บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานวิช าการของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดประเด็น และวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
3.1. ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
จานวน 9 โรงเรี ยน โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ 9 คน รองผูอ้ านวยการ 15 คน ครู
จานวน 351 คน รวมทั้งสิ้ น 375 คน (สานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 9
ธันวาคม 2558)
3.2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ตาแหน่ งอาชี พ และประสบการณ์ ในการทางาน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Form)
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมู ลเกี่ ยวกับสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมู ลเกี่ ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices)
3.3. ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
1. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ต ารา บทความ และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับ การ
บริ หารงานวิชาการ ในประเด็นเนื้ อหาเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
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เขตบางบอน กรุ ง เทพมหานคร ตามขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการของส านั ก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร 9 ด้าน
2. นาข้อมูลมากาหนดกรอบแนวคิด และการตั้งนิยามศัพท์ในการศึกษาวิจยั
3. นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามตามกระบวนการสร้ างเครื่ องมื อโดยปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และนาไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญประเมินค่าหาความเที่ยงตรงสอดคล้องกับเนื้ อหาและ
วัตถุประสงค์การวิจยั
4. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นไปหาคุ ณภาพของเครื่ องมือ เพื่อหาความเที่ยงตรง(Validity)
ของแบบสอบถามโดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) เสร็ จแล้วนามาหาค่า IOC เพื่อพิจารณาเลื อกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่า IOC ตั้งแต่
0.60 ขึ้นไป และนามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญแนะนา แล้วนามาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีก
ครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่ได้มาไปปรับปรุ งแก้ไขและไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารและ
ครู โรงเรี ยนที่ไม่ใช่ประชากร เพื่อดูความเที่ยงตรงกับเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ของ
แบบสอบถาม แล้วนาไปปรับเป็ นแบบสอบถามฉบับจริ ง
3.4. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทาตามขั้นตอนดังนี้
3.4.1 ขอหนังสื อแนะนาตัวและขอความอนุ เคราะห์จากสานักงานโครงการบัณ ฑิตศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย สยาม ถึ ง ผู ้อ านวยการส านั ก งานเขตบางบอน เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ส่ ง
แบบสอบถามไปยังโรงเรี ยนในสังกัด
3.4.2 นาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานเขตบางบอน
ถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษาแนบไปกับแบบสอบถามเพื่อส่ งไปยังประชากรที่กาหนดไว้
3.4.3 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปให้ประชากรที่ กาหนดไว้ และรับแบบสอบถามคื นด้วย
ตนเอง
3.4.4 นาแบบสอบถามที่ ได้มาตรวจสอบความสมบู รณ์ จากนั้นจึ งนาแบบสอบถามที่ มี
ความถูกต้องครบสมบูรณ์มาจัดเรี ยงข้อมูล แยกข้อมูล และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
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จากจานวนแบบสอบถามที่ ส่งไปทั้งสิ้ น จานวน 375 ฉบับ ได้รับคืนและสามารถนามา
วิเคราะห์ได้ รวมทั้งสิ้ น จานวน 274 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 73.07 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี้
ตำรำงที่ 2
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ส่งไปและรับคืน
โรงเรียน

จำนวนทีส่ ่ งไป

จำนวนทีร่ ับคืน

ร้ อยละ

บ้านนายเหรี ยญ
บ้านนายผล
บ้านนายสี
วัดบางบอน
พรหมราษฎรรังสรรค์
สถานีพรมแดน
วัดนินสุขาราม
พระยามนธาตุราชศรี พิจิตร
คงโครัดอุทิศ

45
30
29
55
32
17
19
137
11

35
18
22
37
20
12
10
111
9

รวม

375

274

77.78
60.00
75.86
67.27
62.50
70.59
52.63
81.02
81.82
73.07

3.5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เมื่ อ ผู ้วิจ ัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ กลับ คื น มารวบรวมตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามแล้ว ท าการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป วิ เคราะห์ จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
3.5.1. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามและข้อ มู ล ของโรงเรี ย น
วิเคราะห์โดยค่าค่าความถี่ (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage)
3.5.2. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพ วิ เคราะห์ โ ดยค่ า ค่ า ความถี่ (frequency) และ ค่ า ร้ อ ยละ
(percentage)
3.5.3. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั ญ หา วิ เคราะห์ โ ดยค่ า ค่ า ความถี่ (frequency) และ ค่ า ร้ อ ยละ
(percentage)
โดยวิเคราะห์เป็ นรายโรงเรี ยนและภาพรวม

