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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งนําเสนอแนวทางการบริหารงาน 
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 3.1.1  ประชากร 
 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํนวน  335  คน 
 ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา   จํานวน  335  คน 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
 การสุมกลุมตัวอยางดําเนินการดังนี ้
 1)   ใชการสุมแบบแบงชั้น  (Cluster)  โดยถือขนาดของโรงเรียนตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปนตัวกําหนดในการแบงกลุม
จะไดดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน      36     แหง 
 โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน    299     แหง 
 รวมทั้งสิ้น จํานวน    335     แหง 
  2)   จากนัน้ใชวิธีการเปดตารางสัดสวนของ เครจซี  และ มอรแกน (Robert  V.  
Krejcie  and  Daryle  W.  Morgan.  1970 : 608) 
 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน    335  คน   ไดกลุมตัวอยาง 182  คน 
 ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ  จํานวน  335  คน  กลุมตัวอยาง 182  คน 
  3)   นําจํานวนโรงเรียนมาเทยีบสัดสวนจะไดกลุมตัวอยางดังนี ้
  โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน     36     แหง     สุมได       6   แหง 
  โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน   299     แหง     สุมได   176   แหง 
  รวมทั้งสิ้น                          จํานวน   335     แหง     สุมได   182   แหง 
  4)   ใชกลุมตวัอยางโรงเรียนละ  2  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  364  คน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 123 

3.2   กําหนดกรอบการวิจยั   
  
 จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการจากนักการศึกษาตางๆ
แลวนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา   ดังไดกลาวไวในบทที่  1  และทายบทที่  2 
 

3.3   การสรางเครื่องมือวิจัย 
   
 3.3.1   สรางแบบสอบถามการวิจัย   โดยใชกรอบเนื้อหาที่ไดสรุปไวในเอกสารงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ 
 3.3.2   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดขางตนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาความถูกตอง 
 3.3.3   แบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถาม  เพื่อใชสอบถามผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการของสถานศึกษานั้นเปนแบบสอบถามเกีย่วกบั
การบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษา  แบงเปน  2  ตอน  คือ 
         ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน   
5  รายการ   
          ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการบริหารงานวิชาการ  และปญหา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สวนที่เปนแบบสอบถาม  จะถามเกี่ยวกับสภาพ 
การบริหารงานวิชาการเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)   6  ระดับ 
 ระดับของคะแนน 
 มีการปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 
 5 มากที่สุด หมายถึง มีการปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 
 4 มาก หมายถึง มีการปฏิบัติอยูเปนประจํา 
 3 ปานกลาง หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางเปนประจํา 
 2 นอย หมายถึง มีการปฏิบัติเปนบางครั้งบางคราว 
 1 นอยที่สุด หมายถึง มีการปฏิบัตินอยครั้งมาก 
 0 ไมไดปฏิบัต ิ หมายถึง ไมมีการปฏิบัติเลย 
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 แบบสอบถามแบงออกเปนสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง  8  ดาน ดังรายละเอียด  
ดังนี้ 
 1)   ดานการพฒันาหลักสูตรระดับสถานศึกษา        
   จํานวน   16   ขอ 
 2)   ดานการปฏิรูปการเรียนรู    
   จํานวน   15   ขอ 
 3)   ดานการเทยีบระดับการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน    
   จํานวน   10   ขอ 
 4)   ดานการพฒันาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     
   จํานวน   10   ขอ 
 5)   ดานการจดัเครือขายและแหลงการเรียนรู   
   จํานวน   10   ขอ 
 6)   ดานการปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน   
   จํานวน   10   ขอ 
 7)   ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
   จํานวน   10   ขอ 
 8)   ดานการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา     
   จํานวน   10   ขอ 
 ไดแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ  8  ดานรวม  91 ขอ สําหรับ
แบบสอบถามดานที่ 1 และ 2  มีจํานวนขอคําถามมากกวาดานอื่น  เนื่องจากดานที่ 1 และ 2  ถือเปน
หัวใจหลักสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานวิชาการ  สวนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของปญหา
การบริหารงานวิชาการเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดจะอยูในสวนทายของแบบสอบถาม 
สภาพการบริหารงานวิชาการในแตละดาน 
  

3.4   การหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ   
   
 3.4.1  นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษา  เสนอผูเชี่ยวชาญ  
3  ทาน   เพื่อทําการตรวจและแกไขเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  และ 
ความเหมาะสมในการใชภาษา 
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   ผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณทางการบริหารการศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย 
   1)    ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ     

 คณบดีคณะครุศาสตร    
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   2)   ผศ.สุทัศนา   มุขประภาต     

