
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเรื� อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานักงาน                  
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั!นตอน ดงันี!  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั! งนี!  มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ   
ครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชากรกลุ่มเป้าหมาย            
ที�ใช้ในการวิจยัครั! งนี!  คือ ครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                       
ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 7  อาํเภอ  112 โรงเรียน รวมจาํนวนครูทั!งหมด 1,017 คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั! งนี!  
คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 
1972 : 61 ; อา้งถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2543 : 95) โดยกาํหนดระดบัความเชื�อมั�นที� 95% ไดจ้าํนวน
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 286 คน แลว้ดาํเนินการเลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั!น
เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ ์       
ในการแบ่งชั!น  ดงัแสดงในตาราง 1  
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ตาราง  1   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั! งนี!  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

                 อาํเภอ 

ขนาด 

สถานศึกษา 

เมือง บ่อ

ไร่ 

เขา

สมิง 

คลอง

ใหญ่ 

แหลม

งอบ 

เกาะ

กดู 

เกาะ

ชา้ง 

รวม

ประชากร 

รวม   

ตวัอยา่ง 

เล็ก 64 31 28 20 20 6 15 184 52 

กลาง 234 143 176 22 53 7 30 665 187 

ใหญ่ 70 - - 98 - - - 168 47 

รวม 368 174 204 140 73 13 45 1,017 286 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการศึกษาครั! งนี!  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด แบ่งเป็น 2 

ตอน คือ 

 ตอนที�  1  คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  2  คาํถามเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน             

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert)  บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 

100) โดยมีเกณฑก์ารใหค้่าระดบัคะแนน ดงันี!  

 5   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมากที�สุด 

 4   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

 3   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 2   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

 1   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 

 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั!นตอน ดงันี!  
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 1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิด ที� เกี�ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                  

จากเอกสารตาํราต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที� เกี�ยวข้องทั! งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อใช ้                     

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ผูว้จิยัร่างแบบสอบถามเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
จาํนวน 75 ขอ้  
 3. เสนอร่างแบบสอบถามใหอ้าจารยที์�ปรึกษาพิจารณาความถูกตอ้งและความเหมาะสม 

 4. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยที์�ปรึกษาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อ

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื!อหา ความชัดเจนและ

ความเหมาะสมในการใชภ้าษา โดยใชว้ิธีหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ� งค่า IOC 

อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00  

 5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ หลงัจากนั!นเสนอต่อ

อาจารยที์�ปรึกษาเพื�อพิจารณาอีกครั! งหนึ�ง  

 6. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช ้(Try - out) กบัครูผูส้อน

ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30 คน แล้วนํามาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อ (Discrimination) โดยใช ้                  

ค่าสัมประสิทธิl สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.42 - 0.91 

 7. ทดสอบความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั!งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิl แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม

ทั!งฉบบัเท่ากบั 0.98  

 8. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�น และมีความสมบูรณ์ไปใชเ้ก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี!  

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

 2. ผู ว้ ิจ ยันําแบบสอบถามพร้อมสํา เนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทําว ิจ ยั              

ส่งสถานศึกษา เพื�อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม  
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 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซึ� งผูว้ิจยัดาํเนินการดว้ยตนเอง 

โดยไดรั้บกลบัคืนมาครั! งแรก 180 ฉบบั หรือเท่ากบัร้อยละ 62.94 ของผูต้อบแบบสอบถามทั!งหมด 

หลงัจากนั!นผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามเพิ�มเติมในสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั�ง

ไดรั้บแบบสอบถามครบทั!งหมด 286 ฉบบั   

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทาํงาน  ขนาดของสถานศึกษา โดยการแจกแจงความถี� ค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอ
เป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน หลงัจากนั!น    
จึงนําค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี!  (บุญชม             
ศรีสะอาด. 2545 : 100) 
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00 - 1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์       
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     
จึงดาํเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื,นฐาน 
 1. ร้อยละ (%) 
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 2. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์  (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)     
 2. ค่าอาํนาจจาํแนกโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิl สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม   

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิl แอลฟา (α- Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. การทดสอบค่าที (t-test)   
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงดาํเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการตรวจสอบ
ความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe ’s Method) 
 

 
 

 




