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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

   ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจเพือ่ศึกษาปญหาการบริหารหลักสูตรของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2544  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3   
ซ่ึงผูวิจัยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้
   3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
     3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.4  การวิเคราะหขอมูล 
   3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    มีรายละเอียดดังนี ้
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
    3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  
จํานวน  95  โรงเรียน  จําแนกไดดังนี้ 
      1)  ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 จํานวน  
95  คน 
      2)  ครูในสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3  จาํนวน  1795  คน  จําแนก
ไดดงันี ้
     โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  43  โรงเรียน  ผูบริหาร  43  คน  ครู  311  คน 
    โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  47  โรงเรียน  ผูบริหาร  47  คน  ครู  995  คน 
            โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  5  โรงเรียน  ผูบริหาร  5  คน  ครู 453  คน 
     รวมกลุมตัวอยาง  ผูบริหาร  95  คน  ครู  1,759  คน 
    รวมทั้งสิ้น  1,854  คน 
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   3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดมาโดย   
    ขั้นที่  1  ผูบริหาร ไดมาโดยการสุมแบบจําเพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)   
ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  95  คน 
    ขั้นที่  2  ครู  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่มอรแกน  (Krejcie 
& Morgan, 1970, หนา 608)  จากจาํนวนครูทั้งหมดเทียบสัดสวนของแตละขนาดของโรงเรียน  
สุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง ดังนี ้
  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  43  โรงเรียน  ผูบริหาร  43  คน  ครู  49  คน 
  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  47  โรงเรียน  ผูบริหาร  47  คน  ครู  187  คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  5  โรงเรียน  ผูบริหาร  5  คน  ครู  81  คน 
    รวมกลุมตัวอยาง  ผูบริหาร  95  คน  ครู  317  คน 
    รวมทั้งสิ้น  412  คน  (ดภูาคผนวก จ) 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม   รวม  3  ตอน  คือ 
   ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ  (Check  List) 
    ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  มี  4  ดานคือ  ดานหลักสูตร   
ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการวัดและประเมนิผล  ลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales ของ  Likert  (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  5  ระดับคือ   
        5                หมายถึง  มีปญหามากที่สุด    
   4              หมายถึง  มีปญหามาก    
   3              หมายถึง  มีปญหาปานกลาง    
   2              หมายถึง  มีปญหานอย    
   1              หมายถึง  มีปญหานอยที่สุด 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นเพิม่เติม
นอกเหนือจากที่มีในตอนที่  2 
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 3.2.1  การสรางเครื่องมือ    
      1)  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต  3  มี  4  ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานการจัดการเรียนการสอน  
ดานการวัดและประเมินผล 
     2)  ศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  แนวทาง 
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  มาพัฒนาสรางแบบสอบถาม   
    3)  ศึกษาแบบสอบถามของ สมภาร  นามะลา  (2549, หนา 152-157) 
    4)  สรางแบบสอบถามฉบับราง   
       5)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
แนะนํา  ปรับปรุงและแกไข 

    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ    
     1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา  (Content  Validty)  โดยใชเทคนิค  IOC  (ดูภาคผนวก  ค)  จํานวน  5  ทาน  ประกอบดวย 
      (1)  ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร     อาจารยพิเศษสาขาวิชาบริหารการศึกษา    
           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      (2)  ดร.ฉรัต  ไทยอุทิศ        ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
          สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี       
          เขต  1 
      (3)  นายบําเหน็จ  จนีขาวขํา       ผูอํานวยการชํานาญการ   
          โรงเรียนบานหนองชากแงว   
          สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี     
          เขต  3 
     (4)  นางสาวฉวีวรรณ  แสงสวาง  ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ 
         สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี   
         เขต  3 
      (5)  นางวัฒนา  กล่ินชู  ศึกษานิเทศกชาํนาญการ 
           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบรีุ    
          เขต  3 
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    2)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  ไดแก  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี  จํานวน  10  คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส  จํานวน  10  คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  โรงเรียนวัดบุญราศี  จํานวน  10  คน  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 1     
   3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ  Cronbach  
ที่เรียกวา  “สัมประสิทธอัลฟา  (α- Coefficient)”  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  .86  
      4)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 ผูวิจัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนตอไปนี ้
  3.3.1  บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
  3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  เพื่อให
ความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
  3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตัวเองใหกลุมตัวอยางที่อยูใกล
สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูไกลสงทางไปรษณีย  โดยผูวิจัยไดสงซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย
ไปพรอมกับแบบสอบถามดวย 

   3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองในกลุมตัวอยาง
ที่อยูใกลและคอยรับทางไปรษณียในกลุมที่อยูไกลสงแบบสอบถามคืนโดยทางไปรษณีย 

   3.3.5  แบบสอบถามที่ไมไดรับคืน  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองภายในสองสัปดาห
  3.3.6  สงแบบสอบถามออกไป  412  ฉบับ  ไดรับกลับคืน  412  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี ้
    3.4.1  การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยความถี่
และคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปญหาการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลวนําเสนอ
ในรูปแบบตาราง  พรอมคําบรรยายประกอบ 
 สําหรับการเปรียบเทียบวิเคราะหโดยคา  t-test  และคา  F-test  และเปรียบเทียบรายคูใช
วิธีของ  Scheffe, แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ   
   เกณฑการแปลความหมาย  (Best, 1993, p. 247) 
  คาเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย   3.51-4.50 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50     หมายถึง มีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปดโดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
   
 3.5.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  ความถี่  และคารอยละ 

3.5.2  คาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 3.5.3  คา  t-test 
  3.5.4  คา  F-test  และวิธีของ Scheffe, 
 

 


