
 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมุงเนนศึกษาเพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน

บริหารของผูบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม

และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของ

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม ในสภาพที่

คาดหวังและสภาพที่เปนจริงและเพื่อวิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของสถานศึกษา

ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 

การศึกษาเรื่องการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามลําดับดังนี้ 

1. ประชากร 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากร 

ในการวิจัยคร้ังนี้ประชากรไดแก  

1. ผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในปการศึกษา 2549 

จํานวนทั้งส้ิน 11 คน โดยใชมวลประชากรทั้งหมด 
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2. ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งส้ิน 216 

คนโดยใชมวลประชากรทั้งหมด 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในปการศึกษา 
2549 จํานวน 125 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูศึกษาจัดทําขึ้นจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อหาประเด็นในการสรางขอคําถาม 

1.1 เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานบริหารของผูบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่

เปนจริง 

1.2 เพื่อวิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 1 ชุดประกอบดวย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาการปฏิบัติงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง  

เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย 

ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง  

ในการบริหารโรงเรียนตามภาระงาน 4 ดาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating  Scale) ตามแบบของ Likert (อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535:163) ประกอบดวย 

                            1.  ดานวิชาการ  

 2.  ดานงบประมาณ  

 3.  ดานการบริหารงานบุคคล  
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 4.  การบริหารงานทั่วไป 

ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะเปนแบบปลายเปด (Open–ended) แสดง

ความคิดเห็นอิสระ  เพื่อสอบถามปญหาและขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 

การสรางเครื่องมือ 

ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร หนังสืออานประกอบ และการศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง

ในการสรางเครื่องมือและปรับปรุงแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา การศึกษา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. สรางแบบสอบถามใหเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา ขอบขายที่จะศึกษา 

3. นําแบบสอบถามเสนอกรรมการที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข ใหขอเสนอ 

แนะดานความถูกตองเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม แลว นําเสนอกรรมการที่ปรึกษา 

เพื่อตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข และทดลอง

เก็บขอมูลเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองเก็บขอมูลกับผูบริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบงรัฐบาลสังกัดสํานัก

การศึกษาเทศบาลนครเชียงรายเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ (Try Out) 

7. นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูล 

 

การเก็บขอมูล 

ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมลูตามขั้นตอนดังนี ้

1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อประสานไปยังผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 
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2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน 

ซ่ึงเปนประชากร ดวยการขอความรวมมือเก็บขอมูล 

3. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูศึกษาทําขึ้นจากการศึกษาเอกสาร 

งานวิจยัที่เกี่ยวของเพื่อหาประเด็นในการสรางขอคําถาม 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในสภาพทีค่าดหวังและสภาพที่เปนจริง 

1.1 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

โดยใชคาแจกแจงความถี่และรอยละ 

1.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่

เปนจริงในการบริหารโรงเรียนตามภาระงาน 4  ดาน วิเคราะหโดยการหาคา X SD ตามเกณฑที่ผู

ศึกษากําหนด โดยนํามาจาก บุญชม ศรีสะอาด (2535, 163) ดังนี้ 

                    คาเฉลี่ย    4.51 – 5.00    หมายถึง    มีความเห็นดวยมากทีสุ่ดหรือปฏิบัติมากที่สุด 

   คาเฉลี่ย    3.51 – 4.50    หมายถึง    มีความเห็นดวยมากหรือปฏิบัติมาก 

   คาเฉลี่ย    2.51 – 3.50    หมายถึง    มีความเห็นดวยปานกลางหรือปฏิบัติปานกลาง 

   คาเฉลี่ย    1.51 – 2.50    หมายถึง    มีความเห็นดวยนอยหรือปฏิบัตินอย 

   คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50    หมายถึง    มีความเห็นดวยนอยที่สุดหรือปฏิบัตินอยที่สุด 

 
                    คาเฉลี่ย (Mean , X)  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2540:53)  
 

สูตร          X     =        Σ×  
      N 
เมื่อ   X แทน คะแนนตัวกลางเลขคณิต 

 Σ× แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 
  N แทน จํานวนคะแนนในขอมูลนั้น 
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2540: 103)  
 
   

              สูตร         SD =   NΣX 2  - (ΣX )2

                              N(N-1)   
 
   เมื่อ   SD แทน คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

   ΣX 2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

          (ΣX )2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   N แทน จํานวนในกลุมตัวอยาง  
 

2. เพื่อวิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

3. ตอนที่3ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด (Open – ended) แสดงความ

คิดเห็นอิสระ เพื่อสอบถามปญหาและขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน วิเคราะห

โดยใชคาแจกแจงความถี่ 

 

การนําเสนอขอมูล 

การนําเสนอขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางและแปลความหมาย

เปนความเรยีงประกอบตารางโดยแบงตามงานการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร 4 งาน  
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