
บทที่ 3 

 

วิธดีําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

บริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 ซึ่งไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยที่จะนําเสนอ ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือในการวิจัย การจัดกระทําขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล นําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 การวิจัยเกี่ยวกับการการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนการวิจัยสํารวจ ซึ่งสามารถกําหนดประชากรและกลุม

ตัวอยางไดดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากรที่ ไดแก โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 2 โรงเรียน ทั้งหมด 189 โรงเรียน ใน 8 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา 

อําเภอทาฉาง อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 127 โรงเรียน กําหนดตัวอยางจากตารางของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejecie and Morgan) ใชวิธีสุมอยางงาย โดยจับสลากจากรายช่ือโรงเรียน แลวกําหนด

ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจาํนวน 1 คน และครูหัวหนางานกิจกรรมลูกเสือ จํานวน 

1 คน รวมทั้งหมด 254 คน 
 

 

 

 

 



101 

ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ลําดับท่ี อําเภอ ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

อําเภอคีรีรฐันิคม 

อําเภอไชยา 

อําเภอทาฉาง 

อําเภอทาชนะ 

อําเภอบานตาขุน 

อําเภอพนม 

อําเภอพุนพิน 

อําเภอวิภาวดี 

29 

30 

18 

31 

22 

10 

41 

8 

18 

20 

15 

22 

10 

7 

29 

6 

36 

40 

30 

44 

20 

14 

58 

12 

รวม 189 127 254 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารงานวิจัยและการกําหนดนิยามศัพท เพื่อสอบถามระดับการปฏิบัติการบริหารงาน

กิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของครูผูรับสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีลักษณะเปนปลายเปด

แบบเลือกตอบคําตอบ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด แบงออกเปน 

5 ดาน ดังน้ี 

  1. ดานการวางแผน 

  2. ดานการจัดบุคลากร 

  3. ดานการจัดการเรียนการสอน 

  4. ดานงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ 

  5. ดานการประเมินผล 
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 การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครือ่งมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการ โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  1. ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมลกูเสือ และการ

สรางเครื่องมือวิจัย 

  2. สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และการสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดย

ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ พิจารณาความถูกตอง

พรอมทั้งขอคําแนะนําใหการปรับปรุงแกไข 

  4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว ไปใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน โดยมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูเช่ียวชาญดานลูกเสือ 2 คน ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย 

จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดานการใชโปรแกรม จํานวน 1 คน ไดทําการตรวจสอบความถูกตอง 

ความเหมาะสมและพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชวิธีการหาคาความสอดคลอง

แบบ IOC  

  5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือสามัญ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 นํามาหาคาอํานาจจําแนกชนิด

ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม และหาคาความเช่ือมั่น (Reliabillity) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (Alpha - Coeffient) ของ Cronbach (1970 : 161 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 – 143) 

  6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีถึงผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยเพื่อทดลองใชเครื่องมือ 

  2. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อขอความ

รวมมือตอบแบบสอบถามกับครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนฉบับที่สมบูรณมาจัดกระทําขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 

 

 วิเคราะหขอมูลในการวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

  1. ตรวจสอบจํานวนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสงไปเก็บขอมูล 

  2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช

วิธีหาคารอยละ (Percentage) และบรรยายตารางประกอบ 

  3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานลูกเสือ และระดับคุณภาพของลูกเสือในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 กําหนดคาคะแนนเปนมาตราประมาณคา ตามวิธีการของลิเคอรท (Likirt) ดังน้ี 

    5 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับมากที่สุด 

    4 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับมาก 

    3 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับนอย 

    1 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับนอยที่สุด 

  4. นําคะแนนจากขอ 3 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

เพื่อหาคาสถิติพื้นฐานตาง ๆ 

  5. การวิเคราะหระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนําผลการวิเคราะหที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑ

การแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามระดับการปฏิบัติงาน ตามวิธีของลิเคอรท ดังน้ี 

    4.51 – 5.00 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับมากที่สุด 

    3.51 – 4.50 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับมาก 

    2.51 – 3.50 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับนอย 

    1.00 – 1.50 หมายถึง  การปฏิบัติงานลูกเสืออยูในระดับนอยที่สุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใชคอมพิวเตอร

โปรแกรมสําเร็จรูป 
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  1. สถิติที่ใชในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

   1.1 คาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา ใชวิธีหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน 

   1.2 คาอํานาจจําแนก เพื่อหาคาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม 

   1.3 หาคาความเช่ือมั่น (Reliabillity) ของแบบสอบถามจากการคํานวณหาคาความ

เช่ือมั่น โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (อางถึงใน บุญชุม ศรีสะอาด, 2537 : 339) 

  2. สถิติพื้นฐาน 

   2.1 คารอยละ (Percentage) ของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

   2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ระดับการปฏิบัติงานลูกเสือในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

   2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับการปฏิบัติงานลูกเสือ

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t - test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


