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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค   เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

               3.1.1   ประชากร  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบงเปน โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  238
โรงเรียน   โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  48 โรงเรียน   โรงเรียนขนาดใหญ   จํานวน  28  โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น   314 โรงเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ  2  คน  เฉพาะ
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ   รวมประชากรทั้งหมด  628  คน

 3.1.2   กลุมตัวอยาง    ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของเครจชี่และมอรแกน  (  Krejcie  &  Morgan , 1970 : 608 – 609 ) และสุมอยางงายตามขนาดของ
โรงเรียนโดยมี  ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนผูใหขอมูล  ไดกลุมตัวอยาง  ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก   จํานวน  148  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน  296  คน   โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  44  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  88  คน
โรงเรียนขนาดใหญ  จาํนวน  28  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  56  คน รวมจํานวน  220
โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  440  คน
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

               เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดย
อาศัยแนวคิด   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เปนแบบสอยถามที่ถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  4  งาน  ตามแบบ
สอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ   แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้

  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    เปนแบบสํารวจ
รายการ   ( Check  List )  ไดแก  ขนาดของโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   4  งาน  คือ

1. การบริหารวิชาการ               จํานวน 10   ขอ
2. การบริหารงบประมาณ  จํานวน 10   ขอ
3. การบริหารงานบุคคล จํานวน  5    ขอ
4. การบริหารทั่วไป จํานวน 15   ขอ

 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scales )  แบงเปน  5  ระดับ
ดังนี้

5 หมายถึง  การมีสวนรวมมากที่สุด

4 หมายถึง  การมีสวนรวมมาก

3 หมายถึง  การมีสวนรวมปานกลาง

2 หมายถึง  การมีสวนรวมนอย

1 หมายถึง  การมีสวนรวมนอยที่สุด

3.2.1  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี้

1) ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

2) ศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาจากเอกสาร  ตําราและงานวิจัยตางๆ
3) สรุปกรอบแนวคิด  ขอบเขตการวิจัย  แลวสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม

สอดคลองกับการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4   งาน  ภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว  ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  เพื่อหา

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content  Validity  )   จํานวน  6  ทาน  ดังนี้คือ
      (1)  ดร.สมหมาย   สรอยนาคพงษ  อาจารยประจําคณะครุศาสตร

สถาบันราชภัฎราชนครินทร    จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2)  นายยงยุทธ    ทรัพยเจริญ  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

     (3)  นางสาวสมพร   วัฒนศิริ  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว    จังหวัดฉะเชิงเทรา

      (4)  นายวิชัย   ต.วัฒนผล  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประตูน้ําทาไข
 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

      (5)  นายวีระชัย    ตนานนทชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนตลาดคลอง  16
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว    จังหวัดฉะเชิงเทรา

      (6)  อาจารยละออ     เพชรรัตน   อาจารยสถาบันราชภัฏราชนครินทร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2)  นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ   เสนอตอ
ประธานกรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณา

3) นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบแกไขแลวไปทดลองใช  ( Try   Out  )
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30  คน   และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห  หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอโดยวิธี
หาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  ( Pearson’s Product  Moment  Correlation )  ระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม  ( Item - Total Correlation )    คัดเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต  .50  ขึ้นไป

ซ่ึงปรากฏวา  แบบสอบถามฉบับนี้มีคาอํานาจจําแนกระหวาง   .78 − .97
4) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบ

ถามโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา  ( Alpha  Coefficient  )   ของ คอนบาค ( Cronbach , 1990 : 202 –
204  )  ผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ปรากฏวา  แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ  .99  ซ่ึงสามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางได

5) นําแบบสอบถามที่หาความเชื่อมั่นแลว ทําเปนฉบับสมบูรณ เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

               1)  ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ถึงผูอํานวยการการประถม
ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทราที่เปนกลุมตัวอยาง

  2)  ขอหนังสือขอความรวมมือจากหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอพรอมแนบหนังสือขอ
ความรวมมือในการวิจัยที่ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อ
ขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง

  3)  ทําหนังสือขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียนชวยแจกแบบสอบถามใหคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง

  4)  กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  2
สัปดาห   ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง

    5)  ถายังไมไดแบบสอบถามคืนผูวิจัยจะนัดมารวบรวมแบบสอบถามอีกครั้งภายใน  1
สัปดาห

                 6)  สงแบบสอบถามไปทั้งหมดจํานวน   440  ฉบับไดรับคืนมาทั้งหมด  440  ฉบับ
คิดเปนฉบับสมบูรณรอยละ  100

3.4   การวิเคราะหขอมูล

  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาดําเนินการ  ดังนี้
1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของแตละฉบับ

2. แยกแบบสอบถามเปนกลุมตามขนาดของโรงเรียนในแบบสอบถามตอนที่  1  และ
นํามาหาคาความถี่และคารอยละ

        3. นําแบบสอบถามตอนที่  2  มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  และนําคะแนน
ที่ไดไปหาคาสถิติ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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                    4. เกณฑการพิจารณาการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา     พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของแตละดาน
( บุญชม    ศรีสะอาด  และบุญสง    นิลแกว. 2535 : 22 – 25 )  ดังนี้

       4.51 – 5.00      หมายถึง    การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด
                    3.51 – 4.50      หมายถึง    การมีสวนรวมอยูในระดับมาก

       2.51 – 3.50      หมายถึง    การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
       1.51 – 2.50      หมายถึง    การมีสวนรวมอยูในระดับนอย
       1.00 – 1.50      หมายถึง    การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด
1. ทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางตัวแปร  คือ  ขนาดของโรงเรียนที่

แตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way  Anova  ) และเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธี   นิวแมน  คูลส ( Newman – Kuels  Student  Method )
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