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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาสภาพและปญหาของสถานศึกษาที่มีตอ
การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
วิธีดําเนินการประกอบดวย  
         3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
                       3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
               3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
      3.4  การวิเคราะหขอมูล 
        3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
              3.1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนครูและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  173  โรงเรียน  จํานวนประชากรทั้งสิ้น
2,356  คน 
            3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนครูและผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง
ของ เครจซี่กับมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1993, p. 247)  โดยใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑในการสุม 
ซ่ึงไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  120  คน  และครูผูที่ทาํหนาที่วิชาการใน
โรงเรียนเดียวกัน  จํานวน  120  คน  (รายช่ือในภาคผนวก ข) 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
             3.2.1  แบบสอบถาม  แบงออกเปน 2  ตอน  คือ   
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแกครูที่ทําหนาที่
ครูวิชาการและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating Scales)  ตามแนวคิดของ  ลิเคอรท (Best & 
Kahn, 1993, p. 246-250)  แสดงระดับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  นอกจากนี้  ยังมี
แบบสอบถามปลายเปดเปนรายดานเพื่อใหกลุมตัวอยางเขียนขอมูลเพิ่มเติม 
  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิป
การศึกษากําหนดไวดังนี ้

 ระดบัสภาพการบริหารงานมากที่สุด            ได               5                  คะแนน 
 ระดับสภาพการบริหารงานมาก                    ได               4                  คะแนน 
 ระดับสภาพการบริหารงานปานกลาง           ได               3                   คะแนน 
 ระดับสภาพการบริหารงานนอย                    ได              2                    คะแนน 
 ระดับสภาพการบริหารงานนอยที่สุด             ได             1                    คะแนน 
 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏรูิป

การศึกษากําหนดไวดังนี ้
 ระดับปญหาการบริหารงานมากที่สุด            ได              5                    คะแนน 
 ระดับปญหาการบริหารงานมาก                    ได              4                    คะแนน 
 ระดับปญหาการบริหารงานปานกลาง           ได              3                    คะแนน 
 ระดับปญหาการบริหารงานนอย                    ได              2                   คะแนน 
 ระดับปญหาการบริหารงานนอยที่สุด            ได              1                   คะแนน 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
                 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของขอความ โดยใชเทคนิค  IOC   (รายละเอียดภาคผนวก  ค)   
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             1)  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  อนุเมธางกูร    กรรมการบริหารหลักสูตร 
       ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
       สาขาการบรหิารการศกึษา   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

   2)  นางเกศนิี  นันทวิศษิฐ    ศึกษานิเทศก 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
          ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
   3)  นายพิชัย  วงกลม                                   ศึกษานิเทศก 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
          ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
   4)  นายคณิต  ยวงสุวรรณ   ศึกษานิเทศก 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
          ฉะเชิงเทรา  เขต 2 

                 5)  นางอุบล  สุโขใจ   คศ.2  ครูหมวดภาษาไทย   
       โรงเรียนพุทธโสธร 
            3.2.3  การทดลองใชเคร่ืองมอื 
                นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับครูและผูบริหารสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางจากนั้นนํามาหาคา
ความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha coefficient)  ของ  ครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 
161)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ดังนี้  
                 สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม
เทากับ  0.95  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ดังนี้  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เทากับ  0.92  
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู เทากับ  0.89  ดานการวัดผลประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  
เทากับ  0.94  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  เทากับ  0.91  ดานการพัฒนา
และใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เทากับ  1.00  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
1.00  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทากับ  0.97  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  เทากับ  0.99 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการเปนขั้นตอน ดังนี ้
 3.3.1  ทําบันทึกถึงสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

 3.3.2  นําหนังสือขออนุญาตเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
 เขต  2  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ลงนามแจงสถานศึกษา 

 3.3.3  นําหนังสือขออนุญาตเสนอตอผูอํานวยการสถานศกึษาที่กาํหนดไวเปนกลุมตวัอยาง 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 3.3.4  สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยไปสงเอง  และรับคืนดวยตนเอง 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
       วิจัยไดดําเนินการดังนี ้
        3.4.1  ตรวจสอบ จํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
        3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  วิเคราะหผลดังนี้ 
  1)  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จะวิเคราะหโดยใชความถี่และคารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตารางและคําบรรยาย 
   2)  สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จะวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตาราง  และคําบรรยายประกอบ                                            
 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคะแนนโดยกําหนดเกณฑใน
การวิเคราะหตามเกณฑ ของเบสท  (Best, 1993, p. 246) 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีสภาพและปญหาการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด  
 คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีสภาพและปญหาการบริหารงานอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีสภาพและปญหาการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีสภาพและปญหาการบริหารงานอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีสภาพและปญหาการบริหารงานอยูในระดับนอยที่สุด       
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3.5  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
 
 ใชสถิติดังนี ้
        3.5.1  คาความถี่  และคารอยละ 

    3.5.2  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


