บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี เป็ นการศึกษาการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนตามการรั บรูข้ องครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ซึงในบทนี จะเสนอขันตอนการวิจัย ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ ใน
การวิจัย วิธีการสร้ างเครื องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล และสถิติทีใช้ ในการวิจยั มีเนื อหา
รายละเอียดดังนี

ประชากรและกล่ ุมตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากร ได้ แก่ ครู วิชาการของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปี การศึกษา 2553 จํานวน 342 คน
2. กลุ ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ครูวิชาการของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปี การศึกษา 2553 กํ าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรของ
Yamane´ (อ้ างถึงใน ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์ , 2546 : 100) ดังนี
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จากการคํานวณข้ างต้ นได้ ขนาดกลุ ่มตัวอย่างจํานวน 185 คน และดํ าเนินการสุ ่ มตัวอย่ าง
จากกลุ ่ ม ประชากรของขนาดโรงเรี ยนตามสั ด ส่ วนที คํานวณได้ โ ดยวิ ธี สุ่ มแบบง่ า ย (Simple
Random Sampling) ด้ วยการจับฉลากแบบไม่คืนกลับ ได้ กลุ ่มตัวอย่างดังนี
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ครู วิชาการของโรงเรี ยนสํานักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดกลาง
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
รวม

จํานวน
ประชากร (คน)
51
204
87
342

กล่ มุ ตัวอย่าง (คน)
27
110
48
185

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยได้ สร้ างขึ นจากการศึกษา
เอกสารตํ ารา และงานวิจัยทีเกียวข้ อง แบ่ งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็ น
แบบสํารวจรายการ (Check List) ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทํางาน
และขนาดของโรงเรี ยน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนตามการรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส จํานวน 34 ข้ อ ดังนี
ด้ านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 10 ข้ อ
ด้ านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการเรี ยน
จํานวน 6 ข้ อ
ด้ านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
จํานวน 6 ข้ อ
ด้ านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จํานวน 7 ข้ อ
ด้ านการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน
จํานวน 5 ข้ อ
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แบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) ในการบริ หารงานวิชาการ
แบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นรายข้ อในแต่ละด้ าน

การสร้ างเครืองมือในการวิจัย
การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยได้ด ํ าเนินการตามขันตอน ดังนี
1. ศึกษารายละเอียดเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารงานวิชาการ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารของผู ้บริ หารโรงเรี ยน จากตํ ารา เอกสาร วารสาร สิงตีพิมพ์ และ
งานวิจัยต่ าง ๆ ทีเกียวข้ องแล้วนําความรู ้ ทีได้ มาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม
2. ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องนํามา
สร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมเนื อหาในเรื อง การบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของ
ผู ้บริ หารโรงเรี ยนตามการรั บรู ข้ องครู วิชาการสังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส
3. นําแบบสอบถามทีสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาสารนิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื อหา ความถูกต้ องของภาษาและความชัดเจนในข้ อความเพือนํามา
ปรั บปรุ งแก้ ไข
4. นําแบบสอบถามทีปรั บปรุ งแก้ ไขแล้วให้ ผู ้เชียวชาญ จํานวน 5 ท่ าน พิจารณา
ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนื อหา (Content Validity) โดยใช้ สูตร Rovinelli และ Hambleton
(อ้ างถึงใน ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์ , 2546 : 139 - 141) โดยกํ าหนดคะแนนไว้ ดังนี
+1 เมือเห็นว่ าตรงกับขอบข่ ายเนื อหาตามทีระบุไว้
0 เมือไม่แน่ ใจว่ าตรงกับขอบข่ ายเนื อหาตามทีระบุไว้
-1 เมือแน่ ใจว่ าไม่ตรงกับขอบข่ ายเนื อหาตามทีระบุไว้
ผู ้วิจัยคัดเลือกข้ อคําถามทีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.60 - 1.00 สําหรั บข้ อคําถาม
บางข้ อทีผู ้เชียวชาญเสนอแนะเพิมเติม ผู ้วิจัยได้ ปรั บปรุ งแก้ ไขให้ มีความสมบูรณ์ ชัดเจนยิงขึ น
5. นําแบบสอบถามทีผ่ านการวิเคราะห์ หาความเทียงตรงแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับ
ประชากรซึงไม่เป็ นกลุ ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี
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6. นําแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใช้ มาตรวจให้ คะแนน และหาค่ าความเชือมัน
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สูตร KR.21 ตามวิธีของคูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder Richardson Method) (อ้ างถึงในผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์ , 2546 : 146) ได้ค่าความเชือมันทังฉบับ
เท่ ากับ .93
7. นําแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใช้ และปรั บปรุ งแก้ ไขแล้วไปเก็บข้ อมูลในการวิจัย
ต่ อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมลู
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขันตอนดังนี
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผู ้วิจัยจากภาควิชาบริ หารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ถึงผู ้บริ หารโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส เพือขอความร่ วมมือให้ ครู ทีปฏิบัติหน้ าทีหัวหน้ างาน
วิชาการในโรงเรี ยนตอบแบบสอบถามเพือเก็บข้ อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง
2. ผู ้วิจัยส่ งแบบสอบถามถึงครู ทีปฏิบัติหน้ าทีหัวหน้ างานวิชาการในโรงเรี ยนทีเป็ นกลุ ่ม
ตัวอย่างเพือตอบแบบสอบถาม โดยการนําส่ งด้วยตนเอง ผู ้วิจัยเป็ นผู ้มาเก็บแบบสอบถามกลับคืน
ด้ วยตนเอง หลังจากแจกแบบสอบถามแล้วประมาณ 1 สัปดาห์
3. ผู ้วิจัยไปรั บแบบสอบถามกลับคืนมาด้ วยตนเอง
4. เมือได้ รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู ้วิจัยนําแบบสอบถามทีได้ รับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้ องและความสมบูรณ์ เพือนําไปตรวจให้ คะแนนและวิเคราะห์ ข้อมูลต่ อไป