 อาจารยประจาํโปรแกรมบริหารการศึกษา   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
    3)   อาจารยทวีศิลป   กุลนภาดล       

 อาจารยประจาํโปรแกรมวัดและประเมนิผลการศึกษา   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
 3.4.2   นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใช  (Try out)  เพื่อหา 
คาความเชื่อมั่นกับผูบริหารการศึกษาที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน   ผลการหาคาความเชื่อมั่น
จําแนกเปนรายดาน  ไดดังนี้ 
  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคาเทากับ  .9458 
 ดานการปฏิรูปการเรียนรูมีคาเทากับ  .9465 
                 ดานการเทยีบระดับการศึกษาและการเทยีบโอนผลการเรียนมีคาเทากบั  .9840 
 ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีคาเทากับ  .9165 
 ดานการจดัเครือขายและแหลงการเรียนรูมีคาเทากับ  .9569 
 ดานการปฏิรูปการเรียนรูในชุมชนมีคาเทากับ  .9463 
 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษามีคาเทากับ  .9452 
 ดานการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีคาเทากับ  .9612 
 3.4.3   ไดแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสามารถนําไปใชในการเก็บ 
ขอมูลได 
 

3.5   การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
 3.5.1   ทําหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร   เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาและผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝาย 
วิชาการ  ในการตอบแบบสอบถาม 
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 3.5.2   สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 
3.5.3 ทําการติดตามแบบสอบถามที่ไมไดรับการสงคืนดวยตนเอง 

 

3.6   การวิเคราะหขอมูล 
  
 จากการวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง  8  ดาน ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
 3.6.1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีหาคาความถี่  คารอยละ 
 3.6.2   ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใชวิธีหาคาสูงสุด  คาต่ําสุด  
คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   1)   คะแนนเฉลี่ย  หาจากสภาพการบริหารงานวิชาการ  ของผูบริหารสถานศึกษา 
ในแตละขอของแบบสอบถามเปนรายขอ  รายดาน  และรวมทุกดาน  เพื่อประเมินสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
   การแปลคาของคะแนนใชเกณฑ  ดังนี ้
   คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00   
    หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 
   คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   
   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบตัิเปนประจํา 
   คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   
   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติคอนขางเปนประจํา 
   คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   
   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัติเปนบางครั้งบางคราว 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   
   หมายถึง  ผูบริหารมีการปฏิบัตินอยครั้งมาก 
    คะแนนเฉลี่ย       0 – 0.99   
   หมายถึง  ผูบริหารไมมีการปฏิบัติเลย 
  2)   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาจากสภาพการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหาร
สถานศึกษาเปนรายขอ  รายดาน  รวมทุกดาน 
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 3.6.3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนคําถาม
แบบปลายเปดใชวิธีการนําเสนอปญหาเปนความเรียง  โดยเรียงลําดับปญหาที่พบมากที่สุด  เปนไป
ตามลําดับ 
  

3.7   นําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 3.7.1   การบริหารดานโครงสรางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.7.2   การบริหารดานการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
 3.7.3   การบริหารดานงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.7.4   การบริหารดานการบริหารหลักสูตรภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 3.7.5   การบริหารดานการวดัและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
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3.8   ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 
 
       ขั้นตอนการวิจัย          การดําเนนิการ          ผลที่ได 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 8   ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจยั 
 

 

1.  กําหนดกรอบการวิจัย ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.  สรางเครื่องมือวจิัย เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพงาน
วิชาการเปนแบบสอบถามแบบ  Rating Scale  สวน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหางานวิชาการเปนแบบ  
Open Ended 

ไดแบบสอบถามกิจกรรม
บริหารงานวิชาการ 8 ดาน 
รวม  91 ขอ 

3.  หาความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นของ 
เคร่ืองมือ 

ทดลองใชเครื่องมือ  (Try out)  เพื่อหาความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือกับบคุคลที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะใช 

ไดเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง  
(Reliability) และนํามาปรับปรุง
บางขอ 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปสอบถามกับ 
ผูบริหารและครูวิชาการที่สุมกลุมตัวอยาง  จํานวน  
182 โรงเรียน  รวม  364  คน  ผูบริหาร 182  คน   
ผูชวยผูบริหาร  182  คน 

ไดแบบสอบถามคืนมา  จํานวน  
364  ฉบับ 

5.  วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดขอมูลสภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการ 

6.  นําเสนอแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

กําหนดกรอบแนวทางการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหาร  โดยใชขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาเปน
ขอมูลพื้นฐาน 

แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 
ที่สมบูรณ 


