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บทที่  3   
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยกําหนดวิธีการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี ้
 3.1  ประชากร 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 มีรายละเอียดในการดําเนนิการดังนี้ 
 

3.1  ประชากร 
 

3.1.1 ประชากร  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมโรงเรียนบางบอ  3  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  จํานวน  11 โรงเรียน รวม  111  คน  โดย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัศึกษาจากประชากรทั้งหมด  ดังตาราง   5 
 
ตาราง  5   ประชากร  
 

ลําดับที่ ช่ือโรงเรียนในกลุมบางบอ 3 จํานวนประชากร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

โรงเรียนตลาดคลองเจา   
โรงเรียนวัดนยิมยาตรา    
โรงเรียนวัดกาหลง   
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ   
โรงเรียนตลาดคลองสวน   
โรงเรียนคลองกระแชงเตย 

9 
15 
9 
9 
9 
9 
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ตาราง  5  (ตอ)   ประชากร 
 

ลําดับที่ ช่ือโรงเรียนในกลุมบางบอ 3 จํานวนประชากร 
7 
8 
9 

10 
11 

 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 
โรงเรียนวัดสคุันธาวาส   
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎรบํารุง   
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี   
โรงเรียนวัดคอลาด 

9 
9 
9 

15 
9 

 รวม 111 
 
 

3.2   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อสอบถาม  สภาพ
และความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุม
โรงเรียนบางบอ  3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  จํานวน  1  ฉบับ       
มี  2  ตอน  ประกอบดวย 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถาม
เปนแบบลักษณะเลือกตอบ  (Check  List) 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามสภาพและความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในกลุมโรงเรียนบางบอ  3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่      
การศึกษาสมทุรปราการ  เขต  2  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ   ดาน
บริหารงานบุคคล   และดานบริหารทั่วไป  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scales)  ตามแนวคดิของ  ลิเคอรท  (Best  and  Kahn.  1993  :  246-250)  ดังนี้ 
 5 หมายถึง สภาพและความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษามากที่สุด 
 4 หมายถึง สภาพและความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษามาก 
 3 หมายถึง สภาพและความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพและความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษานอย 
 1 หมายถึง สภาพและความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษานอยที่สุด 
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3.2.1    การสรางเครื่องมือ   มีขั้นตอนดังนี ้
1)   ศึกษาทฤษฎีจากเอกสาร  ตํารา  แนวคิดตาง ๆ  และงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการ

มีสวนรวมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จํานวน  4  ดาน  คือ   
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบรหิารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป 

2)   สรางแบบสอบถามฉบับราง  ครอบคลุมเนื้อหาในภารงานบริหารงานทั้ง    4  
ดาน  โดยนํากรอบแนวคิดภาระงานบริหารการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ.  
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  จําแนกเปนดานวิชาการ  10  ขอ ดานงบประมาณ  
10  ขอ  ดานบริหารงานบุคคล  10  ขอ  และดานบรหิารทั่วไป  15  ขอ 

3)   นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ควบคุมภาคนิพนธเพื่อ  
ตรวจสอบ  แนะนํา  ปรับปรุง  แกไข 

4)   นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวฒุิตรวจสอบความถูกตอง
ของภาษา โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก  ง)   จํานวน  5  คน  ดังนี ้

(1) ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร ตําแหนง  กรรมการบริหารหลักสูตร         
การบริหารการศึกษา 

(2) นายภูมนิันท  ขวัญเมือง ตําแหนงรองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 2 

(3) นางรัชนี   วิเศษมงคล ตําแหนงศกึษานิเทศก  8 
(4) นายวฑิูรย  ชางโต ตําแหนงศกึษานิเทศก  8 
(5) นางผองศรี  โกนาคม ตําแหนงผูอํานวยการ                                 

โรงเรียนคลองกระแชงเตย  
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1) หลังจากแกไขปรับปรุง  แบบสอบถามอยางละเอียดดีแลว  เพื่อใหแบบ    
สอบถามชุดนี้มีความเชื่อมั่น  (Reliability)  สําหรับการวจิัย  ผูวจิัยจึงนาํไปทดลองใชกับกลุมบุคคล
ที่มีลักษณะคลายกับกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน  คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ในกลุม 
โรงเรียนบางบอ  2   

2) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาวิเคราะหเพือ่หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  
(Discrimination)  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  
Correlation)  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  (Item – Total  Correlation)    ผลการวิเคราะห
ขอมูลพบวาแบบสอบถามดานสภาพการมสีวนรวมมีคาจาํแนก  ระหวาง   .29-.88    แบบสอบถาม
ดานความตองการมีสวนรวมมีคาจําแนก  ระหวาง   .42-.78  (ภาคผนวก ค) 
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3) หาคาความเชือ่มั่น  (Reliability)  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา              
(α - Coefficient)  ตามวิธีของ ครอนบาค  (Cronbach.  1990 : 202-204)  กําหนดคาของความเชื่อมั่น
ที่ระดับ .75  ขึ้นไป  ไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามดานสภาพการมีสวนรวมทั้งฉบบัเทากับ  .97   
และไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามดานความตองการมีสวนรวมทั้งฉบับเทากับ  .96 

4) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว  ทําเปนฉบับสมบูรณ เพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3.1 บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร   ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ  เขต  2  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทีก่ําหนดไว 

3.3.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ     
เขต 2  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการ
สถานศึกษาทีไ่ดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 

3.3.3 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 

3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการ ดังนี้ 

3.4.1 ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
3.4.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
3.4.3 ตอนที่  1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จะ

วิเคราะหโดยใชความถี่และคารอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
3.4.4 ตอนที่  2   เปนแบบสอบถามสภาพและความตองการมสีวนรวมในการจัด      

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน  4  ดาน  จะวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย   (    )     
และความเบีย่งเบนมาตรฐาน   (     )  แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

3.4.5 เกณฑการวเิคราะหขอมูล  การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจยักําหนดเกณฑ
ความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตวัช้ีวดั  ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว  
(2535  :  23-24)  แลวแปลความหมายตามเกณฑทีก่ําหนด  ดังนี ้
 

μ

σ
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   1) เกณฑการวเิคราะหการมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  ดงันี้ 
4.50-5.00 หมายความวา   มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดบัมากที่สุด 
3.50-4.49 หมายความวา   มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายความวา  มีสวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายความวา  มีสวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับนอย 
1.00-1.49 หมายความวา  มีสวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับนอยที่สุด 

2)  เกณฑการวเิคราะหความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  ดังนี ้
4.50-5.00 หมายความวา  ความตองการในการจดัการศึกษาอยูในระดับ     

มากที่สุด 
3.50-4.49   หมายความวา   ความตองการในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก 
2.50 -3.49   หมายความวา   ความตองการในการจัดการศึกษาอยูในระดับ 

ปานกลาง 
1.50-2.49   หมายความวา   ความตองการในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอย 
1.00-1.49   หมายความวา   ความตองการในการจัดการศึกษาอยูในระดับ 

นอยที่สุด 
 

3.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  ดังนี ้
3.5.1   ความถี่  และคารอยละ 
3.5.2.   คาเฉลี่ย  (    )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (    )  
 

μ σ


