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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ผูวิจัยดําเนินการวิจัย 
ตามลําดับ  ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 แผนปฏิบัติการวิจัยหรือข้ันตอนการทําวจิยั 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้น
กอนประถมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  7 โรงเรียน  ประจําปการศึกษา 2547  จํานวน  
396 คน 
 สุมตัวอยางผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นกอนประถมศึกษาปที่ 3  
ในโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน 7  โรงเรียนปการศึกษา 2547  โดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน  
(ณรงค ศรีสวัสดิ์.  2542 : 65)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 196  คน คํานวณหาขนาดตัวอยางแตละ 
โรงเรียน  จากนั้นสุมตัวอยาง  (Simple Random)  ของแตละโรงเรียนตามอัตราสวน  ดังนี้ 

1) โรงเรียนรุงโรจนวิทยา จํานวน     6 คน ไดกลุมตัวอยาง   3 คน 
2) โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร จํานวน   40 คน ไดกลุมตัวอยาง 20 คน 
3) โรงเรียนดาราจรัส จํานวน 121 คน ไดกลุมตัวอยาง 60 คน 
4) โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว จํานวน   42 คน ไดกลุมตัวอยาง 21 คน 
5) โรงเรียนจุฑาทิพย จํานวน 100 คน ไดกลุมตัวอยาง 49 คน 
6) โรงเรียนธีราวิทยา จํานวน  59 คน ไดกลุมตัวอยาง 29 คน 
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7) โรงเรียนอนันตวิทยา จํานวน   28 คน ไดกลุมตัวอยาง   14 คน 
รวม  จํานวน 396 คน  ไดกลุมตัวอยาง196 คน 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  
3.2.1   ประเภทของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถาม  เกี่ยวกับ 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยแบงออกเปน 2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  เปนแบบสอบแบบสํารวจรายการ เพื่อสอบถามขอมูลทั่วไป 
เกี่ยวกับระดับการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
ในงาน  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหาร
ทั่วไป ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  ชนิด  5  ระดับ  จํานวน  
37 ขอ  และตอดวยคําถามปลายเปดเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็น  สําหรับแบบสอบถามแบบ 
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   แสดงเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้   (John. W. Best &  
James V. Kahn. 1993 : 179) 
  5  คะแนน  หมายถึง  มีสวนรวมมากที่สุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  มีสวนรวมมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  มีสวนรวมปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  มสีวนรวมนอย 
  1  คะแนน  หมายถึง  มีสวนรวมนอยที่สุด 
 3.2.2   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
  ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลไวดังนี ้

1) ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปกครอง 
ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

2) สรางแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ 
และพิจารณาแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ
ของเนื้อหา  ความเหมาะสม และความสอดคลองของขอคําถาม  โดยใชเทคนิค  IOC  (ดังภาคผนวก  
ค.)   ซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ  6  ทาน  ดังนี้   

(1) นายพิชัย  วงศกลม   
ศึกษานิเทศก 8  ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานนิเทศ  ตดิตาม ประเมนิผล 
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 

(2) นางประไพ  สุขสวัสดิ์   
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวดัทาเกวียน (สัยอุทิศ)   

(3) นางสําเร็จ  วรรณพิรุณ   
อาจารย 3 ระดบั 9  โรงเรียนวัดทาเกวยีน  (สัยอุทิศ)   

(4) นางพัชรินทร  คชรัตน   
อาจารย 3 ระดบั 8  โรงเรียนวัดทาเกวยีน  (สัยอุทิศ)    

(5) นางทัศไนย  โกพิมาย   
อาจารย 2 ระดบั 7 โรงเรียนวดัทาเกวียน  (สัยอุทิศ)    

(6) นางสาธิกา  แนวอินทร  อาจารย 2  ระดับ 6  โรงเรียนวัดทาเกวยีน  
(สัยอุทิศ)    

4) ปรับปรุงแบบสอบถาม  ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  แลวเสนอตอ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม 

5) นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจแกไขแลวไปทดลองใช  (Try out)   
กับผูปกครองนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  คือ  ผูปกครองของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
ปที่  3  โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน   
30  คน   

6) นําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใช  มาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  โดยใชสูตรของครอนบาค  (Cronbach. 1990 : 202 – 204)  ไดคาความเชื่อมั่น 
0.98 
  7)  นําแบบสอบถามที่สมบูรณ  ไปสอบถามผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางตอไป  
 3.2.3   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อหาคาสถิติ 
ที่ตองการ  ดังนี้ 
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1) คาความถี่  (Frequency) 
2) คารอยละ  (Percentage) 
3) คาเฉลี่ย  (Mean)   
4) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
5) เปรียบเทียบความแตกตางโดยการทดสอบคาที  (t - test) 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 3.3.1   เสนอขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร  ถึงผูปกครองนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนเอกชน จํานวน  
7 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
 3.3.2   ผูวิจัยนําหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา   และแบบสอบถาม 
ถึงผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยาง และขอความอนุเคราะหจากครูประจําชั้นใหแจกแบบสอบถาม 
ถึงผูปกครองโดยเนนใหแจกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยฝากไปกับนักเรียนในปกครอง  
และกําหนดวันสงแบบสอบถามคืน  ภายใน 2 สัปดาห 
 3.3.3   การเก็บแบบสอบถามคืน  แบบสอบถามแตละฉบับไดกําหนดวันรับคืน และ 
ผูวิจัยจะไปขอรับแบบสอบถามคืนจากครูประจําชั้นแตละโรงเรียนดวยตนเอง  และเก็บคืน 
แบบสอบถามตอไป 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.4.1   นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 
 3.4.2   วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปกครองโดยใชคาความถี่ คารอยละ  แลวนาํเสนอเปน
ตารางประกอบคําบรรยาย 
 3.4.3   วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยใชสถิติ  
คาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย  โดยใช
เกณฑการวิเคราะหขอมูลของ  เบสท  ดังนี้  (John W. Best & James V. Kahn.  1989 : 179) 
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  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีสวนรวมในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีสวนรวมในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีสวนรวมในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีสวนรวมในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีสวนรวมในระดับนอยที่สุด 
 3.4.4   เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีระดับการศึกษาและอาชีพ 
ตางกัน  ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยการทดสอบคาที  (t-test) 
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3.5  ขั้นตอนการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2  ขั้นตอนการทําวจิัย                                                                                                                                                                   

ศึกษาเอกสาร ศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1 ไดกรอบเนื้อหาการวิจัย 

กําหนด 
ประชากรและ
กลุมตัวอยาง 

ศึกษาวิธีการ 

ในการสุมกลุมตัวอยาง 

จากประชากรที่ตองการ 

2 ไดกลุมตัวอยาง 

ที่ตองการ 

สราง 
แบบสอบถาม 

ศึกษารูปแบบ  
และออกแบบสอบถาม 

ไดแบบสอบถาม 

 

ตรวจสอบ 
แบบสอบถาม 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรง 
4 ไดแบบสอบถาม 

ที่เที่ยงตรง 

ดําเนิน 
การสอบถาม 

สงแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยาง  จํานวน 196 คน 
6 รอรับไดขอมูล 

จากแบบสอบถาม 

เก็บรวบรวม 
ขอมูล 

เก็บคืนแบบสอบถาม 

สํารวจความสมบูรณ 
7 ไดขอมูลที่ครบถวน 

ตามที่ตองการทราบ 

วิเคราะหขอมูล 
รายงานผล 
การวิจัย 

วิเคราะหขอมูล 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
8 ไดผลการวิจัยครบถวน 

เสนอเปนผลงานวิจัย 

3 

ทดลองใช ทดลองใชกับผูปกครองนักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษาปที่ 3 

5 ไดแบบสอบถามทั้งฉบับ 

ที่มีคาเชื่อมั่น 0.98 