การวิเคราะห์ ข้อมลู
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยครั งนี ใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือหาค่ าสถิติต่าง ๆ ด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป ตามลํ าดับขันตอน ดังนี
1. วิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ ในการทํางานและขนาดของโรงเรี ยน โดยการหาค่ าร้ อยละ
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2. วิเคราะห์ การบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยนตาม
การรั บรูข้ องครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส เป็ น
คําถามแบบสํารวจรายการ ครอบคลุมการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนแล้วดํ าเนินการ ดังนี
2.1 พิจารณาข้ อคําถามแต่ ละข้ อ กรณี ทีผู ้ตอบแบบสอบถาม ทําเครื องหมาย  ให้
ค่ า 1 คะแนน ถ้าไม่ทําเครื องหมาย  ให้ ค่า 0 คะแนน บันทึกข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
2.2 หาผลรวมของการบริ หารงานในแต่ ละด้ าน และแปลงข้ อมูลโดยใช้ แนวคิดของ
สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทีประเมินคุณภาพการศึกษาใน
มาตรฐานผู ้บริ หาร โดยกํ าหนดคะแนนดังนี
จํานวนข้ อคําถาม 10 ข้ อ จําแนกเป็ น
ตอบ 9 - 10 ข้ อ ให้
5
ตอบ 7 - 8 ข้ อ ให้
4
ตอบ 5 - 6 ข้ อ ให้
3
ตอบ 3 - 4 ข้ อ ให้
2
ตอบ 1 - 2 ข้ อ ให้
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จํานวนข้ อคําถาม 7 ข้ อ จําแนกเป็ น
ตอบ 7 - 8 ข้ อ ให้
ตอบ 5 - 6 ข้ อ ให้
ตอบ
4 ข้ อ ให้
ตอบ 2 - 3 ข้ อ ให้
ตอบ
1 ข้ อ ให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จํานวนข้ อคําถาม 6 ข้ อ จําแนกเป็ น
ตอบ
6 ข้ อ ให้
ตอบ
5 ข้ อ ให้
ตอบ 3 - 4 ข้ อ ให้
ตอบ
2 ข้ อ ให้
ตอบ
1 ข้ อ ให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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จํานวนข้ อคําถาม 5 ข้ อ จําแนกเป็ น
ตอบ
5 ข้ อ ให้
5
คะแนน
ตอบ
4 ข้ อ ให้
4
คะแนน
ตอบ
3 ข้ อ ให้
3
คะแนน
ตอบ
2 ข้ อ ให้
2
คะแนน
ตอบ
1 ข้ อ ให้
1
คะแนน
2.3 นําคะแนนทีได้ มาหาค่ าเฉลีย ( X ) ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกียวกับระดับ
การบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยนในภาพรวมและรายด้ านทัง 5
ด้ าน แล้วนําค่ าไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผล โดยใช้
เกณฑ์ สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสต์ (Best, อ้ างถึงในวัน เดชพิชัย, 2535 :
531) แปลผลคะแนนเป็ นช่ วง ๆ แต่ ละช่ วงมีความหมาย ดังนี
4.51 - 5.00 หมายถึง ผู ้บริ หารโรงเรี ยนบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม
อยู ่ในระดับมากทีสุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ผู ้บริ หารโรงเรี ยนบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม
อยู ่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ผู ้บริ หารโรงเรี ยนบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม
อยู ่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ผู ้บริ หารโรงเรี ยนบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ผู ้บริ หารโรงเรี ยนบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม
อยู ่ในระดับน้ อยทีสุด
3. ทดสอบค่ าที (t-test) เพือ เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของ
ผู ้บริ หารโรงเรี ยนตามการรั บรู ข้ องครู วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ทีมีระดับการศึกษาต่ างกัน
4. ทดสอบค่ าเอฟ (F-test) เพือเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม
ของผู ้บริ หารโรงเรี ยนตามการรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ทีมีประสบการณ์ ในการทํางานและขนาดโรงเรี ยนต่ างกัน
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สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมลู
1. สถิติทีใช้ ในการตรวจสอบคณภาพของเครื
องมือ
ุ
1.1 หาความเทียงตรงตามเนื อหา (Content Validity) ตามวิธีการของ Rovinelli และ
Hambleton ใช้ สูตร (ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์, 2546 : 140)
X
IC = 
N

