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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
   การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม       
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกตามกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และขนาดโรงเรียน 
โดยผูวิจัย  ไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
     3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.2.1  การสรางเครื่องมือ    
     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
   3.4  การวิเคราะหขอมูล 

          3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  3.1.1  ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  170  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษา
แยกตามขนาดของสถานศึกษา  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  127  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จํานวน  1,143  คน  สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  43  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จํานวน  645  คน รวมคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด  1,788  คน 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง   ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่  และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  จากประชากรทั้งหมดเทียบบัญญัติไตรยางศของคณะกรรมการ
แตละขนาดของสถานศึกษา  สุมอยางงายไดกลุมตัวอยางดังนี้  
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                  1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  127  แหงมีจํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา  1,143  คน 
กลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่  และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  
เทียบบัญญัติไตรยางศได  203  คน  และเทียบบัญญัติไตรยางศตอสถานศึกษาอีกครั้งไดสถานศกึษาละ  
2  คน  รวมเปนกลุมตัวอยาง  254  คน 
               2)  สถานศึกษาขนาดใหญ  43  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  
645  คน  กลุมตัวอยางจากตาราง  Krejcie & Morgan  เทียบบัญญัติไตรยางศได  114  คน  และ
เทียบบัญญัติไตรยางศตอสถานศึกษาอีกครั้งไดสถานศึกษาละ  3  คน  จากนั้นสุมอยางงาย รวมเปน
กลุมตัวอยาง  129  คน 
             รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  383  คน  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 1  แสดงประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

สถานศึกษา ขนาด

โรงเรียน 
จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวนและ

กรรมการ

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

จํานวน            
กลุมตัวอยาง 

สพท. ฉช.  1 ขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ 

127 
43 

1,143 
645 

254 
129 

รวม  170 1,788 383 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน  3  ขั้นตอนคือ 
                 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  มี  5  ระดับ  ของ Likert 
(Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  ดังนี้ 
                    5     หมายถึง     มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด 
                    4     หมายถึง     มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษามาก 



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

 

 

44 

                    3     หมายถึง     มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาปานกลาง 
                   2     หมายถึง     มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษานอย 
                   1     หมายถึง     มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษานอยที่สุด 
            ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
3.3  การสรางเครื่องมือ 

                
  3.3.1  ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อเปนกรอบแนวคิด
ในการสรางเครื่องมือ 
  3.3.2  ศึกษาคํานิยามศัพทเฉพาะของการวิจัย  ไดแก  การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานทั้ง  4  ดานคือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ    
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป 
  3.3.3  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
   3.3.4  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ  เพื่อปรับปรุง  
แกไข 
 

3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                                             
                         
  3.4.1  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  (Content  Validity)  โดยใชเทคนิค  IOC  (ดูภาคผนวก ค)    จํานวน  5  คน  ดังนี้ 
     1)  ดร.สมชาย  เทพแสง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  7     
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       กระทรวงศกึษาธิการ 
   2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลุวดี  โรจนไพศาลกิจ ผูอํานวยการสํานกัวิจยัและบรกิาร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
    3)  นายมานิตย  ปรีชาหาญ    ผูอํานวยการโรงเรียนผาณิตวิทยา  ฉะเชิงเทรา 
    4)  นางสาวสมพร  วัฒนศิริ    ศึกษานิเทศก 8   
       สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา  เขต 1 
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   5)  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  อนุเมธางกูร  กรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  3.4.2  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหคําเสนอแนะ ปรึกษาอาจารยทีป่รึกษาภาคนพินธ 
เพื่อพิจารณาปรับปรุง  แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 
  3.4.3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช  (Try  Out)  กับคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน  30  คนดังนี้     

 1)  โรงเรียนบานหินแร                      จํานวน  2  คน 
 2)  โรงเรียนบานทากระดาน             จํานวน  2  คน 
 3)  โรงเรียนบานโปรงเจริญ             จํานวน  2  คน 
 4)  โรงเรียนบานทาซุง                     จํานวน  2  คน 
 5)  โรงเรียนบานแปลงไผ-ขุนคลัง         จํานวน  2  คน 
 6)  โรงเรียนบานศรีเจริญทอง           จํานวน  2  คน 
 7)  โรงเรียนบานลาดกระทิง                จํานวน  2  คน 
 8)  โรงเรียนบานหวยน้ําใส               จํานวน  2  คน 
 9)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  41                จํานวน  2  คน 
 10)  โรงเรียนบานหนองคอก                 จํานวน  2  คน 
 11)  โรงเรียนวัดปากน้ํา                       จํานวน  2  คน 
 12)  โรงเรียนวัดบานซอง                    จํานวน  2  คน 
 13)  โรงเรียนวัดบางตลาด                    จํานวน  2  คน 
 14)  โรงเรียนวัดสามรม                       จํานวน  2  คน 
 15)  โรงเรียนวัดบางมะเฟอง                จํานวน  2  คน 

           3.4.4  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ดวยวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204)  ที่เรียกวา  สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Cofficient)  
ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  .93  คาความเชื่อมั่นรายดานดังนี้ 
             1)  ดานวิชาการ               คาความเชื่อมั่น  .79 
               2)  ดานงบประมาณ       คาความเชื่อมัน่  .79 
                          3)  ดานการบริหารงานบุคคล          คาความเชื่อมัน่  .80 
               4)  ดานการบริหารทั่วไป     คาความเชื่อมัน่  .83 
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              3.4.5  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว ทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
             ผูวิจัยไดดําเนนิการเปนขั้นตอนดังนี ้
  3.5.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1)  ดานวิชาการ 
                           2)  ดานงบประมาณ 
                           3)  ดานการบริหารงานบุคคล 
                           4)  ดานการบริหารทั่วไป 
  3.5.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  นําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา 
ที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง  เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 3.5.3  การสงแบบสอบถาม  ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง 
  3.5.4  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเปนผูรวบรวมดวยตนเอง  หลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว  2  สัปดาห 
 3.5.5  เมื่อไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดรับแบบสอบถามอีกใน  1  สัปดาห 
 3.5.6  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด  383  ฉบับ  ไดรับกลับคืนมาจํานวน  383  ฉบับ  
เปนฉบับสมบูรณทั้งหมด  คดิเปนรอยละ  100 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
         
  ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 3.6.1  ใชโปรแกรมสําเร็จรปูคอมพิวเตอร 
  3.6.2  ตอนที ่1  ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคาความถี่และรอยละ 
แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
  3.6.3  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1
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วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย  ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลวนําเสนอในรูปตาราง
พรอมกับคําบรรยายประกอบ 
  3.6.4  ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา 
  3.6.5  เกณฑการวิเคราะหขอมูล  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535,  หนา 163) 
                     คาเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารสถานศกึษาในระดับมากที่สุด 
                     คาเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในระดับมาก 
                    คาเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มสีวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในระดับปานกลาง 
                    คาเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในระดับนอย 
                    คาเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในระดบันอยที่สุด   
 

3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 
  ใชสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาความถี่และคารอยละ  คาเฉลี่ย  ( X )  และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน   
(S.D.)                                                                                                                                                                               


