิบตัิงาน  ดังนี ้
 
        ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ให   5 คะแนน 

        ระดับการปฏิบัติมาก    ให   4 คะแนน 

        ระดับการปฏิบัติปานกลาง  ให   3 คะแนน 

        ระดับการปฏิบัตินอย   ให   2 คะแนน 

        ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด  ให   1 คะแนน 

 
วิธสีรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 1.  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของตัวแปรที่จะทําการวิจยัจากหนังสือ เอกสาร ตํารา งานวิจัย

ที่เกี่ยวของ และแลวนําไปเขยีนนยิามศัพทเฉพาะ 
 2.  ศึกษาหลักเกณฑและวธิกีารสรางแบบสอบถามและศึกษาแบบสอบถามที่ม ี
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นักวชิาการและผูทรงคุณวฒุไิดสรางไว   

3. ประมวลขอมูล จากขอ 1 – 2 มาสรางแบบสอบถาม คือ เปนรายการเกีย่วกับ 

พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) มี 5 ระดับ ตั้งแตระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ระดับการปฏิบัติมาก  ระดับการปฏิบตัิ

ปานกลาง  ระดับการปฏิบัตินอย และระดบัการปฏิบัตินอยที่สุด ครอบคลุมพฤติกรรมการบริหาร
ตามกรอบแนวคิดของลิเคิรท ทั้ง 8 ดาน นําเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ เพือ่ตรวจสอบให 

ขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข 

 4.  นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน  4 คน คือ 

 4.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  จนัทรเรือง  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี 
 4.2  ดร.สมคะเน  ค้ําจุน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 4.3  ดร.สมนกึ  ธาตุทอง  สํานักพัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

 4.4  ดร.นุชนาถ  ธาตุทอง  สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 1 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 5.  หาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมการบริหารของ 

ผูบริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาจากคะแนนความคดิเห็น 3 ระดับ คือ 

 +1  เมื่อแนใจวาขอความนัน้เปนตัวแทนลกัษณะเฉพาะพฤติกรรมนั้น 

   0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตวัแทนลักษณะเฉพาะพฤติกรรมนั้นหรือไม 

 -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตวัแทนลักษณะเฉพาะพฤติกรรมนั้น 

นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนคีวามสอดคลองโดยใชสูตร 
 

     IOC =  
N

R‡”
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 ถาคา IOC ทีคํ่านวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.75 ขอความนั้นก็เปนตัวแทน

ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมนัน้  ถาขอคําถามใดมีคาดัชนตํ่ีากวา 0.75 ขอคําถามนั้นตองนําไป

ปรับปรุงแกไข   

 6. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําภายหลังการตรวจสอบแลวไป

ทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเชนเดยีวกันกับกลุมตวัอยางจริง จํานวน 30 คน นาํ

ผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยวธีิหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเทีย่งของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี ้

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยันเรศวร ถึงผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 ,เขต 2 และเขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม 

ขอมูล 
 2. ขอหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 , เขต 2 

และเขต 3 ถึงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 3.  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยแจกและรับแบบสอบถาม

กลับคืน ระหวางวนัที่  5  พฤศจิกายน 2547 ถึงวนัที่  28  ธันวาคม 2547   

 4.  หากยังไมไดรับแบบสอบถามคนืตามกาํหนด ผูวจิัยจะติดตามทางโทรศัพทและ

ออกไปติดตามแบบสอบถามดวยตนเองในสวนทีย่ังไมสงกลับคืน 

 5.  ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาแลว คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม 

ที่สมบูรณไวเพื่อทาํการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

  1.  การตรวจใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ ดังนี้   
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       ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ให   5 คะแนน 

 ระดับการปฏิบัติมาก   ให   4 คะแนน 

 ระดับการปฏิบัติปานกลาง  ให   3 คะแนน 

 ระดับการปฏิบัตินอย  ให   2 คะแนน 

 ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด  ให   1 คะแนน 

 

 2.  ในการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป 

การเรียนรู  ใชการแจกแจงคาความถี่ คารอยละ(%) คาเฉลี่ย(    ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

โดยกําหนดเกณฑการใหน้ําหนักของเบสท  (Best. หนา 174) ดังนี ้
  

 

  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานนอยที่สุด หรือ มีพฤติกรรมการบริหาร 

                นอยทีสุ่ด 
 1.50 – 2.49  หมายถงึ  มีการดําเนนิงานนอย หรือ มพีฤติกรรมการบริหารนอย 

 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการดําเนินงานปานกลาง หรือ มีพฤติกรรมการบริหาร 

              ปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการดําเนินงานมาก หรือ มีพฤติกรรมการบริหารมาก 

 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการดําเนินงานมากที่สุด หรือ มีพฤติกรรมการบริหาร 

              มากที่สุด 
 3.  วิเคราะหความแตกตางระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศกึษา 

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู กับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ใชการทดสอบคาท ี(t-test)   

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 

 การวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดทําการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ โดยใชสถิติดังนี ้

  1.  สถิติพื้นฐาน 

Χ
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 1.1  คารอยละ (Percentage) 

1.2  คาเฉลี่ย (    )          

 1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   

 2. สถิติสําหรบัทดสอบสมมติุฐาน 

 2.1  ทดสอบคาท ี(t-test)  

Χ


