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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 
          การศึกษาวิจัยปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
กลุมที่ 12   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 
            3.1   ประชากร 
            3.2   เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
            3.2.1   การสรางเครื่องมือ 
            3.2.2   การตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 3.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากร 
 
            ประชากรที่ใชในการศึกษา   คือ  ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  หัวหนาฝายวิชาการ   
ครู–อาจารย  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  ปการศึกษา 2547   จํานวน  
12 โรงเรียน  โดยใชประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 148 รูป / คน  
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
          เครื่องมือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12  ในงานวิชาการ  12  ดาน  โดยแบง 
ออกเปน 2 ตอน  ดังนี้ 
         ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ  คือ  ตําแหนงหนาที่และประสบการณ
การทํางาน 
          ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ  การบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  รวมทั้งหมด 12  ดาน  ดังนี้ 
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             1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  8  ขอ 
             2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู  จํานวน  8  ขอ 
             3)   การวดัผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน จํานวน  8  ขอ 
             4)   การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จาํนวน  8  ขอ 
             5)   การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  จํานวน  8  ขอ  
             6)   การพัฒนาแหลงการเรียนรู  จํานวน  8  ขอ 
             7)   การนิเทศการศึกษา  จํานวน  8  ขอ 
             8)   การแนะแนวการศกึษา  จํานวน  8  ขอ 
             9)   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จํานวน  8  ขอ 
             10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  จํานวน  8  ขอ 
             11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น   
จํานวน  8  ขอ 
             12)  การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว   องคกร   
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  จํานวน  8  ขอ 
 ลักษณะของแบบสอบถาม  ซ่ึงครอบคลุมงานวิชาการทั้ง  12  ดาน   5 ระดับ คือ  
มีการปฏิบัติงานวิชาการมากที่สุด  มีการปฏิบัติงานวิชาการมาก   มีการปฏิบัติงานวิชาการปานกลาง   
มีการปฏิบัติงานวิชาการนอยและมีการปฏิบัติงานวิชาการนอยที่สุด  โดยมีหลักเกณฑ  การให
คะแนนตามแนวคดิของลิเคิรท  (Best and Kahn. 1993 : 246) 
              1)   มีการปฏิบัติงานวิชาการในระดับมากทีสุ่ด มีคาเทากับ   5  คะแนน 
              2)   มีการปฏิบัติงานวิชาการในระดับมาก   มีคาเทากับ   4  คะแนน 
              3)   มีการปฏิบัติงานวิชาการในระดับปานกลาง มีคาเทากับ   3  คะแนน 
              4)   มีการปฏิบัติงานวิชาการในระดับนอย  มีคาเทากับ   2  คะแนน 
              5)   มีการปฏิบัติงานวิชาการในระดับนอยทีสุ่ด มีคาเทากับ   1  คะแนน 
         3.2.1   การสรางเครื่องมือ 
         ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
            1)  ศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสาร  ระเบียบตางๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545   
            2)  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาประมวลความรูสรุปเปนกรอบแนวคิด  
กําหนดขอบเขตการวิจัยและกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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            3)  สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด  เพื่อใหครอบคลุมขอบเขตของการทํา
วิจัย 
            4)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบแกไขปรับปรุงใหมีความตรงตามเนื้อหา 
            5)  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
          3.2.2   การตรวจสอบเครื่องมือ 
            1)   นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา  มีดงันี้ 
 (1)  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  อนุเมธางกูร    อาจารยมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏราชนครินทร 
  ตรวจเนื้อหา 

(2)  นางผองศรี  นอยปรีชา   อาจารยโรงเรียนพุทธโสธร 
 ตรวจการวัดผลประเมินผล 

 (3)  นายโชคชัย  สิรินพมณี     ศึกษานิเทศกสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษา
สมุทรปราการ  เขต 2   

  ตรวจสถิติวิจยั 
 (4)  พระปรยิัตกิิจวิธาน                อาจารยใหญโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม 
  วดัโสธรวราราม 
  ตรวจการใชภาษาไทย 
 (5)  พระครูปริยัติปญญาธร   ผูชวยอาจารยใหญ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  วัดโสธรวราราม 
  ตรวจเนื้อหา 
 2)  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลว  จากผูทรงคุณวุฒิทั้ง  5 ทานมาปรึกษา 
กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  นําไปใชทดลองใช 
กลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมาย  จํานวน  30 รูป/คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   
โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach. 1974 : 202-204)  



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

 41 

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .97  จากนั้นนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับประชากร 
ที่ศึกษาเพื่อทําวิจัยตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยดําเนนิการเปนขั้นตอน  ดังนี ้
            3.3.1ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากโครงการปริญญาโท   สาขา            
การบริหารการศึกษาภาคพิเศษ  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ถึงผูบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากประชากร  ซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12 
 3.3.2  นําหนังสือนําและแบบสอบถามไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา กลุมที่ 12  ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยที่ผูทําวิจัยเปนผูนําแบบสอบถามไปเอง 
และผูตอบแบบสอบถามสงกลับมาทางไปรษณีย 
  

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
          
 การวิเคราะหขอมูลที่เก็บไดจากประชากร  มีวิธีดําเนนิการดังนี้ 
             3.4.1  นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ 
             3.4.2  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     วิเคราะห
โดยใช  ความถี่  คารอยละ  แลวนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
            3.4.3  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถาม  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ         

ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  วิเคราะหโดยใชสถิติ  คาเฉลี่ย  (μ)  และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (σ)  นําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
           3.4.4  เกณฑการวิเคราะหขอมูล  ใชเกณฑของเบส  (Best.  1993 : 106)  ดังนี้ 
                 เกณฑคาเฉลี่ย  4.50–5.00  หมายถึง    มีการปฏิบัติงานวชิาการ   

ดานสภาพ  ปญหา  ความตองการ  
อยูในระดับมากที่สุด 

                 เกณฑคาเฉลี่ย  3.50–4.49  หมายถึง    มีการปฏิบัติงานวชิาการ 
ดานสภาพ  ปญหา  ความตองการ 
อยูในระดับมาก 
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                 เกณฑคาเฉลี่ย  2.50–3.49  หมายถึง    มีการปฏิบัติงานวชิาการ 
ดานสภาพ  ปญหา  ความตองการ 
อยูในระดับปานกลาง 

                 เกณฑคาเฉลี่ย  1.50–2.49  หมายถึง    มีการปฏิบัติงานวชิาการ 
ดานสภาพ  ปญหา  ความตองการ 
อยูในระดับนอย 

                 เกณฑคาเฉลี่ย  1.00–1.49  หมายถึง    มีการปฏิบัติงานวชิาการ 
ดานสภาพ  ปญหา  ความตองการ 
อยูในระดับนอยที่สุด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
           
   ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ     
เพื่อวิเคราะหคาทางสถิติ  ดังนี้ 
                3.5.1  คาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  ความถี่  และคารอยละ 

                3.5.2  คาเฉลี่ย (μ)  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (σ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


