บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจยั ที!เกี!ยวข้องเกี!ยวกับการ
บริ หารงานวิชาการ ในประเด็นเนื* อหาเกี!ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ
เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ตามขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการของสํ า นัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร 9 ด้าน
2. นําข้อมูลมากําหนดกรอบแนวคิด และการตั*งนิยามศัพท์ในการศึกษาวิจยั
3. นําข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามตามกระบวนการสร้างเครื! องมือ โดยปรึ กษาอาจารย์
ที!ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และนําไปให้ผเู ้ ชี!ยวชาญประเมินค่าหาความเที!ยงตรงสอดคล้องกับเนื* อหาและ
วัตถุประสงค์การวิจยั
4. นําแบบสอบถามที!สร้างไปหาคุณภาพของเครื! องมือ เพื!อหาความเที!ยงตรง (Validity)
ของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี! ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที!ยงตรงตามเนื* อหา
(Content Validity) เสร็ จแล้วนํามาเสนออาจารย์ที!ปรึ กษาอีกครั*ง
5. นําแบบสอบถามที!ได้มาไปปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผูบ้ ริ ห ารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นที! ไ ม่ ใ ช่ ป ระชากร เพื! อ ดู ค วามเข้า ใจเกี! ย วกับ ภาษาที! ใ ช้ข อง
แบบสอบถาม แล้วนําไปปรับเป็ นแบบสอบถามฉบับจริ ง
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างงานวิจัย
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที! ใช้ในการวิจยั ครั* งนี* คื อ โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 โรงเรี ยน โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ 1 คน
รองผูอ้ าํ นวยการ 3 คน ครู ประจําชั*นประถมศึกษาปี ที! 1 - 6 จํานวน 55 คน รวมทั*งสิ* น 59 คน (ข้อมูล
ณ วันที! 23 มิถุนายน 2560 สํานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร)
3.3 ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อน จํานวน 59 คน
ตั ว แปรตาม คื อ ขอบข่ า ยการบริ หารงานวิช าการในโรงเรี ย นตามสํ า นัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพ มหานคร (2554: 32-33) 9 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริ หารจัดการ
หลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ 4) การนิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน 5)
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การวัดผลประเมินผลการเรี ยน 6) การพัฒนาสื! อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้ 7) การวิจยั
เพื!อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
3.4 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื! องมือที!ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการวิจยั ครั*งนี* เป็ นแบบสอบถาม ซึ! งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที! 1 เป็ นข้อมูลทัว! ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึ กษา
ตําแหน่ งอาชี พ และประสบการณ์ ในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Form)
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที! 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี! ยวกับสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที! 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี!ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทําตามขั*นตอนดังนี*
3.5.1. ขอหนังสื อแนะนําตัวจากสํานักงานโครงการบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
เพื! อยื!นหนัง สื อต่ อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตหนองแขม เพื! ออนุ เคราะห์ ส่ง แบบสอบถามไปยัง
โรงเรี ยนในสังกัด
3.5.2. นําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานเขตหนอง
แขม แนบไปกับแบบสอบถามเพื!อเตรี ยมส่ งไปยังประชากรที!กาํ หนดไว้
3.5.3. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปให้ประชากรที!กาํ หนดไว้ และรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง
3.5.4. นําแบบสอบถามที!ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั*นจึงนําแบบสอบถามที!มี
ความถูกต้องครบสมบูรณ์มาจัดเรี ยงข้อมูล แยกข้อมูล และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที!ต* งั ไว้
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื! อผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที! ได้รับกลับคื นมารวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี*

34

3.5.1. ข้อมู ล เกี! ย วกับข้อมู ล ทัว! ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูล ของโรงเรี ย น
วิเคราะห์โดยค่าความถี! (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
3.5.2. ข้อ มู ล เกี! ย วกับ สภาพ วิ เ คราะห์ โ ดยค่ า ความถี! (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(percentage)
3.5.3. ข้อ มู ล เกี! ย วกับ ปั ญ หา วิ เ คราะห์ โ ดยค่ า ความถี! (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(percentage)

