
บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัเรื� อง การศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี ครั) งนี)  มีขั)นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั) งนี)  ได้แก่  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและ
ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในจงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 
จาํนวน 501 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 146 คน และผูดู้แลเด็ก  
จาํนวน 355 คน (สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี. 2554 : 1-6) 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั) งนี)  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและ
ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในจงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554  
จาํนวน 217 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 64 คน และผูดู้แลเด็ก 
จาํนวน 153 คน ซึ� งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 607-610) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั)น (Stratified Random Sampling) หาสัดส่วน
ของขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มอาํเภอ  ดงัแสดงตาราง 1 
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ตาราง 1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามกลุ่มอาํเภอและตาํแหน่ง 
 

อาํเภอ 

จาํนวน 
องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น 
(แห่ง) 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ�น 

ผูดู้แลเด็ก 
ผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ�น 

ผูดู้แลเด็ก 

เมืองจนัทบุรี 12 24 102 10 44 
แก่งหางแมว 5 10 40 4 17 
ขลุง 12 24 26 10 11 
เขาคิชกฏู 5 10 25 4 11 
ท่าใหม่ 9 18 25 8 11 
นายายอาม 7 14 21 6 9 
โป่งนํ)าร้อน 6 12 42 6 18 
สอยดาว 6 12 43 6 18 
แหลมสิงห์ 5 10 18 4 8 
มะขาม 6 12 13 6 6 

รวม 73 146 355 64 153 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั) งนี)  ไดแ้ก่ แบบสอบถามสภาพการบริหาร
จดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี สร้างขึ)น
โดยศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี)  
 ตอนที� 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการเกี�ยวกับข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ประกอบดว้ย ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และระดบัการศึกษา 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 6 ดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบัตามแบบของลิเคอร์ท (Likert. 1976 : 247) จาํนวน 44 ขอ้ โดยให้คะแนนแต่ละขอ้  
ดงันี)  
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 5  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบัมากที�สุด 
 4  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบันอ้ยที�สุด 
 ขั)นตอนการสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจดั
การศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
 2. สร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 3. สร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้ เพื�อให้ครอบคลุมเนื)อหาตามจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการ
ศึกษาใน 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นบุคลากร ดา้นอาคาร สถานที� 
สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 4. นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแลว้เสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขและนาํเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อขอความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื)อหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 
64-65) ซึ� งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง .60-1.00 
 5. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุทั)ง 5 ท่าน และปรับปรุงแกไ้ข
สมบูรณ์แลว้นาํเสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 6. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดั
สระแก้ว ที�ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 30 คน เพื�อวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของ
แบบสอบถามด้วยวิธี Item-total Correlation ได้ค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั .37-.79 โดยการหาค่า
สัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ไดค่้าความเชื�อมั�นของเครื�องมือ .97 
 7. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที�กาํหนด 
เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงันี)  
 1. ผูว้ิจยัไดน้าํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม จาํนวน 217 ฉบบั ส่งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดั
จนัทบุรี เพื�อให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น ที� เ ป็นกลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมทั) งนัดหมายเวลาและสถานที�ขอรับ
แบบสอบถามคืน 

 3. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ� งจาํนวนแบบสอบถามที�
ส่งไป จาํนวน 217 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา จาํนวน 185 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 85.25 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าร้อยละ 
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามสภาพการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
แลว้นาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 100) ดงันี)    
 ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดบัสภาพการบริหารจดัการศึกษามากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดบัสภาพการบริหารจดัการศึกษามาก 
 ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดบัสภาพการบริหารจดัการศึกษานอ้ย   
 ค่าเฉลี�ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดบัสภาพการบริหารจดัการศึกษานอ้ยที�สุด 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี เปรียบเทียบตามตาํแหน่งและประสบการณ์ โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 6. วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี เปรียบเทียบตามระดบัการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างใชว้ิธีการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื)นฐาน 
  1.1 ค่าร้อยละ ( % ) 
  1.2 ค่าเฉลี�ย (�) 
  1.3 ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  
  2.2 วิ เคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถามด้วยวิธี  Item-total 
Correlation โดยการหาค่าสัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
  2.3 วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิh แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 วิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
และผูดู้แลเด็กที�มีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
และผูดู้แลเด็กที�มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
  3.2 วิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
และผู ้ดูแลเด็กที� มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างใชก้ารทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe') 




