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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ หารสํ า หรั บ การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย น
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก มีข) นั ตอนในการดําเนินการดังต่อไปนี)
1. กําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื2 องมือที2ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที2ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. การกําหนดประชากร
ประชากรที2ใช้ในการวิจยั ครั)งนี) ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 40 คน
ครู สอนภาษาจีน จํานวน 48 คน รวมทั)งหมด 88 คน ที2อยูใ่ นโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก จํานวน 7 โรงเรี ยน
ในจังหวัดจันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่า งที2 ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั) งนี) ประกอบด้ว ย ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ส อน
ภาษาจีน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู สอนภาษาจีน ดังนี)
2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน
2.2 ครู ส อนภาษาจี น กํา หนดกลุ่ ม ตัวอย่า งโดยใช้ต ารางของเครจซี2 และมอร์ แ กน
(Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) ประชากรจํานวน 55 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 47 คน
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ตาราง 4 จํา นวนประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า ง สั ง กัดสํ า นัก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
โรงเรี ยนสอนภาษาจีน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
โรงเรี ยนตังเอ็ง (จันทบุรี)
โรงเรี ยนเหลียนหัว (นครนายก)
โรงเรี ยนเจียหมิน (ปราจีนบุรี)
โรงเรี ยนสมาคมสงเคราะห์วทิ ยา
(หนานเฉี ยวเสี ยะเสี) ยว) (ฉะเชิงเทรา)
โรงเรี ยนบุญญวิทยาคาร (ชลบุรี)
โรงเรี ยนบูรพาวิทยา (ชลบุรี)
โรงเรี ยนจิ)นฮั)ว (ชลบุรี)
รวม

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู สอนภาษาจีน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
6
6
15
14
4
4
1
1
4
4
5
5
5
5
2
2
10
8
3
40

10
8
3
40

9
9
8
48

9
9
8
47

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื2 องมือที2ใช้ คือ แบบสอบถาม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ที2สอนภาษาจีน แบ่งเป็ น 2 ตอน
ดังนี)
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี2ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามศึ กษาสภาพปั ญหาทรั พยากรการบริ หารสําหรับการสอน
ภาษาจีนแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดลิเคอร์ ท (Likert’s five Rating
Scales) โดยกําหนดความหมายของค่าคะแนน ดังนี)
5 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญหาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับมากที2สุด
4 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับน้อยที2สุด
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การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ขั)นตอนในการสร้ างเครื2 องมือ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างเครื2 องมือที2ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขั)นตอนดังนี)
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจยั ที2เกี2ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
2. สร้ า งแบบสอบถามเกี2 ย วกับ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารสํ า หรั บ การสอน
ภาษาจีน
3. นําแบบสอบถามที2 สร้ างขึ)น เสนอประธานและกรรมการที2 ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื2อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื)อหา สํานวนภาษา และครอบคลุมกับสิ2 งที2ตอ้ งการทําวิจยั แล้วนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
4. นําแบบสอบถามที2ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ เพื2อตรวจสอบความเที2ยงตรง
(Validity) เชิงเนื)อหาข้อคําถาม ความครอบคลุม และความชัดเจนของเนื)อหา (IOC) จํานวน 5 ท่าน
4.1 การบริ หารบุคคล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 4.23
4.2 การบริ หารงบประมาณ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 4.50
4.3 การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 4.91
4.4 การบริ หารจัดการ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 4.57
5. นําแบบสอบถามที2ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิมาพิจารณา และคัดเลือกข้อคําถามที2มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั)งแต่ .06 ขึ)นไป หากมีค่าตํ2ากว่าตัดทิ)งไป
5.1 การบริ หารบุคคล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.85
5.2 การบริ หารงบประมาณ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.90
5.3 การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.98
5.4 การบริ หารจัดการ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.91
6. นําแบบสอบถามที2ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื2อหาความเชื2อมัน2 (Reliability) โดยหาความเชื2อมัน2 ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิf อัลฟา
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) ค่าความเชื2อมัน2 รายด้านของแบบสอบถาม
รวมทั)งฉบับเท่ากับ 0.89
7. นํา แบบสอบถามที2ผ่า นการตรวจสอบความเชื2 อมัน2 (Reliability) แล้วนํา ไปใช้ก บั
กลุ่มตัวอย่างที2กาํ หนด เพื2อนําผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ และสมมุติฐานการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั)นตอนดังนี)
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ขอความอนุ เคราะห์
ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กัดสํา นักบริ หารงานคณะกรรมการ
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ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก เพื2อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี)
2.1 สํา หรั บ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ที2 ส อนภาษาจี น ใช้วิธี ข อความร่ ว มมื อ จาก
ผู อ้ าํ นวยการของโรงเรี ย นประเภทการศึ กษาสงเคราะห์ สั งกัดสํานัก บริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
2.2 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 จากจํานวนแบบสอบถามที2ส่งไป จํานวน 87 ฉบับได้รับคืนมา จํานวน 87 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 และนําแบบสอบถามทั)ง 87 ฉบับ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับนําแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน
ตามนํ)าหนักของแต่ละข้อเพื2อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที2ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื2อทดสอบสมมุติฐานครั)งนี) ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกี2ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ2 งเป็ นแบบตรวจสอบ (Check List)
นํามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี2 หาค่าร้อยละแล้วนําเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
2. ข้อมูลเกี2ยวกับสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี2ย ( x ) ค่าเบี2ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี)
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทรัพยากร
การบริ หารการสอนภาษาจีนอยูใ่ นระดับมากที2สุด
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทรัพยากร
การบริ หารการสอนภาษาจีนอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทรัพยากร
การบริ หารการสอนภาษาจีนอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทรัพยากร
การบริ หารการสอนภาษาจีนอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทรัพยากร
การบริ หารการสอนภาษาจีนอยูใ่ นระดับน้อยที2สุด
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี2ย 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที t-test

