
 
บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 และเพื่อหา
แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research) 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ผูที่ปฎิบัติงานหรือรักษาการในตําแหนงตอไปนี้  
ในปการศึกษา 2549 ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก  เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  
เขต  2  จํานวน 121 คน  ครูวิชาการ  จํานวน  121  คน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน  121  คน  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  363  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การสรางเครื่องมือเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ  โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2   ผูวิจัยไดนําเครื่องมือของ 
วรเชษฐ  จันทรภิรมณ  (2546 : 81-92)  มาปรับปรุง โดยมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ ความหมายและขอบขาย
ของงานวิชาการ หลักการบริหารงานวิชาการ กระบวนบริหารงานวิชาการ  บทบาทหนาทีข่องผูบริหาร
กับการบริหารงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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2. กําหนดโครงสรางแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ไดแก การกําหนดรูปแบบ           
ของคําถาม โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา และศึกษาจากแบบสอบถามในงานวิจัย
ของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะคลายๆ กัน โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในการให     
ขอเสนอแนะแกไข 

3. สรางและปรับปรุงแบบสอบถามฉบับราง ตามขอบเขตและโครงสรางที่กําหนด
ไวโดยแยกออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบรายการให
เลือกตอบ ตอนที่2 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2ตามขอบขายหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจงาน 4 ดาน จํานวน 80 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ  

4. นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถาม
กลับมาแกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5. นําแบบสอบถามเสนอผูเชียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของภาษาเนื้อหา
สอดคลองกับวัตถุประสงค แลวนํากลับมาปรับปรุงแกไขตามคําเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

6. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งกอนที่จะสงเครื่องมือไป
ทําการทดลองเก็บขอมูล 

7. นําแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
แลวหาคาความเชื่อมั่นดวยการนําไปทดลอง (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัยและ
ขออนุญาตนําไปใชกับกลุมวิจัยกอน 

8. นําแบบสอบถามที่ผานทดลองเก็บขอมูลและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง แลวจัดทํา 
เปนฉบับสมบูรณ จากนั้นนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 

ลักษณะของเครื่องมือ 
แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยมีจํานวน 1 ฉบับ มีรายละเอียดของ

แบบสอบถามทั้งหมด 2 ตอน  
1. การศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอน          
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ตอนที ่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบ                  
ตอนที ่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ และแบบปลายเปด              

2. การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนวาระและประเด็นการประชุมเชิงปฎิบัติการ และบันทึกผลการประชุม จากนั้นทําการสังเคราะห
ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ (ดูไดในภาคผนวก จ) 
                                                                                                                                                                                         
วิธีการเก็บรวบรวบขอมูล 
 ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูล  

2. ขอหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  
ไปยังผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2   

3. สงแบบสอบถามในชวงตนเดือน พฤศจิกายน โดยแนบหนังสือขออนุญาตและ
ขอโรงเรียนใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 พรอมแนบหนังสือขอความอนุเคราะหเปนการสวนตัวของผูวิจัย จัดสงพรอมกัน 
และรับแบบสอบถามดวยตนเองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2549   

4. ผลการรวบรวมแบบสอบถามที่รับคืนมา ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งสิ้น จํานวน 363 ชุด  จากการจัดสงแบบสอบถามไปทั้งหมด 363 ชุด คิดเปนจํานวนรอยละ 100    

5. ออกหนังสือเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ ในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   
ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และไดดําเนินการ
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ในหัวขอแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก การบริหารหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผล และการนิเทศภายใน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม 
และการตรวจสอบถวงดุล โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ คือ แจงใหทราบ ผลการสํารวจปญหาและ
ขอเสนอแนะจากนั้นใหที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางการบริหารงานวิชาการ พรอมกับบันทึกการ
ประชุมและสรุปผลการประชุม 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและจัดระเบียบของขอมูล แลว

วิเคราะห ขอมูลโดยประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ 
(Frequency) และรอยละ (Percentage)                          
 ตอนท่ี 2  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน         
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย  
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ รายดาน  ซ่ึงใชเกณฑการใหคะแนนและใชเกณฑการตัดสิน
คาเฉลี่ยเปน 5  ระดับ  คือ มีปญหานอยที่สุด  มีการปญหานอย  มีการปญหาปานกลาง  มีการปญหามาก   
และมีปญหามากที่สุด โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ  (อางใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 
2547 : 141-143)  ดังนี้ 
                     คาเฉลี่ย   1.00 –  1.50   เปนปญหานอยที่สุด 
                     คาเฉลี่ย   1.51 –  2.50   เปนปญหานอย       
                     คาเฉลี่ย   2.51 –  3.50   เปนปญหาปานกลาง   
                     คาเฉลี่ย   3.51 –  4.50   เปนปญหามาก   
                     คาเฉลี่ย   4.51 –  5.00  เปนปญหามากที่สุด       
 

2. ขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใชสังเคราะหผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
โดยใหที่ประชุมสรุปผลแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ตามประเด็น           
ในวาระการประชุม แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ตอไป 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
การนําเสนอผลการวิจัย 

ผูวิจยันําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยจดัทําตาราง และอธิบายตารางเปนความเรียง 
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