
บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

วจิยัตามหวัขอ้ ดงันี�  

 1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.  สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรในการวิจยัครั� งนี�   ไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํนวน  98  แห่ง  จาํแนกเป็นสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดใหญ่  25  แห่ง  ซึ� งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแห่งละ  15  คน  สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดเล็ก  73  แห่ง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  9  คน  รวมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานทั�งสิ�น  1,032  คน  

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในครั� งนี�   ได้จากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�น 

(Stratified Random Sampling)  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

จาํนวน  8  กลุ่ม  คาํนวณโดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ  เครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and 

Mogan. 1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  278  คน  เพื�อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานแห่งละเท่า ๆ กนั  จึงปรับเพิ�มเป็น  280  คน  โดยเปรียบเทียบตามสัดส่วนของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก ดงัตาราง 1  
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ตาราง  1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั จาํแนกตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จาํนวนประชากร 
ร.ร.ขนาดเล็ก 

จาํนวนประชากร ร.ร.
ขนาดใหญ่ 

 

จาํนวนคณะกรรมการ 
ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

คณะกรรมการภายใน 146 50 70 
คณะกรรมการภายนอก 511 325 210 

รวม 657 375 280 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั� งนี�   ได้แก่  แบบสอบถามเกี�ยวกับระดับ        
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  แบ่งออกเป็น       
2  ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1  แบบสอบถามข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกับขนาดของ        
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  และสถานภาพของกรรมการในคณะกรรการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  4  ดา้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
โดยอาศยัแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1961 : 125)  กาํหนดการใหค้ะแนน ดงันี�  
 1  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย  

 2  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 3  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 4  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งมาก 
 5  คะแนน  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 

 การแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี�ยของจุดตดั      
ดงันี�   (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103) 
 ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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 ขั&นตอนการสร้างเครื�องมือและหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 ในการสร้างเครื�องมือ มีขั�นตอน ดงันี�  

 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที� เกี�ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ        

คณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน จากเอกสารและตาํราทั�งในและต่างประเทศ 

 2. ศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

ศึกษาขั�นพื�นฐาน ทั�งในและต่างประเทศ 

 3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื�อหาเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ของคณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน ทั�ง 4 ดา้น ภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 4. นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื�อหาความเที�ยงตรง

เชิงเนื�อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาคาํถาม ซึ� งประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 5 ท่าน โดยใชค้่าดชันี IOC  ซึ� งไดค่้าดชันีอยูร่ะหวา่ง 0.08 - 1.00   

 5. นาํแบบสอบถามที�ได้รับการตรวจแก้ไขโดยผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุงแล้ว นาํเสนอ

ประธานกรรมการและกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณา  

 6. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out)  กบัคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  

 7. นาํแบบสอบถาม มาวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาสัมประสิทธิh

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's Alpha Coefficient)  ซึ� งไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม  

ทั�งฉบบัเท่ากบั 0.97 

 8. นําแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื�อมั�นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง          

ที�กาํหนด  เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามความมุ่งหมาย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่งถึง     

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื�อขอความ

อนุเคราะห์ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตอบแบสอบถาม 

 2. ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเอง  ได้แบบสอบถามคืนมา 

จาํนวน 280 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ          
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงบรรยาย  ได้แก่             
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน   
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตามสถานภาพ  โดยใชก้ารทดสอบค่าที  (t-test) 

 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื&นฐาน 

 1.  ร้อยละ  (Percentage) 
 2.  ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 3.  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

 1.  ตรวจสอบค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดชันี  IOC 
(Index of Consistency)   
 2.  วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  โดยการหาค่าสัมประสิทธิh
แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใช ้    
การทดสอบที (t-test) 
 




