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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

                   ในการวิจัยเร่ือง  สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  เปนงานวิจัยเชิงพรรณา ( descriptive research )  โดยใชโรงเรียนใน
โครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
ชลบุรี เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis)  การดําเนินการวิจัย  เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
และปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  และนําเสนอขอมูล
เบี้องตนเพื่อเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในดานการเตรียม
ความพรอม  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร การดําเนินการ
บริหารหลักสตูร   การนเิทศ กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผล  สรปุผลการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูรสถานศกึษา
และการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการบรหิารหลักสตูรของสถานศกึษา   ผูวจิยัดาํเนนิการดงัตอไปนี้

3.1  ประชากร
                    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ซ่ึงมี45โรงเรียน     
โรงเรียนละ 11 คน เปนจํานวนทั้งสิ้น   495    คน โดยแตละโรงเรียนมีผูใหขอมูลประกอบดวย
                         1)  ผูอํานวยการ   อาจารยใหญ  หรือครูใหญ โรงเรียนละ 1 คน
                         2) ผูชวยผูอํานวยการ/ ผูชวยอาจารยใหญหรือผูชวยครูใหญฝายวชิาการโรงเรยีนละ 1 คน
                         3) หัวหนา / ผูรับผิดชอบ / ครูผูสอนซ่ึงผูบริหารมอบหมายใหดูแล กลุมสาระการ
เรียนรูทั้ง  8 กลุมสาระ   ประกอบดวย  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สุขศึกษา
และพลานามัย  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ  ภาษาตางประเทศ จําแนกตามกลุมสาระการ
เรียนรูละ1 คน  โรงเรียนละ 8 คน
                         4)  หัวหนา / ผูรับผิดชอบ / ครูผูสอน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนละ 1 คน
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3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
     ในการวิจัยใชแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ  ประกอบดวย

                   ตอนที่ 1  ขอมลูทัว่ไปของโรงเรยีนและผูตอบแบบสอบถาม  มลัีกษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
                   ตอนที่ 2  ประกอบดวย 3 สวน  ไดแก
                   สวนที่ 1  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) สามารถตอบไดหลายคําตอบ ใน   7 ภารกิจ
                   สวนที่ 2  ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด

(Open – ended Questionnaire) เพือ่ใหผูตอบแบบสอบถามในดานปญหาทีเ่กดิจากการบรหิารหลักสตูร

สถานศึกษา ใน 7  ภารกิจ
                   สวนที่ 3  ขอแสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  มีลักษณะ
เปนแบบคาํถามปลายเปด( Open – ended Questionnaire)  เพือ่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ใน   7  ภารกิจ
                   3.2.1  การสรางเครื่องมือ
                         1)  ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  บทความ  วารสารที่เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ภารกิจ
                         2)  สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยผูวิจัยสรางขึ้นจากการกําหนดตัวช้ีวัดสภาพ
ความสาํเรจ็ของการบรหิารหลักสูตรในสถานศกึษาทีไ่ดจากเอกสารโครงการทดลองรปูแบบการบรหิาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 :
19-23)
                         3)  นาํแบบสอบถามทีส่รางเสรจ็แลวเสนอขอคาํแนะนาํจากอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ   
เพื่อตรวจแกไขทางดานเนื้อหา ภาษาและสํานวนที่ใชในแบบสอบถาม ใหชัดเจน และเขาใจยิ่งขึ้น
                   3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
                         1)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ของแบบสอบถาม  โดย
นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาเนื้อหา คือ
                               (1)  รศ.ดร.โชติ   เพชรชื่น            ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและงานวิจัย
                               (2)  ดร.รังสรรค   มณีเล็ก             ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและงานวิจัย
                               (3)  ดร.สุรัตน     ไชยชมภู            ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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                               (4)  ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ    ผูเชี่ยวชาญดานแผนและนโยบายการศึกษา
                               (5)  ดร.สมศักดิ์    ดลประสิทธิ์       ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา
                         2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและปรึกษา
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
                         3)  หลังปรับปรุงแกไขแบบสอบถามแลว นําไปหาความเชื่อมั่น (Reliadility) โดยนํา
ไปทดลองใช (Try out)  กบัโรงเรยีนทีท่ดลองใชหลักสูตรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัฉะเชงิเทรา
15  แหง (ตามบัญชีแสดงรายชื่อในภาคผนวก )
                          4)  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา  คํานวณหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบาค

