บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) เพื่อสรุปและรายงานผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
3) เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการดาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 4) เพื่อทราบสภาพปัญหาการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การวิจัย ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใช้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จานวน 147 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูล คือ
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือ ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผล
การรับนักเรียนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ตามแนวคิดของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเพื่อการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและ
ระเบียบ ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดการดาเนินการวิจัยไว้3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาการดาเนินงานรับนักเรียน โดยวิธีการ
ศึกษาจากเอกสาร ตารา บทความ ทฤษฎีข้อมูล รายงานการวิจสืัย่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย จัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุงข้ อบกพร่องของ
เครื่องมือ นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว ไป
เก็บข้อมูลจากแหล่งที่เป็นตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย พิมพ์และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กระบวนการในการดาเนินงาน
1. การวางแผน (P-Plan)
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา
1.2 กาหนดทิศทางการดาเนินงานการรับนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน
1.3 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางและวางแผนการดาเนินงาน
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2. การปฏิบัติ (D-Do)
1.5 ดาเนินการจัดทาสามะโนประชากร รายอายุตั้งแต่ 1-18 ปี ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
- จัดทาหนังสือขอความร่วมมือ คัดลอกประชากรวัยเรียน (ทร.14) ไปยัง
ที่ว่าการอาเภอและเทศบาล ทั้ง 4 อาเภอ ได้แก่ เมืองกาญจนบุรี
อาเภอท่ าม่วง อาเภอ
ด่านมะขามเตี้ยและอาเภอศรีสวัสดิ์
คัดแยกประชากรวัยเรียน รายอายุ ตามพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนใน
สังกัด
จัดทาแบบเก็บและสรุปข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียนรายอายุ แยกเป็น
โรงเรียน ตาบล อาเภอ ในโปรแกรม Excel
จัดทาหนังสือแจ้งโรงเ รียนในสังกัด ดาเนินการตรวจนับประชากรวัยเรียน
รายอายุ 1-18 ปี ในเขตพื้นที่บริการและนาข้อมูลลงในโปรแกรมสามะโนประชากรวัยเรียน (Online)
1.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไข
ปัญหาการรับนักเรียน
1.7 ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การนาเด็กในปกครองเข้าเรียน
ให้โรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
- จัดทาประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรีในสถานศึ
ยน กษาที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ
- จัดทาประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่ างสถานศึกษา ที่อยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
- จัดทาประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
- แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับนักเรียนตามประกาศฯและรายงานการรับ
นักเรียนลงในเว็บไซต์ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.8 จัดประชุมอบรมให้ความรู้กับครูที่รับผิดชอบ (สามะโนประชากรและ
การรายงานผล)
1.9 โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศ
1.10 โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ลงในเว็บไซต์การรับนักเรียน ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การตรวจสอบ (C-Check)
1.11 ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโรงเรียนในสังกัด
1.12 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
4. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act)
1.13 นาปัญหาและข้อเสนอแนะวางแผนพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ในปีการศึกษา
ต่อไป
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ประชากร
1. ประชากร ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จานวน 147 โรงเรียน
2. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของ
โรงเรียน จานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้ กาหนด ใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกั บข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รายชื่อโรงเรียนและ ข้อมูล เขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติก ารรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยใช้
แบบสอบถามของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
การออกแบบเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการวิจัยในแต่ละด้าน สะท้อนข้อมูล
สภาพปัญหา ตลอดจนความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน ข้อมูลที่เป็นผลการรับนักเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปเป็นตารางที่แสดงรายชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
2) ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
เป็นตารางที่แสดงผลการรับนักเรียนของโรงเรียนและแสดงการเปรียบเทียบประชากร
วัยเรียน แผนการรับนักเรียน จานวนผู้สมัครและจานวนที่รับได้
3) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
เป็นตารางแสดงความคิดเห็นแนวปฏิบัติการรับนักเรียน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
4) ตอนที่ 4 สภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เป็นการแสดงความคิดเห็นด้านสภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้ งนี้ หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 147 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 147 คน ได้รับ
แบบสอบ ครบ 100% แล้วนาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์
จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (statistical package for the
social science)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อ ให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ วิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้ใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. เพื่อทราบผลการพัฒนาการดาเนินงานรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นาเสนอเป็นความเรียง
2. เพื่อทราบข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จากแบบสอบถาม นาเสนอเป็นตารางและ
แผนภูมิ แสดงให้เห็นจานวน ร้อยละ
3. เพื่อทราบข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2555 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จากแบบสอบถาม นาเสนอเป็นความถี่ ร้อยละ
4. เพื่อทราบสภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นาเสนอเป็นตารางและความเรียง

