
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

การบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการทําวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน       

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 6 อําเภอ

โดยแบงเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 179 คน และครูปฏิบัติการสอน จํานวน 1,484 คน รวม

ทั้งสิ้น 1,663 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2556) 

กลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie & Morgan (1970 : 608 อางถึงใน 

พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 96) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 313 คน  

กําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

วิธีการจับฉลากใหไดจํานวนครบตามสัดสวนที่กําหนดไว ไดกลุมตัวอยางตามที่เปนผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 34 คน ครูปฏิบัติการสอนจํานวน 279 คน รวมทั้งสิ้น 313 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางของผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนสังกัด สํานักงาน           

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามอําเภอ 

 

อําเภอ 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

รวมท้ังสิ้น 
ผูบริหาร ครูปฏิบัติหนาที่สอน ผูบริหาร ครูปฏิบัติหนาที่สอน 

เคียนซา 

บานนาสาร 

พระแสง 

เวียงสระ 

บานนาเดิม 

ชัยบุรี 

33 

34 

43 

40 

14 

15 

284 

216 

403 

326 

98 

157 

6 

6 

8 

8 

3 

3 

53 

41 

76 

61 

18 

30 

59 

47 

84 

69 

21 

33 

     รวม 179 1,484 34 279 313 

 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด

ใชสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม               

มีลักษณะเปนการสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารของผูบริหารโดยใช

การบริหารเชิงกลยุทธ ตามแนวคิดของ David ทั้งหมด 3 ดาน คือ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธ

ไปใช และการประเมินกลยุทธ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 30 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม

ภารกิจ 4 ดาน คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

ความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) จํานวน 24 ขอ 

การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดสราง

เครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อใชในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
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 1.  การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 

  1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาเปน

กรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 

  1.2 กําหนดกรอบแนวความคิดในการสรางเครื่องมือ 

  1.3 นําขอมูลจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามและเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

สรางเครื่องมือ 

  1.4 เสนอรางเครื่องมือใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร เน้ือหา 

กระบวนการ ภาษา และการวัดผลประเมินผล จํานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ของเครื่องมือในดานเน้ือหา โครงสราง 

รูปแบบ ภาษา และความถูกตองของแบบสอบถามซึ่งมีขอคําถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

  1.5 ปรับปรงุเครื่องมือ 

  1.6 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับผูใหขอมลูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

  1.7 ทําเครื่องมือฉบับสมบรูณ เพื่อนําไปเกบ็รวบรวม 

 2.  โครงสรางและลกัษณะของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ

วิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน แบงออกเปน 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ลักษณะเปนการสํารวจรายการ 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารของผูบริหารโดยใชการบริหาร

เชิงกลยุทธ ตามแนวคิดของ David ทั้งหมด 3 ดาน คือ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช และ

การประเมินกลยุทธ 

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา

ตามภารกิจ 4 ดาน คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน ความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน 

  ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดจัดอันดับ

คุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert’s Five Rating Scale) โดยกําหนดคาระดับคะแนนของชวง

นํ้าหนักเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร/ประสิทธิผล

การดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 

เทากับ 5 

คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร/ประสิทธิผล

การดําเนินงานอยูในระดับมาก 

เทากับ 4 

คะแนน 
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ระดับ 3 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร/ประสิทธิผล

การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

เทากับ 3 

คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร/ประสิทธิผล

การดําเนินงานอยูในระดับนอย 

เทากับ 2 

คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร/ประสิทธิผล

การดําเนินงานอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

เทากับ 1 

คะแนน 

 

 3.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ

จํานวน 7 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา 4 คน ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 

1 คน ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย 2 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของเน้ือหา  

โดยใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะ แลวนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อใหแบบสอบถามสามารถวัดไดตรง

ตามเน้ือหาที่ตองการศึกษาและทาํการปรับปรุงแกไขพัฒนากําหนดคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.60 

ข้ึนไปในสวนที่บกพรองตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพื่อความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 4.  หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช

กับผูบริหารและครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3            

ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี

ของครอนบัค (Cronbach) กําหนดคาความเช่ือมั่นต้ังแต 0.70 ข้ึนไป 

 5.  นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบคุณภาพแลวไปใชผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณอีกครั้ง 

 6.  จัดพิมพเปนแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการศึกษาครั้งน้ี ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี เพื่อออกหนังสือ

ขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนกลุมตัวอยางใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางและดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

หรือมอบหมายใหตัวแทนชวยเก็บแบบสอบถามแลวรวบรวมขอมูลกลับมา 
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 3.  นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห หาคาสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

 4.  วิเคราะหระดับการบริหารของผูบรหิารโดยใชการบริหารเชิงกลยุทธโดยภาพรวมรายขอ

และรายดาน โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 5.  ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารบุคล และ

ดานการบริหารทั่วไป 

 6.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบรหิารเชิงกลยุทธกับประสทิธิผลของสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient of Correlation) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For 

Windows รุน 11.15 โดยดําเนินการดังน้ี 

 1.  หาความถ่ีและรอยละขอมูลทีเ่ปนสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและเสนอ

ขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย 

 2.  วิเคราะหการบริหารของผูบริหารภายใตการบริหารเชิงกลยุทธจากแบบสอบถาม 

ทั้งหมด 3 ดาน คือ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช และการประเมินกลยุทธ โดยใชคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.  วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม

ภารกิจ 4 ดาน คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความ 

สามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบรหิารเชิงกลยุทธกับประสทิธิผลของสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยใชคาสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Coefficient of Correlation) 

การวิเคราะหดังกลาวขางตนถือวา คาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม

ครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 100) 
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 คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง  มีการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/ประสทิธิผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด  

 คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/ประสทิธิผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก  

 คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/ประสทิธิผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/ประสทิธิผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/ประสทิธิผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

สําหรับการนําคาสัมประสิทธสหสัมพันธที่คํานวณไดมาแปรผลในรูปของความสัมพันธน้ันใช

เกณฑดังน้ี คือ ถาหากคาสัมประสิทธสหสัมพันธเปน 0 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 

แตถาไมเปน 0 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน โดยที่ทิศทางของความสัมพันธพิจารณา 

จากเครื่องหมายของคาสหสัมพันธที่คํานวณได กลาวคือ ถาเปนทางบวกแสดงวาตัวแปรทั้งสอง          

มีความสัมพันธในลักษณะคลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบแสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ       

ในลักษณะตรงกันขามหรือผกผัน สําหรับการพิจารณาความสัมพันธ พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ              

ที่คํานวณได  (Hinkle, 1998 : 118) ดังน้ี 

 คาสหสมัพันธ 0.00 ถึง 0.30 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันตํ่า 

 คาสหสมัพันธ 0.31 ถึง 0.70 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันปานกลาง 

 คาสหสมัพันธ 0.71 ถึง 0.90 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันสูง 

 คาสหสมัพันธ 0.91 ถึง 1.00แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันสูงมาก 

ทั้งน้ี ทดสอบคาสมัประสทิธสหสมัพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียดดังน้ี 

 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคํายามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดใชเทคนิค 

IOC (Index Objective Congruence : IOC)  

  1.2 หาคาความเที่ยงจากแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารเชิง  

กลยุทธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
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เขต 3 โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) (พิสณุ 

ฟองศรี, 2552 : 175)  

 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะห  

  2.1 คารอยละ (Percentage) 

  2.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

  2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2.4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Coefficient of Correlation) 

 

 


