
 
บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

รูปแบบการวิจัย 
                   

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงศึกษาและเปรียบเทียบ
สภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุในทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1     
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                           

ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผูบริหารและครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 

เขต 1 จํานวน  380  คน จําแนกเปนผูบริหาร  155  คนและครูวิชาการ  225  คน 
กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้คือ  ผูบริหารและครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต1 จํานวน 187 คน  จําแนกเปน ผูบริหาร 76  คนและครูวิชาการ 111  คน ซ่ึงไดมา
โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

วิธีสุมตัวอยาง 
การสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  มีขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่  1 สุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มารอยละ 50 ของแต

ละอําเภอโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random  Sampling) แบบจับสลาก                          
ขั้นที่  2 กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ที่สุมมาไดในขั้นที่ 1 
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ตารางที่  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
อําเภอ โรงเรียน ผูบริหาร ครูวิชาการ อําเภอ โรงเรียน ผูบริหาร ครูวิชาการ 
เมือง 55 55 77 เมือง 27 27 38 
ขุนยวม 34 34 44 ขุนยวม 17 17 22 
ปาย 41 41 59 ปาย 20 20 29 

ปางมะผา 25 25 45 ปางมะผา 12 12 22 
รวม 155 155 225 รวม 76 76 111 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล      
                   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองมี 3 ตอนคือ 
ตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบเปนแบบสอบถามแบบปลายปด 

(Close –ended Form) 
ตอนที่  2 ทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มี

นักเรียนหลายชาติพันธุในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 1 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท  (Liker Rating Scale) 

ตอนที่  3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ สภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 1เปนคําถามแบบปลายเปด (Open - ended  Form) 

วิธีการสรางเครื่องมือ                                                            
การสรางเครื่องมือในการวิจยัคร้ังนี้มีขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ขั้นที่  2 นําความรูที่ไดจากขั้นที่ 1 มาสรางเปนขอคําถาม 
ขั้นที่  3 นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที่ 2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุง

แกไข 
ขั้นที่  4 นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที่ 3 เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 4 ทานคือ  

ดร.เรืองวิทย นนทภา หัวหนาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม นายสมจิต รัตนเพ็ญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1  
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นายไพบูลย ไหวดี ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 นายสมพงษ ณรงคชัย 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมอกจําแป เพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ไดคา IOC  = 0.67 – 1.00  

ขั้นที่  5 นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที่ 4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับ
กลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง 

ขั้นที่  6 นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที่ 5 มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยการ
หาคาα  - Coefficient ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคา α = 0.87 แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่  1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาในสังกัด 

ขั้นที่  2 ประสานงานกับสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้นที่  3 นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัคร้ังนีใ้ชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบใชการหาคาความถี่ (Frequency) และการหาคารอยละ 
(Percentage)  

2. ขอมูลเกี่ยวกับทัศนะที่มีตอสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการ ใชการหาคาเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพปญหาในการ
บริหารงานวิชาการ ใชการทดสอบคาที (t – test)  
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