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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา

สภาพการบริหารงานวิชาการ ปฐมวัยตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอในหัวขอตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวเิคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ปจํานวน 640 คน จําแนก
เปนผูบริหาร 100 คน และครูผูสอนระดับปฐมวัยจํานวน 540 คน  

กลุมตวัอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหาร และครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปดทําการสอนระดับอนุบาลอายุ 3 – 5 ป จํานวน 240 คนจําแนก
เปนผูบริหาร38 คน และครูผูสอน 202 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูป
ของ Krejcie และ Morgan  ใชการสุมแบบแบงชั้น ( Stratified Random Sampling ) และการ
สุมแบบงายตามสัดสวนของผูบริหาร และครูผูสอน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการ ระดับปฐมวัยของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก แบงเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบขอคําถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ซึ่งไดกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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เพ่ือใหผูตอบไดพิจารณาถึงระดับที่เปนจริงในการบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัย ของ
ผูบริหารโรงเรียน 

ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดน้ําหนักคะแนน ออกเปน 5 ระดับ ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert) คือ 
แบงเปน 5 ระดับ คือ 

สภาพการดําเนินงานระดับมากที่สุด   ใหน้ําหนักคะแนนเปน  5 
สภาพการดําเนนิงานระดับมาก                ใหน้ําหนักคะแนนเปน  4 
สภาพการดําเนินงานระดับปานกลาง         ใหน้ําหนักคะแนนเปน  3 
สภาพการดําเนินงานระดับนอย               ใหน้ําหนักคะแนนเปน 2 
สภาพการดําเนินงานระดับนอยที่สุด            ใหน้ําหนักคะแนนเปน 1 

 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ ตามลําดับขั้น  ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของการ   
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 

2. นําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาคนความาประมวลเปนกรอบความคิด กําหนด 
ขอบเขต การศึกษา และกําหนดเครื่องมือในการวิจัย 

3. วิเคราะหการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  จังหวัดพิษณุโลก และกําหนดแบบสอบถามที่ สรางขึ้น 

4. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ 
ลิเคริ์ท ( Likert ) 

5. สรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ และนําแบบสอบถามที่
สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสม   ทั่วไปของแบบสอบถามแลวปรับปรุงแกไข 

6. นําแบบสอบถามมาแกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดแก 

6.1 รองศาสตราจารยวิราพร  พงศอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก   

6.2 นายเจริญฤทธิ์ จันทรเจริญ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลกเขต1          

6.3 นางสุภาภรณ  บัณฑิตย ศึกษานิเทศก   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลกเขต 1 

6.4 นางอนงค  ตันติวิชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามพิษณุโลก 
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6.5 นางอัปสร  มณีรุง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ( วัดพันป ) พิษณุโลก 
7. นําแบบสอบถามที่ไดจากการพัฒนาของผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความ

สอดคลองแบบสอบถาม ( IOC : Index of Congruence ) โดยพิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีคา  
IOC ตั้งแต 0.05 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงขอคําถามมีเน้ือหาสอดคลองกับที่ตองการ  

8. นําไปหาทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 
คน เพ่ือหาความเที่ยง(Reliability) ไดเทากับ 0.96 

9. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปจัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 
1.  ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

พิษณุโลก เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.  สงแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมทั้งแจงกําหนดวันมารับแบบสอบถาม 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมารวมทั้งตรวจสอบผล การ
ตอบของครูแตละคน คัดเลือกเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอไป 

2. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปนสายผูบริหาร และสายผูสอนโดยการแจกแจง
ความถี่และคารอยละ 

3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 7 ดานของ
ผูบริหารและครู ระดับปฐมวัย โดยการหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนํา
คะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 99-100) 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด 
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินงานมาก 
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานนอยที่สุด 
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4.  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ และตําแหนงในการทํางานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยโดยใช ( t – test ) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.  รอยละ (Percentage) 
  2.  คาเฉลี่ย (X )  

3.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
4.  t – test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




