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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาการพัฒนาระบบงานบริหารวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด

ฉะเชิงเทราครั้งนี้  เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  มีวัตถุประสงค  เพื่อ

1)  เพื่อศึกษาภารกิจงานการบริหารวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษา

2)  เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานบริหารวิชาการในเขตพื้นที่

การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราจึงไดกําหนดวิธีการวิจัย  ดังตอไปนี้

3.1  การกําหนดกรอบการวิจัย

ไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ทฤษฎีวิเคราะหเนื้อหา

ทฤษฎีวิเคราะหระบบ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ

ผลที่ไดกรอบแนวคิดการวิจัย

3.2  การสรางเครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิด

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยแบงออก 2 สวนๆ ละ 2 ตอน  ดังนี้

สวนที่ 1

ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะ

แบบใหเลือกตอบ (Check-List)  ไดแก  เพศ  ตําแหนงทางการบริหาร  ระดับการศึกษา  และ

ประสบการณในการทํางาน

ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการบริหารงานวิชาการ  ตามคูมือ

ปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปนแบบสอบถามปลาย

เปดเพื่อใหไดองคประกอบการวิเคราะหเนื้อหา
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แบบสอบถามสวนที่ 1  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้

                      1)  ศึกษาคนควาจากตํารา  เอกสาร  หนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                      2)  สรุปกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย

                      3)  สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย

                      4)  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด

                      5)  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธ

สวนที่ 2

ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะ

แบบใหเลือกตอบ  ไดแก  เพศ  ตําแหนงทางการบริหาร  ระดับการศึกษา และประสบการณใน

การทํางาน

ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับระบบงานบริหารงานวิชาการของเขตพื้นที่

การศึกษา  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหไดองคประกอบการวิเคราะหระบบ

แบบสอบถามสวนที่ 2  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้

                      1)  สรุปเนื้อหาการบริหารวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผูทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ  พิจารณาเพื่อนําไปวิเคราะหระบบงาน

บริหารงานวิชาการตอไป

                      2)  สรางแบบสอบถามที่วิเคราะหระบบงานบริหารงานวิชาการ  เสนอ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุง

                      3)  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธ  ผลที่ไดเนื้อหาองคประกอบการวิเคราะหงานวิชาการ

3.3  การตรวจสอบเนื้อหางานวิชาการ

นําแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหางานวิชาการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ปรับปรุง  แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญระดับกระทรวง  ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  และความถูกตองของภาษา  จํานวน 10 คน

ประกอบดวย
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1)  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2)  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี

3)  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

4)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

5)  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

6)  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี

7)  ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน

8)  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์

9)  ดร.ไพรัช  ถิตยผาด

10)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก

ผลที่ได  เนื้อหาภารกิจงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.4  การวิเคราะหระบบงานวิชาการ

นําเนื้อหางานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาวิเคราะหระบบแลวสราง

เครื่องมือเปนแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหนาฝาย / หัวหนางาน

ในหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบระบบงานบริหารงานวิชาการ จํานวน

10 คน  ประกอบดวย

1)  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

2)  หัวหนาฝายวิชาการ สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

3)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

4)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง

5)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางคลา

6)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโพธิ์

7)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม

8)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

9)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต

10)  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว

ผลที่ได  รายละเอียดและขั้นตอนของงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3.5  การตรวจสอบและพัฒนาระบบงานวิชาการ

นําเครื่องมือ / รายละเอียดของงานวิชาการที่ไดจากการตรวจสอบของผูปฏิบัติงาน

วิชาการในหนวยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด  และอําเภอ  มาตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบงาน

วิชาการ  ผลที่ได  ระบบงานบริหารงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.6  สรุปและรายงานผลการวิจัย

นําผลการตรวจสอบระบบการบริหารงานวิชาการที่ไดมาพิจารณา  ปรับปรุงเพื่อ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาที่สมบูรณ

ดังภาพ 11
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      ข้ันตอนการวิจัย          การดําเนินงาน           ผลที่ได

ภาพ 11  แสดงขั้นตอนการวิจัย

1.  กําหนด

     กรอบการวิจัย

ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี   และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กรอบแนวคิด

การวิจัย

2.  สรางเครื่องมือ

     วิจัย

1.กําหนดองคประกอบการวิเคราะหเนื้อหา

2.กําหนดองคประกอบการวิเคราะหระบบ

องคประกอบ

การวิเคราะห

งานวิชาการ

3.  ตรวจสอบ

     เนื้อหา

     งานวิชาการ

นําองคประกอบของงานวชิาการ  สํานกังาน

เขตพื้นที่ใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 10 คน

ตรวจสอบภารกิจงานวิชาการ

ภารกิจดานงาน

วิชาการสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

4. วิเคราะห
     ระบบวิชาการ

นําเนื้อหางานวิชาการมาวิเคราะหระบบแลว

สรางเครื่องมือวิจัย  ใหผูเชี่ยวชาญในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา  จาํนวน 10 คน  ตรวจสอบ

รายละเอียดและ

ขั้นตอนของ

งานวิชาการ

5.  ตรวจสอบและ

     พัฒนาระบบ

นํารายละเอียดของงานวิชาการที่ไดมา

ตรวจสอบระบบงานวิชาการในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ระบบงานวิชาการ

ในสาํนกังาน

เขตพืน้ที่

6.  สรุปแนวทาง

     การพัฒนา

สรุปผลการตรวจสอบ  นําเสนอแนวทาง

การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการใหได

ความสมบูรณ

ระบบการบริหาร

งานวิชาการ

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ที่สมบูรณ


