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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 สําหรับการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชน  จังหวัดชลบุรี  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  ระดับการมีสวนรวม  ลักษณะ
การมีสวนรวม  ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  ประชากร 
ที่ใชในการวิจัย  คือ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขต
จังหวัดชลบุรีเปนหนวยวิเคราะห  (Unit  of  Analysis)  ผูใหขอมูล  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษา
เอกชน  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับใบอนุญาต  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทน 
องคการชุมชนหรือศิษยเกา  และผูแทนผูทรงคุณวุฒิ โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามประเด็น  ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล  
 3.6  แผนการปฏิบัติการวิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย                     

มีรายละเอียดดังนี ้
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
               
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
 1)  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี จํานวน  105  แหง  ผูใหขอมูล  คือ  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับใบอนุญาต  ผูแทนผูปกครอง  
ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชนหรือศิษยเกา  และผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 
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 2)  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ  (Stratified  Random 
Sampling)  โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้นของการสุม เกณฑที่ใชในการแบงกลุมประชากร  คือ
เกณฑตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ใชในแนวทางการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ซ่ึงกําหนดขนาดของโรงเรยีนในสวนภูมิภาค 
ไวดังนี้ 
 (1)  ขนาดเล็ก  ประถมศึกษามีนักเรียนไมเกิน 120  คน มัธยมศึกษาไมเกิน 500 คน 
 (2)  ขนาดกลาง  ประถมศึกษามีนักเรียนตั้งแต  121 - 280  คน  มัธยมศึกษาตั้งแต  
501 - 1,500  คน 
 (3)  ขนาดใหญ  ประถมศึกษามีนักเรียนตั้งแต  281 คนขึ้นไป  มัธยมศึกษาตั้งแต 
1,501 คนขึ้นไป 
 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane. 1970 : 608 - 
609,  อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ.  2543 : 79)  ที่ความเชื่อมั่นได 95 %  คาความคลาดเคลื่อน  
0.5 %  ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนจํานวน  83  แหง  ดังรายละเอียดตอไปนี้     
 1)  นําสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน  จํานวน  105  แหง  มาแบงเปน 3 กลุม  ดังนี้  
 กลุมที่  1  ไดแก  สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ  จํานวน  12  แหง  
 กลุมที่  2  ไดแก  สถานศึกษาที่มีขนาดกลาง  จํานวน  30  แหง  
 กลุมที่  3  ไดแก  สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก  จํานวน  63  แหง 
 2)  ดําเนินการสุมโรงเรียนโดยใชวิธีเทียบสัดสวน  ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน   
83  แหง  ดังนี้ 
 กลุมที่  1  จํานวน  12  แหง  ไดกลุมตัวอยาง  จาํนวน  9   แหง  
 กลุมที่  2  จํานวน  30  แหง  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  24  แหง  
 กลุมที่  3  จํานวน  63  แหง  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  50 แหง                                                      
 3)  สุมตัวอยางผูใหขอมูลโดยใชวิธีสุมแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จาก 
ผูแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาแหงละ  5  คน  รวมทั้งส้ิน  415  คน  โดย
จําแนกเปน  5  กลุมๆ  ละ  1  คน  ประกอบดวย 
 กลุมที่  1  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับใบอนุญาต  
 กลุมที่  2  ไดแก  ผูแทนผูปกครอง  
 กลุมที่  3  ไดแก  ผูแทนคร ู
 กลุมที่  4  ไดแก  ผูแทนศิษยเกา 
 กลุมที่  5  ไดแก  ผูแทนผูทรงคุณวุฒ ิ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 71 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
               เครื่องมือที่ใชในเกบ็รวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ  ประกอบดวย 
              ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมและลักษณะการมีสวนรวม 
จํานวน  65  ขอ  โดยสรุปเปนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดานตางๆ  ดังนี้ 
 ดานวิชาการ                          ขอ   1  –  ขอ 21 
 ดานงบประมาณ                   ขอ  22  –  ขอ 35 
 ดานการบริหารงานบุคคล    ขอ  36  –  ขอ 42 
 ดานการบริหารทั่วไป           ขอ  43  –  ขอ 65                             
 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  (Check  List)  ลักษณะเปนแบบสอบถาม 
แบบมาตรประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  โดยแตละระดับกําหนดชวงคะแนนไวดังนี้ 
 0        หมายถึง        ไมมีสวนรวม                                                     
 1        หมายถึง        รวมรับรู                                                             
 2        หมายถึง        รวมทํา                                                          
 3        หมายถึง        รวมคิด  
 4        หมายถึง        รวมคิดรวมทํา  
 ตอนที่  2  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริม และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมี 
สวนรวม  จํานวน  10  ขอ  เปนแบบสอบถามปลายเปด  ซ่ึงประกอบดวย 
 ปจจัยดานโรงเรียน                  ขอ  1  –  ขอ 6 
 ปจจัยดานชุมชน                      ขอ  7  –  ขอ 10   
 3.2.1  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยขึ้นมาจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้  โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1)  ศึกษาคนควาจากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยตางๆ  ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวของใน
เร่ืองของการบริหารแบบมีสวนรวม  ภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน  และชุมชน  แลว
สรางแบบสอบถามฉบับราง                                
 2)  นําเสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนํา   
ตรวจทานแกไขดานเนื้อหา  การใชภาษาและสํานวนที่ใชในแบบสอบถาม  และปรับปรุงแกไข
ตามที่ไดรับคําแนะนํา 
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 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม 
โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาเนื้อหาใหขอเสนอแนะ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขและปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ                                                   
 2)  นําแบบสอบถามมาหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Reliability)  โดย
นําไปทดลองใช  (Try  Out)  กับคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  
40 ทาน  คํานวณหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(α - coefficient ) ซ่ึงไดคา ความเชื่อมั่น เทากับ 0.99                                   
 3)  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล                     
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.3.1  เสนอสถาบันราชภัฏราชนครินทรขอหนังสือขอความอนุเคราะห  เพื่อขอความ 
รวมมือจากสถานศึกษาในการจัดเก็บขอมูล 
 3.3.2  จัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือหนังสือขอความอนุเคราะหใหสถานศึกษาเพื่อ
ทําการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมกลับคืน  จํานวน  415 ฉบับ 
 3.3.3  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณได  จํานวน 365  
ฉบับ  คิดเปนรอยละ 87.95  มาตรวจคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
 3.3.4  นําแบบสอบถามที่ตรวจแลวไปวิเคราะหผลตามวัตถุประสงค               
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล            
 
