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บทที$ 3  

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 ในการวิจยัครั, งนี,  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที>เกี>ยวขอ้งกบัสมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที>ส่งผลต่อการผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี,  

1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  การสร้างเครื>องมือที>ใชใ้นการวจิยั 

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.  สถิติที>ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที>ใชใ้นการวิจยัครั, งนี, ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัสาํนกังาน

เขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จากจาํนวนสถานศึกษา

ทั,งหมด 31โรงเรียน จาํนวนผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาทั,งหมด 3,024 คน (สาํนกังานเขตพื,นที>

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18. ออนไลน์. 2563) 

 2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขต

พื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 ซึ> งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางของเครจซี>และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610); (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 42-43) 

ไดก้ลุ่มจาํนวน 346 คน และใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั,น (Stratified Random Sampling) โดยใชส้หวิทยาเขต

เป็นชั,นในการแบ่ง  ซึ> งมีทั, งหมด 3 สหวิทยาเขต คือ 1) สหวิทยาเขตชลบุรี 1 จาํนวน 12 โรงเรียน                      

2) สหวิทยาเขตชลบุรี 2 จาํนวน 8 โรงเรียน 3) สหวิทยาเขตชลบุรี 3 จาํนวน 11 โรงเรียน หลงัจากนั,น

คดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของแต่ละสหวิทยาเขตด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) แบบจบัสลากไม่ใส่กลบั จนไดค้รบตามจาํนวนที>กาํหนดไว ้  
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ตาราง 2 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขต

พื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ตามสหวทิยาเขต  

 

สหวทิยาเขต 

ประชากร (คน) กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูส้อน 

1. สหวทิยาเขตชลบุรี 1 22 1,351 12 140 

2. สหวทิยาเขตชลบุรี 2 15 490 8 51 

3. สหวทิยาเขตชลบุรี 3 16 1,148 11 124 

รวม 
53 2,989 31 315 

3,024 346 
 

ที>มา (สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18. ออนไลน์. 2563) 

 

เครื9องมือที9ใช้ในการวจัิย 

 เครื>องมือที>ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั, งนี,  ไดแ้ก่ แบบสอบถามสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที>  21 สังกัดสํานักงานเขตพื,นที>

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินทร์ 

ศิลป์จารุ. 2555 : 55) จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี,  

 ตอนที9 1 แบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 50 ขอ้ แบ่งเป็น 8 ดา้น 

ดงันี,  

  1.1  ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิU    จาํนวน 9 ขอ้ 

  1.2  ดา้นการบริการที>ดี   จาํนวน 5 ขอ้ 

  1.3  ดา้นการพฒันาตนเอง   จาํนวน 6 ขอ้ 

  1.4  ดา้นการทางานเป็นทีม   จาํนวน 8 ขอ้ 

  1.5  ดา้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์   จาํนวน 6 ขอ้ 

  1.6  ดา้นการสื>อสารและจูงใจ   จาํนวน 5 ขอ้ 

  1.7  ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร              จาํนวน 6 ขอ้ 

  1.8  ดา้นการมีวสิยัทศัน์   จาํนวน 5 ขอ้ 
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 ตอนที9 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที>

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 40 ขอ้ แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงันี,  

  2.1  ดา้นการสื>อสารที>ดี    จาํนวน  5   ขอ้ 

  2.2  ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี   จาํนวน  5   ขอ้ 

  2.3  ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม  จาํนวน  11 ขอ้ 

  2.4  ดา้นความเป็นผูน้าํที>มีวสิยัทศัน์   จาํนวน  5   ขอ้ 

  2.5  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   จาํนวน  8   ขอ้ 

  2.6  ดา้นการแกปั้ญหา   จาํนวน  6   ขอ้ 

 

การสร้างเครื9องมือที9ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัสร้างและการหาคุณภาพของเครื>องมือที>ใชใ้นการวจิยั โดยมีวธีิดาํเนินการตามลาํดบั

ขั,นตอนดงัต่อไปนี,  

 1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที> เกี>ยวข้องอย่างครอบคลุมตามตัวแปรที>ใช้ใน         

การวิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นนิยามศพัท์ของสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและ              

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21  

 2. เลือกเทคนิคที>ใชใ้นการวดัที>เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 

2555 : 55) จากมากที>สุดจนถึงนอ้ยที>สุด ดงันี,  

  ระดบั 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากที>สุด  

  ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  

  ระดบั 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  

  ระดบั 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  

  ระดบั 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที>สุด  

 3. สร้างข้อความเกี>ยวกับสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 50 ข้อความ และ

ขอ้ความเกี>ยวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 40 ขอ้ความ ตามนิยามศพัท์ที>ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวจิยัที>เกี>ยวขอ้ง 

 4. นาํขอ้ความที>สร้างขึ,นทั,งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เขา้ใจง่ายไม่ซบัซ้อนแลว้

จดัเรียงขอ้ความตามรูปแบบของการตรวจสอบความตรงเชิงเนื,อหาของขอ้ความรายขอ้ นาํแบบ

ตรวจสอบความตรงของขอ้ความรายขอ้ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 คน ลงความเห็นวา่ขอ้ความแต่
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ละขอ้ตรงกบัสิ>งที>ตอ้งการวดัหรือไม่ โดยให้ 1 คะแนน ถา้ลงความความเห็นว่าตรง ให้ 0 คะแนน  

ถา้ลงความความเห็นวา่ไม่แน่ใจ และให ้-1 คะแนน ถา้ลงความเห็นวา่ไม่ตรง จากนั,นนาํขอ้มูลที>ได้

ไปหาค่าความตรงเชิงเนื, อหาของข้อความรายข้อด้วยวิธีการหาค่าดัชนี IOC (Index of Item-

Objective Congruence ) โดยนาํคะแนนของผูท้รงคุณวฒิุ ทั,ง 5 คน มาหาค่าเฉลี>ยรายขอ้แลว้คดัเลือก

ข้อที> มีค่าดัชนี IOC ตั, งแต่ 0.50 ขึ, นไปแล้วนําไปใช้สร้างแบบสอบถามสมรรถนะผู ้บริหาร

สถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ได้ขอ้ความที>ใช้สอบถามสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 50 ขอ้ มีค่าดชันี IOC ตั,งแต่ 0.80 ถึง 1.00 และไดข้อ้ความที>ใชส้อบถาม            

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21  จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าดชันี IOC ตั,งแต่ 0.80 ถึง 1.00 

 5. นําขอ้ความที>คดัเลือกไวต้ามขอ้ 4. มาสร้างเป็นแบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 โดยจัดเรียงขอ้ความหรือขอ้คาํถาม

ตามลาํดบัของตวัแปรแลว้นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที>เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ที>ไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40 คน นําขอ้มูลที>ได้มาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ด้วยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิU สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ระหวา่ง

คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั,งฉบบั (Item-Total Correlation) คดัเลือกขอ้ที>มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

ตั, งแต่ 0.20 ขึ, นไป ได้ข้อความที>ใช้สอบถามสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา จํานวน 50 ข้อ                      

มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั,งแต่ 0.53 ถึง 0.86 และ ไดข้อ้ความที>ใชส้อบถามการบริหารสถานศึกษา         

ในศตวรรษที> 21 จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั,งแต่ 0.49 ถึง 0.79 

 6. นําข้อความที>คดัเลือกไวต้ามข้อ 5 มาสร้างเป็นแบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 โดยจดัเรียงขอ้คาํถามตามลาํดบัของตวั

แปร แลว้นาํไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที>เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี ที>ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที>ทดลองใชค้รั, ง

แรก จาํนวน 40 คน แลว้นาํขอ้มูลที>ไดม้าคาํนวณหาค่าความเชื>อมั>น ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิU

แอลฟา  (a -Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach 1990 : 202-204) ได้ค่าความเชื> อมั>นของ

แบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.98 และค่าความเชื>อมั>นของแบบสอบถาม    

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 เท่ากบั 0.97 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั,นตอนดงัต่อไปนี,  

 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื>อขอความ

อนุเคราะห์จาก สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี เพื>อขอความร่วมมือ

ในการทาํวจิยั 

 2. ผูว้ิจัยนําสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยติดต่อสํานักงานเขตพื,นที>

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี เพื>อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 3. กาํหนดวนัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครื>องคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปนี,  

 1.วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี>ยวกับสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ดว้ยวิธีหาค่าเฉลี>ย (x") และความเบี>ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนดงันี,  (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 100)   

  คะแนนเฉลี>ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที>สุด 

  คะแนนเฉลี>ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉลี>ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉลี>ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉลี>ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยที>สุด 
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 2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดว้ยวิธี

หาค่าสัมประสิทธิU สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมี

เกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี,  (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2550 : 314) 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าเท่า 1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าตั,งแต่ 0.80 - 0.99 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัสูงมาก 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าตั,งแต่ 0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัสูง 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าตั,งแต่ 0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าตั,งแต่ 0.20 - 0.39 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัตํ>า 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าตั,งแต่ 0.01 - 0.19 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัตํ>ามาก 

  สมัประสิทธิU สหสมัพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.00  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 3. วิ เคราะห์สมรรถนะผู ้บ ริหารสถานศึกษาที> ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา                      

ในศตวรรษที> 21 สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2554 : 324-325) 

 

สถติิที9ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถติิพืHนฐาน 

 1. ค่าเฉลี>ย (x") 

 2. ความเบี>ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถติิที9ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื9องมือ 

 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและเนื,อหาที>วดั (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC) ใช้หาค่าความเที>ยงตรงเชิงเนื, อหา (Content Validity) ของข้อความรายข้อ           

ดว้ยวธีิหาค่าเฉลี>ยความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 2. ค่าสัมประสิทธิU สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

(Item total Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ใชห้าค่าหาอาํนาจจาํแนก (Discrimination) 

ของขอ้คาํถามรายขอ้ 

 3. ค่าความเชื>อมั>น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิU

แอลฟา ( -Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

  

 

a
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 สถติิที9ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. ค่าสัมประสิทธิU สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21  

 2. การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ใชท้ดสอบสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที>ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 และสร้างสมการพยากรณ์ 

 

 




