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บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

 กำรก ำหนดประชำกร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 แบ่งออกเป็น ครูจ านวน 987 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 74 คน และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาจ านวน 4 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. 2562 ก : 9) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

เขต 2 แบ่งออกเป็นครูจ านวน 1,177 คน ผู ้อ  านวยการสถานศึกษา  จ านวน 106 คน และ                     

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาจ านวน 15 คน  (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2. 

2562 ก : 7) รวมทั้งส้ิน จ านวน 2,363 คน 

       กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งส้ิน 2,363 คน 

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan. 1970 : 607 - 610) และใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) โดยใช้เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นชั้นของการแบ่ง  รายละเอียดดังตาราง 3 หลังจากนั้น

คดัเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
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Random Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่าง  ได้กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 331 ตวัอยา่ง  

ตำรำง 3 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 1,065 149 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 2 1,298 182 

รวม 2,363 331 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเขต

พื้นท่ีการศึกษา และสถานะ  

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  จ านวน 37 ขอ้  แบ่งเป็น 

4 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จ านวน 13 ขอ้ 

  1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จ านวน 8 ขอ้ 

  1.3 ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ านวน 10 ขอ้ 

  1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จ านวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  จ านวน 48 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

  1.1 ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จ านวน 12 ขอ้ 

        1.2  ดา้นความพึงพอใจในการท างานของครู จ านวน 13 ขอ้ 

  1.3 ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน จ านวน 9 ขอ้ 

  1.4 ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก จ านวน 7 ขอ้ 
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  1.5 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา จ านวน 7 ขอ้ 

 ผูว้ิจยัสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดบั

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุมตามตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นนิยามศัพท์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร

สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 2. เลือกเทคนิคท่ีใช้ในการวดั ในท่ีน้ี คือ เทคนิคการวดัเจตคติของลิเคิร์ท ท่ีเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจากมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 

2556 : 120 - 121) 

  ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

  ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  

  ระดบั 3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  

  ระดบั 2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  

  ระดบั 1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 3. สร้างข้อความความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 37 

ข้อความ และข้อความท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 48 ขอ้ความ 

 4. น าขอ้ความท่ีสร้างขึ้นทั้งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อนแลว้

จัดเรียงข้อความตามรูปแบบของการตรวจสอบความเ ท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของข้อความรายข้อ                

น าแบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอ้ความรายขอ้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ลงความเห็น

ว่าขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่แลว้น ามาตรวจให้คะแนนโดยให้ +1 คะแนน                 

ถา้ลงความความเห็นว่าตรง ให ้0 คะแนน ถา้ลงความความเห็นว่าไม่แน่ใจ และให้ -1 คะแนนถา้ลง

ความเห็นว่าไม่ตรง แลว้น าขอ้มูลท่ีได้ไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ความรายข้อด้วย

วิธีการหาค่าดรรชนี IOC ( Index of Item-Objective Congruence ) โดยน าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ  

ทั้ง 5 คน มาหาค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปน าไปใช้สร้างแบบ

วดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้

ขอ้ความท่ีใชว้ดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 37 ขอ้ มีค่าดชันี IOC 
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ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 และไดข้อ้ความท่ีใช้วดัประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 48 ขอ้ มีค่าดชันี 

IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 

 5. น าขอ้ความท่ีคดัเลือกไวต้ามขอ้ 4 มาสร้างเป็นแบบวดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยจดัเรียงขอ้ความหรือขอ้ค าถาม

ตามล าดับของตวัแปรโดยการสุ่ม (Random) แลว้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2      

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูล จ านวน 40 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก

รายขอ้ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient ) ระหวา่งคะแนน  รายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั ( Item-Total Correlation ) คดัเลือกขอ้

ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r)  ตั้ งแต่ .20 ขึ้ นไป ได้ข้อความท่ีใช้วดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 37 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.99 และไดข้อ้ความท่ีใช้

วดัประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 48 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.71 ถึง 0.91 

 6. น าแบบสอบถามท่ีหาค่าอ านาจจ าแนกแลว้มาวิเคราะห์ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ด้วย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 202-204) ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ของแบบวดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.99 และค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา เท่ากบั 0.99 

 7.  เ ม่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบร้อย  น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแกไ้ข จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ และน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูว้ิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี  เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจยั 

 2. ผูวิ้จยัน าส าเนาหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจยัติดต่อสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. ก าหนดวนัในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานะ โดยหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ด้วยวิธีหาค่าเฉล่ีย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายของคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 101)   

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 ถึง 5.00  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล

ของสถานศึกษามากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51 ถึง 4.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล

ของสถานศึกษามาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.51 ถึง 3.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล

ของสถานศึกษาปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.51 ถึง 2.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล

ของสถานศึกษานอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.50  หมายถึง  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล

ของสถานศึกษานอ้ยท่ีสุด 

 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมี เกณฑ์ในการแปลความหมาย  ดัง น้ี  (บุญชม            

ศรีสะอาด. 2556: 101)   

  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่า 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 

  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.80 - 0.99 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 

  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 

  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.39 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
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  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.01 - 0.19 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่ามาก 

  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 4. วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 สถิติพื้นฐำน 

  1. ร้อยละ (%) 

  2. ค่าเฉล่ีย ( ) 

  3. ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิติท่ีใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

  1. หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหารายขอ้โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง

ข้อความและเน้ือหาท่ีวดั (Index of Item - Objective Congruence : IOC) ด้วยวิธีหาค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

  2. หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 

  3. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 สถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบสมมุติฐำน 

  1. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

  2. การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

 

 

 

 

 