 3.4.1  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คํานวณคาสถิติตางๆ  
 3.4.2  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมและลักษณะการมีสวนรวม
วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย  ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยกําหนดความหมายของคาเฉล่ีย  
ดังนี้                 
 1)  0.00 - 0.50        หมายถึง        ไมมีสวนรวม 
 2)  0.51 - 1.50        หมายถึง        นอย 
 3)  1.51 - 2.50        หมายถึง        ปานกลาง 
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 4)  2.51 - 3.50        หมายถึง        มาก 
 5)  3.51 - 4.00        หมายถึง        มากที่สุด                                
 3.4.3  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมี 
สวนรวม  วิเคราะหโดยหาคาความถี่ คารอย และจัดลําดับจากมากไปหานอย  
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3.5  แผนการปฏิบัติการวิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย 
 
       ขั้นตอนการวิจัย                                   การดําเนินงาน                                        ผลที่ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 
 

1.  กําหนดกรอบ 
การวิจยั 

ศึกษาเอกสารงาน  
แนวคดิ ทฤษฎี และ 
งานวิจยัที่เกีย่วของ 

กรอบแนวคิด 
การวิจยั 

 

2. สรางเครื่องมือ 
    การวิจยั 

 

สรางเครื่องมือวิจัย 
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

รางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย 

3. ตรวจสอบคุณภาพ 
    เครื่องมือ 

เครื่องมือตามกรอบแนวคิด 
การวิจยั ตรวจสอบเครื่องมือ 

โดยผูทรงคุณวุฒ ิ

เครื่องมือที่เที่ยงตรง
และเชื่อถือได 

4. เก็บรวบรวมขอมูล 
ในสถานศึกษาเอกชน  

จังหวดัชลบุรี จํานวน 83   แหง 
ขอมูลที่สมบูรณมา
วิเคราะห 365 ฉบับ 

5. วิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูล 

โดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ผลการวิเคราะห 

ขอมูล 

 
 
 

6. รายงานผลการวิจยั 
     

 

สรุปผลการวิจัย เสนอแนวทาง
การมีสวนรวม 

แนวทางการ
พัฒนาการมีสวน
รวมที่เหมาะสม 