เมือ

IC

X
N

แทน ค่ าดัชนีความสอดคล้องระหว่ างข้ อคําถามกับเนื อหา
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญ
แทน จํานวนผู ้เชียวชาญ

1.2 การวิเคราะห์ หาค่ าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้ วิธีของ
คูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder - Richardson Method) โดยใช้ สูตร KR.21 (อ้ างถึงในผ่องศรี
วาณิ ชย์ศุภวงศ์ , 2546 : 146) ดังนี
KR .21 

เมือ

X

k
s2

ks 2  X k  X 
k  1s 2

แทน ค่ าเฉลีย
แทน จํานวนข้ อของแบบสอบถาม
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม

2. สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมลู
2.1 ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่ าร้ อยละ =

จํานวนของรายการนัน x 100
ความถีทังหมด
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2.2 ค่ าเฉลีย (Arithmetic Mean) ใช้ สูตร (ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงค์ ,
2546 : 156)
X

เมือ

X
= 
N

หมายถึง ค่ าเฉลีย
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทังหมด
หมายถึง จํานวนกลุ ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม

X

X
N

2.3 ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ สูตร
(ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์, 2546 : 160)
n

 (X

S .D.
Xi
X

n

แทน

 X )2

i 1

S .D . 

เมือ

i

n 1

แทน ค่ าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
แทน ค่ าคะแนนแต่ ละข้ อ
แทน ค่ าเฉลียของกลุ ่มตัวอย่าง
จํานวนทังหมดในกลุ ่มตัวอย่าง

2.4 การทดสอบค่ าที (t-test) เพือเปรี ยบเทียบค่ าเฉลียของกลุ ่มตัวอย่างทีมี 2 กลุม่
กรณี ทีความแปรปรวนของประชากรเท่ ากัน ใช้ สูตร (ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงค์ , 2546 : 179)

X

t =
เมือ

1

X2



S p2 1 / n1  1 / n2 

t
X1
X2
S12

แทน
แทน
แทน
แทน

df = n1 + n2 - 2

ค่ าการแจกแจงของที (t-Distribution)
ค่ าเฉลียของข้ อมูลในกลุ ่มตัวอย่างที 1
ค่ าเฉลียของข้ อมูลในกลุ ่มตัวอย่างที 2
ความแปรปรวนของข้ อมูลในกลุ ่มตัวอย่างที 1
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S 22

n1
n2

แทน ความแปรปรวนของข้ อมูลในกลุ ่มตัวอย่างที 2
แทน ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที 1
แทน ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที 2

2.5 การทดสอบค่ าเอฟ (F-test) เพือเปรี ยบเทียบค่ าเฉลียของกลุ ่มตัวอย่างมากกว่ า 2
กลุ ่มขึ นไป โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Varinace)
เปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลียของกลุ ่มตัวอย่ าง ใช้ สูตร
(ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงค์ , 2546 : 180)
F

เมือ

MS b
, df  k , n  k
MS w

=
F

MS b
MS w

k

n

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่ าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
ความแปรปรวนระหว่ างกลุ ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ ่ม
จํานวนกลุ ่มทีศึกษา
ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง

