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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 ในการวิจยัเร่ืองทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กำรก ำหนดประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็นเขต
อ าเภอเมือง จ านวน 475 คน อ าเภอท่าใหม่  จ  านวน 199 คน อ าเภอนายายอาม จ านวน 131 คน และ
อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 218 คน รวมทั้ งหมด 1,023 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2563) 
 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 ไดจ้ากการเปิด
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 42-43) ไดก้ลุ่มจ านวน 
285 คน  โดยใช้อ ำเภอท่ีตั้ งของสถำนศึกษำเป็นชั้ นของกำรสุ่ม หลังจำกนั้ นคัดเลือกผู ้บริหำร
สถำนศึกษำและครูผูส้อนของแต่ละอ ำเภอท่ีตั้งของสถำนศึกษำด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) รายละเอียดดงัตาราง 3  
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ตำรำง 3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประชากร (คน) กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน 

อ าเภอเมือง 23 454 23 111 
อ าเภอท่าใหม่ 20 177 20 33 
อ าเภอนายายอาม 14 117 14 22 
อ าเภอแก่งหางแมว 15 203 15 47 

รวม 
72 951 72 213 

1,023 285 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินท ์ศิลป์จารุ. 2555: 
55) จ  านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามระดับของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ านวน 29
ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

 1. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์    จ านวน  7  ขอ้ 

 2. ทกัษะดา้นเทคนิค     จ านวน  8  ขอ้ 

 3. ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า     จ านวน  7  ขอ้ 

 4. ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด   จ านวน  7  ขอ้    

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามระดับของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  

จ  านวน 27 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

 1. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน    จ านวน  7  ขอ้ 

 2. ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์     จ านวน  7  ขอ้ 
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 3. ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน  7  ขอ้ 

 4. ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน    จ านวน  6  ขอ้ 

   

ข้ันตอนในกำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

ผูว้จิยัสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดบั

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุมตามตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นนิยามศัพท์ของทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ              

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 2. เลือกเทคนิคท่ีใช้ในการวดัท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินท์ ศิลป์จารุ. 

2555 : 55) จากมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  

ระดบั 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  

ระดบั 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  

ระดบั 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 3. สร้างข้อค าถามระดับทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 29 ขอ้ และขอ้ค าถามระดบัการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 27 ขอ้  

 4. น าขอ้ความท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้ว

จดัเรียงขอ้ความตามรูปแบบของการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ความรายขอ้ น าแบบ

ตรวจสอบความตรงของขอ้ความรายขอ้ไปให้ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 คน ลงความเห็นวา่ขอ้ความแต่

ละขอ้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ โดยให้ 1 คะแนน ถา้ลงความความเห็นวา่ตรง ให้ 0 คะแนน  

ถา้ลงความความเห็นวา่ไม่แน่ใจ และให้ -1 คะแนน ถา้ลงความเห็นวา่ไม่ตรง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้

ไปหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาของข้อความรายข้อด้วยวิธีการหาค่าดัชนี IOC (Index of Item-

Objective Congruence ) โดยน าคะแนนของผูท้รงคุณวฒิุ ทั้ง 5 คน มาหาค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้คดัเลือก
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ขอ้ท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ .50 ข้ึนไปแลว้น าไปใชส้ร้างแบบสอบถามทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ข้อความท่ีใช้สอบถามทักษะของผู ้บริหาร

สถานศึกษา จ านวน 29 ข้อ มีค่าดัชนี  IOC ตั้ งแต่ 0.80 ถึง 1.00 และได้ข้อความท่ีใช้สอบถาม       

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  จ  านวน 27 ขอ้ มีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 

 5. น าข้อความท่ีคัดเลือกไวต้ามข้อ 4. มาสร้างเป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจดัเรียงข้อความหรือข้อค าถาม

ตามล าดบัของตวัแปรแลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)ระหวา่ง

คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั(Item-Total Correlation) คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ตั้ งแต่ .20 ข้ึนไป ได้ข้อความท่ีใช้สอบถามทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 29 ข้อ มีค่า

อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.225 ถึง 0.708 และ ไดข้อ้ความท่ีใชส้อบถามทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 27 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.362 ถึง 0.806 

6. น าข้อความท่ีคัดเลือกไวต้ามข้อ 5 มาสร้างเป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจดัเรียงขอ้ค าถามตามล าดบัของตวัแปร 

แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนในสถานศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใชค้ร้ังแรก 

จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.91 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เท่ากบั 0.95  

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ถึงผูอ้  านวยการ

สถานศึกษาสังกดัสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื่อขอความ
ร่วมมือในการท าวจิยั 
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2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามพร้อมส าเนาหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจยั ส่งให้แก่
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในการตอบแบบสอบถาม 

3. ก าหนดวนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ตนเอง 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์ระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ดว้ยวธีิหาค่าเฉล่ีย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมาย

ของคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 127)   

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ด้วยวิธีหา  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมี
เกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2550 : 314) 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่า 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .80 - .99 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .60 - .79 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .40 - .59 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .20 - .39 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .01 - .19 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่ามาก 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั .00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 3. วิเคราะห์ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple 

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

bXaY   เม่ือ XbYa   และ 
x

y

xy
S

S
rb   

 

 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 สถิติพืน้ฐำน 

 1. ค่าเฉล่ีย ( ) 

 2. ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 สถิติทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

 1. ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามและเน้ือหาท่ีวดั (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC) ใช้หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของข้อความรายข้อ           

ดว้ยวธีิหาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

(Item total Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ใช้หาค่าหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) 

ของขอ้ค าถามรายขอ้ 

 3. ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ( -Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
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 สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมุติฐำน 

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 2. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้ทดสอบทกัษะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และสร้างสมการ

พยากรณ์ 




