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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

   การศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก มีขั)นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
 1.  กาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื2องมือที2ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที2ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

 1. การกาํหนดประชากร  
  ประชากรที2ใชใ้นการวิจยัครั) งนี)  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 40  คน  
ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 48 คน รวมทั)งหมด 88 คน ที2อยูใ่นโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์   
สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก จาํนวน 7 โรงเรียน 
ในจงัหวดัจนัทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  กลุ่มตัวอย่างที2ใช้ในการวิจัยครั) งนี)  ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูสอน
ภาษาจีน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาจีน ดงันี)  
  2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา เลือกแบบเจาะจง จาํนวน 40 คน 
  2.2 ครูสอนภาษาจีน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี2และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) ประชากรจาํนวน 55 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 47 คน   
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ตาราง 4  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก  

 
โรงเรียนสอนภาษาจีน 

ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาจีน 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง 
โรงเรียนตงัเอง็ (จนัทบุรี)         6         6       15       14 
โรงเรียนเหลียนหวั (นครนายก)         4         4         1         1 
โรงเรียนเจียหมิน (ปราจีนบุรี)         4         4         5         5 
โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วทิยา 
(หนานเฉียวเสียะเสี) ยว) (ฉะเชิงเทรา) 

        5         5         2         2 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร (ชลบุรี)       10       10         9         9 
โรงเรียนบูรพาวทิยา (ชลบุรี)         8         8         9         9 
โรงเรียนจิ)นฮั)ว (ชลบุรี)         3         3         8        8 

รวม       40       40       48      47 
 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื2องมือที2ใช ้คือ แบบสอบถาม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูที2สอนภาษาจีน แบ่งเป็น 2 ตอน   
ดงันี)  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี2ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอน
ภาษาจีนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดลิเคอร์ท (Likert’s five  Rating 
Scales) โดยกาํหนดความหมายของค่าคะแนน ดงันี)  
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยูใ่นระดบัมากที2สุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยู่ในระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยู่ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยูใ่นระดบันอ้ยที2สุด 
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 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ขั)นตอนในการสร้างเครื2องมือ ผูว้ิจยัได้สร้างเครื2องมือที2ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล โดยมี
ขั)นตอนดงันี)  
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวจิยัที2เกี2ยวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 2. สร้างแบบสอบถามเกี2ยวกับสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอน
ภาษาจีน 
 3. นาํแบบสอบถามที2สร้างขึ)น เสนอประธานและกรรมการที2ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื2อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื)อหา สํานวนภาษา และครอบคลุมกบัสิ2งที2ตอ้งการทาํวิจยั แลว้นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 4. นาํแบบสอบถามที2ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวฒิุ เพื2อตรวจสอบความเที2ยงตรง  
(Validity) เชิงเนื)อหาขอ้คาํถาม ความครอบคลุม และความชดัเจนของเนื)อหา (IOC) จาํนวน 5 ท่าน 
  4.1 การบริหารบุคคล ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 4.23 
  4.2 การบริหารงบประมาณ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 4.50 
  4.3 การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 4.91 
  4.4 การบริหารจดัการ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 4.57 
 5. นาํแบบสอบถามที2ไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิมาพิจารณา และคดัเลือกขอ้คาํถามที2มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ตั)งแต่ .06 ขึ)นไป หากมีค่าตํ2ากวา่ตดัทิ)งไป  
  5.1 การบริหารบุคคล ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.85 
  5.2 การบริหารงบประมาณ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.90 
  5.3 การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.98 
  5.4 การบริหารจดัการ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.91 
 6. นาํแบบสอบถามที2ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
เพื2อหาความเชื2อมั2น (Reliability) โดยหาความเชื2อมั2นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิf อลัฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) ค่าความเชื2อมั2นรายดา้นของแบบสอบถาม
รวมทั)งฉบบัเท่ากบั 0.89 
 7. นาํแบบสอบถามที2ผ่านการตรวจสอบความเชื2อมั2น (Reliability) แลว้นาํไปใช้กบั
กลุ่มตวัอย่างที2กาํหนด เพื2อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค ์และสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั)นตอนดงันี)  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณีขอความอนุเคราะห์
ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก เพื2อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี)  
  2.1 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูที2สอนภาษาจีน ใช้วิธีขอความร่วมมือจาก
ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
  2.2 ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลแลว้ ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล   
  2.3 จากจาํนวนแบบสอบถามที2ส่งไป จาํนวน 87 ฉบบัไดรั้บคืนมา จาํนวน 87 ฉบบั  
คิดเป็นร้อยละ 100 และนาํแบบสอบถามทั)ง 87 ฉบบั มาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล     
 ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบันาํแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน
ตามนํ)าหนกัของแต่ละขอ้เพื2อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติ  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที2ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื2อทดสอบสมมุติฐานครั) งนี)  ประกอบดว้ย 
 1. ขอ้มูลเกี2ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ2 งเป็นแบบตรวจสอบ (Check List) 
นาํมาวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี2 หาค่าร้อยละแลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง   
 2. ขอ้มูลเกี2ยวกบัสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลี2ย ( x ) ค่าเบี2ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงันี)  
 คะแนน  4.51-5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากร 
    การบริหารการสอนภาษาจีนอยูใ่นระดบัมากที2สุด 
 คะแนน  3.51-4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากร 
    การบริหารการสอนภาษาจีนอยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนน  2.51-3.50  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากร 
    การบริหารการสอนภาษาจีนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนน  1.51-2.50  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากร 
    การบริหารการสอนภาษาจีนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนน  1.00-1.50  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากร 
    การบริหารการสอนภาษาจีนอยูใ่นระดบันอ้ยที2สุด 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี2ย 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที t-test 




