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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

    การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  ที่มุงศึกษาปจจัยการ
บริหาร  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  2  ไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
     3.1.1  ประชากร   

    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการหรือครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน   366  คน  ใน
สถานศึกษา  183  แหง   ประกอบดวยสถานศึกษาแยกตามขนาดดังนี้ 

             1) โรงเรียนขนาดเล็ก   (นักเรียน  120  คนลงมา)   70   แหง  จํานวนครู   1,188  คน  
             2) โรงเรียนขนาดกลาง(นักเรียน  121 –  300  คน) 60   แหง จํานวนครู     565  คน 
             3) โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน  301  คนขึ้นไป)  53   แหง จํานวนครู     350  คน 

                       รวม    183   แหง                    2,103  คน 
                  3.1.2  กลุมตัวอยาง   

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการหรือ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ที่ไดมา
จากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Sampling ) ตามขั้นตอนดังนี้ 
            ขั้นตอนที่1 กําหนดขนาดตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการหรือครูผูสอน
ในสถานศึกษาตามตารางกําหนดกลุมตัวอยางของ  เครจซี่  และ  มอรแกน  
(Krejcie  &  Morgan, 1970, pp. 607-608)  ไดขนาดตัวอยาง จํานวน  248  คน 
            ขั้นตอนที่ 2 กําหนดสัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาไดสถานศึกษาแยกตามขนาด
ของสถานศึกษา  โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random   Sampling)    ตามตาราง  3 
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                           ขั้นตอนที่3สุมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดวยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา  

           ขั้นตอนที่ 4 จากสถานศึกษาที่ไดแตละแหง  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงกําหนดผูให
ขอมูล  ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  1  คน  ครูวิชาการหรือครูผูสอน  1  คน เปนผูตอบ
แบบสอบถาม ไดผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  124  คน  ครูวิชาการหรือครูผูสอน จํานวน  124   คน 
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น   248 คน รายละเอียดตามตาราง 3 
  
 
ตาราง  3   แสดงกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 

กลุมตัวอยาง ขนาด 
สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ทั้งหมด 

สถานศึกษาที่
ไดรับเลือก ผูบริหาร 

ครูวิชาการ/
ครูผูสอน 

รวม 

เล็ก 70 47 47 47 94 
กลาง 60 41 41 41 82 
ใหญ 53 36 36 36 72 
รวม 183 124 124 124 248 

 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                  3.2.1   การสรางเครื่องมือ   

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชปจจัยของ
การบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 โดยแบงออกเปน  3  ขั้นตอนดังนี้ 
     ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับ เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ  
ประสบการณในการทํางานและการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
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    ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการใชปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  
60  ขอ จําแนกตามตัวแปรดังนี้ 
          1)  ปจจัยดานบุคคล  จํานวน  17 ขอ  ซ่ึงประกอบดวย        
     (1)  คุณลักษณะของครูและผูบริหารโรงเรียน       5  ขอ 
     (2)  การพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียน        3  ขอ 
     (3)  การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     3  ขอ 
     (4)  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      3  ขอ 
     (5)  ความรวมมือของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน     3  ขอ 
         2)  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  จํานวน  12  ขอ  ประกอบดวย      
     (1)  สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา       6  ขอ 
     (2)  สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา        6  ขอ  
         3)  ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  จํานวน  15  ขอ  ประกอบดวย    
     (1)  งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ        5  ขอ 
     (2)  ส่ือ เทคโนโลยี          5  ขอ 
     (3)  อาคารสถานที่          5  ขอ 
         4)  ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  จํานวน  16  ขอ  ซ่ึงประกอบดวย   
     (1)  การกําหนดเปาหมาย                           4  ขอ 
     (2)  กระบวนการสรรหาและการใชทรัพยากร                      3  ขอ 
     (3)  การมีสวนรวม             3  ขอ 
     (4)  การสรางสรรคและริเร่ิมสิ่งใหม           3  ขอ 
     (5)  นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     3  ขอ 
     ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ  จํานวน  42  ขอ  สรุปได  6  ขั้นตอนดังนี้ 
          1) การศกึษาวเิคราะหและจัดทําขอมลูพื้นฐาน                 10  ขอ           
          2) การกาํหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน                     9  ขอ  
          3) การกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวงั                 6  ขอ    
                       4) การจัดทําคาํอธิบายรายวชิา หรือเนื้อหา  หรือกิจกรรม                        6  ขอ 
          5) การจดัทําแผนการเรียนรู  คูมือครู  และส่ือ                   5  ขอ 
          6) การปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร             6  ขอ 
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    สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เปนแบบสอบถาม
ขอเท็จจริงที่ปฏิบัติงานในหนาที่ เพื่อประกอบการพิจารณาและอภิปรายผล 

     ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่  2  และตอนที่  3  เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating   scale)  โดยใชเกณฑกําหนดน้ําหนักคะแนนและมาตราสวนประมาณคาจัด
อันดับ  5  ระดับ  ของลิเคิรธ  (Likert s  five  rating   scale)   ดังนี้ 
 ระดับ   1   หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบริหาร และ / หรือ 
          การปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนอยที่สุด 
          หรือไมปฏิบัติ  
 ระดับ   2   หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบริหาร และ/หรือ 
          การปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนอย 
 ระดับ   3   หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบริหาร และ/หรือ 
          การปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินปานกลาง 
 ระดับ   4   หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบริหาร และ/หรือ 
          การปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมาก 
 ระดับ   5   หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบริหาร และ/หรือ 
          การปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมากที่สุด 
     ลักษณะของแบบสอบถามขอมูลเพิ่มเติมของสภาพการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเปนการ
ตอบแบบสอบถามโดยเขียนขอความหรือคําตอบลงในชองวาง   
     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
          1)  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ ทําการตรวจ และพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเครื่องมือวิจัยมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้นแลวผูวิจัยไดนํามาพัฒนาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง  
          2)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try   out) กับผูบริหาร  ครู
วิชาการหรือครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   
เขต  1  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  60  คน  ใน  30  โรงเรียน  เปนผูตอบแบบสอบถาม 