(Cronbach)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ∝ - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 0.75
                         5)  หลังปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําไปใชกับประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล
                   การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                   3.3.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากฝายประสานงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร  
สถาบันราชภัฏราชนครินทรถึงผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่
นํารองปฎิรูปการศึกษาชลบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล  โดยใชแบบสอบถามกับโรงเรียนนํารอง
การใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี  จํานวน 45 แหง
                   3.3.2 ผูวิจัยนําสงหนังสือราชการที่ออกโดยเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ถึง
หัวหนาสถานศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอนของโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่นํารองปฏิรูป
การศึกษาชลบุรี  จํานวน 45 แหง
                 3.3.3  ในการวจิยัคร้ังนี ้ ผูวจิยัดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเอง  จาํนวน 45 โรงเรยีน    
โดยกําหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล  เดือน  กุมภาพันธ- มีนาคม
                 3.3.4  แบบสอบถามที่สงไปทั้งหมดจํานวน 45  ชุด ไดรับแบบสอบถามทีส่มบรูณ คนืทัง้หมด
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3. 4  การวิเคราะหขอมูล

                 การวิจัยคร้ังนี้กาํหนดใหโรงเรียนในโครงการนาํรองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี จํานวน 45 โรงเรียน  
เปนหนวยวิเคราะห ( Unit of analysis)  โดยมีผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้นจํานวน 495 คน   เมื่อ
ไดขอมลูกลับคนืมาครบแลว นาํขอมลูทัง้หมดมาจดัระเบยีบขอมลูลงรหสัและทาํการวเิคราะหขอมลู
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
                   3.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่(Frequency) 
และหาคารอยละ (Percentage ) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
                   3.4.2  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรีทั้ง 7 ภารกิจ  วิเคราะห
ขอมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage )
                  3.4.3  ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรีที่ไดจากสวนคําถามปลาย
เปดที่ผูตอบแบบสอบถามทั้ง 7 ภารกิจ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)จัดลําดับความถี่
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
                  3.4.4 แนวทางบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจากสวนคําถามปลาย
เปดที่ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นทั้ง 7 ภารกิจใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)จัดลําดับความถี่และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย แลวนํามาประมวลภาพ
รวมทั้งหมดนําเสนอเปนแนวทางบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.5. แผนปฏิบัติการวิจัย

ภาพ 2  แผนปฏิบัติการวิจัย

ศึกษาเอกสาร

 สรางแบบสอบถาม ศึกษารูปแบบและออกแบบสอบถาม ไดแบบสอบถาม

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดกรอบเนื้อหาการวิจัย

ตรวจสอบ
แบบสอบถาม

  นําแบบสอบถามไป
สอบถามกลุมตัวอยาง

.เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลขอมูล

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบValid ดาน Content

 และทดลองใช(Try out) กับโรงเรียน15แหง

แบบสอบถามไปถามกลุมประชากร
จํานวน 45 โรงเรียน

นับสถิติจากแบบสอบถามที่ได
วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่

รอยละและวิเคราะหเนื้อหา

ประมวลผลขอมูลจากสถิติ

การแจกแจงความถี่  รอยละและสรุป
ผลวิเคราะหเนื้อหา

ไดแบบสอบถามที่
เที่ยงตรง และเชื่อมั่น

ไดขอมูล
จากแบบสอบถาม

ไดขอมูลที่มี
ความสมบูรณครบถวน

ไดสภาพ/ปญหาและขอเสนอ
แนะแนวทางการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา

1

5

4

3

6

7

8 รายงานผลการวิจัย รวบรวมขอมูล
และเขียนรายงานการวิจัย

ไดแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

2 กําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง

ศึกษาวิธีการในการสุมกลุมตัวอยาง ไดกลุมประชากร
ที่ตองการ