         3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (  α   Coefficient)  ของ  ครอนบาค  (Cronbach )  ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้ 

แบบสอบถามตอนที่ 2  ไดคาความเชื่อมั่น  เทากับ .95 
แบบสอบถามตอนที่ 3  ไดคาความเชื่อมั่น  เทากับ .96 
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          4)   นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยแลวนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
    ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
          3.3.1  ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎราชนครินทรเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  เพื่อขอ
ความอนุเคราะหประสานงานติดตอกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยางในสังกัดสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   
          3.3.2  สงหนังสือพรอมแบบสอบถามถึงสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดดวยตนเองและทางไปรษณียและขอใหสถานศึกษานําสงคืนผูวิจัย  ณ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          3.3.3  ผูวิจัยติดตามแบบสอบถามทางโทรศัพท พรอมรับแบบสอบถามกลับดวย
ตนเองตามกําหนดเวลาที่ระบุไว 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
    การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนหนวยการวิเคราะห  หลังจากผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามคืนมาแลวไดนํา
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณแลวนําแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   เพื่อคํานวณคาสถิติดังนี้ 
          3.4.1  ขอมูลที่ไดจากตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ   อายุ   ประสบการณในการทํางาน  วุฒิทางการศึกษา  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ  และการ
ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะหโดยใชคารอยละ 
          3.4.2  ขอมูลที่ไดจากตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปจจัยการบริหารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   และขอมูลที่ไดจาก
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  วิเคราะหโดยใช  คาเฉล่ีย ( X )  คารอยละ  และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  
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วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และคารอยละ 
          3.4.3   นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่  2   และตอนที่  3   มาวิเคราะห ปจจัย
การบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบการนํา
ตัวแปรอิสระทั้งหมดมาสรางเปนสมการถดถอย (  Multiple regression  analysis : Method  Enter) 
    การแปลความหมายของระดับการปฏิบัติตามปจจัยการบริหารและการดําเนินการพฒันา
หลักสูตรทองถ่ิน  ถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยู
ในชวงใดก็แสดงวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหารและการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเปนแบบนั้น   ทั้งนี้ ผูวิจัยไดใช เกณฑในการแปลความหมายตาม
แนวความคิดของ  เบสท  (Best,  1981, p. 182)  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหาร และ / หรือมี 

การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับนอย       
ที่สุดหรือไมปฏิบัติ 

 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหาร และ / หรือมี 
             การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบรหิาร และ / หรือมี 

         การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับ 
ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหาร และ / หรือมี 
             การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหาร และ / หรือมี 
             การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากที่สุด 
     สําหรับการนําคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ
นั้นใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของชูศรี  วงศรัตนะ (2530 , หนา 324)  ดังนี้   
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน  0  แสดงวาปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินไมมีความสัมพันธกัน  แตถาไมเปน  0  แสดงวาปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินมีความสัมพันธกัน  โดยทิศทางของความสัมพันธนั้นพิจารณาจากเครื่องหมายของ 
คาสหสัมพันธที่คํานวณได  กลาวคือถาเปนไปในทางบวกแสดงวาปจจัยการบริหารกับการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน  ถาเปนไปในทางลบ
แสดงวาปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมีความสัมพันธกันในทาง
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ตรงกันขามหรือผกผัน  สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธพิจารณาจากคาสหสัมพันธที่
คํานวณไดดังนี้ 
 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา   0.30         หมายถึง ปจจัยการบริหารกับการ 
               ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมี  
               ความสัมพันธกันในระดับต่ํา   
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.30 – 0.70    หมายถึง ปจจัยการบริหารกบัการ 
               ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมี 
               ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง   
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา   0.71         หมายถึง ปจจัยการบริหารกับการ 
               ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมี 
               ความสัมพันธกันในระดับสูง   
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3.5  แผนปฏบิัติการวิจัยหรือขั้นตอนการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพ 7  แสดงแผนปฏิบัติการวิจัยหรือข้ันตอนการดําเนนิการวจิัย 

การดําเนนิการ ขั้นตอน ผลที่ได 

ตรวจสอบเครื่องมือโดย 

ผูทรงคุณวุฒิ 3 คนและ
ทดลองใชเครื่องมือกับ

ผูตอบแบบสอบถาม 30  ชุด
ในสถานศึกษา 15 แหง 

เครื่องมือมีความ
เที่ยงตรง 

4. ตรวจสอบเครื่องมือ 

ดานเนื้อหา 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี 
เกี่ยวกับปจจัยการบริหาร
และการพัฒนาหลักสูตร 

ทองถิ่น จากเอกสารและ
งานวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน 

กําหนดโครงสรางเนื้อหา 
ปจจัยการบริหารและการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

รางเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย 

3. สรางและพัฒนา 
เครื่องมือวิจัย 

ศึกษาวิธีการสุมตัวอยาง 
ไดกลุมตัวอยางที่

ตองการ 

2. กําหนดประชากร 

และกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหขอมูลดวย 

คอมพิวเตอร 
ผลการวิจัย และ 

รายงานผล 
6. วิเคราะหขอมูลและ 

รายงานผล 

สอบถามผูบริหาร  และครู
หัวหนางานฝายวิชาการ 

ตามกลุมตัวอยางที่ต้ังไว 

ไดขอมูลครบตามจํานวน
กลุมตัวอยางที่ต้ังไว 

5. เก็บรวบรวมขอมูล 


