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บทที่   3 

 

ระเบียบและวิธีดําเนินการ 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

          การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน   สภาพปจจุบันและปญหา   ตลอดจนแนวทางการพัฒนารปูแบบการบรหิารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จังหวดัเชียงใหม กลุมตัวอยางทีใ่ช 
ในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน  30   คน   ประกอบดวย   ผูบริหารโรงเรียน    ผูชวยผูบริหาร   
ครูอาจารย    นักเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผูปกครองนักเรียน   และ
บุคลากรหลักในชุมชน 
          ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัดําเนนิการเก็บขอมลูโดยการสัมภาษณในแนวลกึ   การสังเกต
แบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน บันทึกการปฏิบัติงาน
ของกลุมตัวอยาง   แผนงาน   โครงการตาง ๆ   บันทึกความคดิเห็นและความรูสึกของกลุม
ตัวอยาง   จากนั้นจึงนําขอมูลมาวิเคราะห  สรุปและอภิปรายผล 
            ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางและสังเกตการณจาก
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  ณ  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   จังหวดัเชียงใหม   โดยใชเครื่องมอื
ที่ ผูวิจยัสรางขึ้น  แลวนาํเครื่องมอืไปทดลองใชสัมภาษณครูและนกัเรียนในโรงเรยีนหางดงรฐัราษฎร
อุปถัมภ จํานวน  5  คน  เพือ่ทดสอบความชัดเจนถูกตอง  และเพื่อเปนแนวทางปรับปรุงใหเครื่องมือมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 การที่ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวจิัยเชิงคณุภาพในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากเชื่อวาจะเปน      
วิธีการที่จะนําไปสูการคนพบคําตอบของขอคําถามเกี่ยวกับรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานสภาพปจจุบันและปญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารดังกลาว      
ทั้งนี้วิธีการวจิยัในแนวทางนีจ้ะทําใหผูวิจยัทราบวามีปรากฏการณอะไรเกิดขึ้น   และปรากฏการณ
เหลานั้นมคีวามหมายอยางไรตอบุคคลที่เกี่ยวของ  ดังที ่  สุภางค   จันทวานิช (2539 : 12-
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37)         ไดอธิบายถึงลักษณะการวิจยัเชิงคุณภาพวา  “เปนการวิจยัที่แสวงหาความรูโดยการ
พิจารณาปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอมตามความเปนจริงทุกมิติ   เพื่อหาความสัมพันธ
ของปรากฏการณกับสิ่งแวดลอม  ซ่ึงวิธีการวิจัยเปนการเก็บขอมูลดานความรูสึกนึกคิด  มักใช
เวลานานในการติดตาม ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการเปน
วิธีการหลักในการเก็บ    รวบรวมขอมลู และเนนการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอมูล
แบบอุปนัย และในสวนของหลักการวจิยัเชิงคุณภาพ    ผูวิจัยตองมีการเตรียมตัวทํางานใน
ภาคสนาม   ซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญเพราะเปนการปูพื้นฐานของการทาํงาน จะตองมีการเลือกสนาม
ที่เหมาะสม  การกําหนดบทบาทของผูวิจัย  และการสรางความสัมพันธอันดีกบัผูที่อยูในสนาม  
ดังนั้นอาจสรปุไดวา  การที่ผูวิจัยจะเขาไปศึกษาในสนามใดสนามหนึ่งนั้น ควรมีการเตรียมตวัทั้ง
ในแงของการหาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมนั้นและการเตรียมตัวของนกัวิจัยเอง เมื่อ
นักวจิัยไดเขาไปในสนามทีจ่ะศึกษาแลว    ส่ิงสําคัญที่นักวจิัยจําเปนตองทํากอนคือ การแนะนํา
ตัวเอง   การสรางความสัมพันธ   เพราะจะเปนส่ิงที่นําไปสูขอมูลได   จากนั้นไดแกการทําแผนที่
และการเลือกตัวอยางทีจ่ะศกึษา” 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย        
 

          ในการดําเนินการวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้
 ผูวิจัย   ผูวิจยัไดตระหนกัในการวจิัยอยูเสมอ  เพราะถือเปนเครื่องมือปฐมภูมิที่ใชใน 

การเก็บรวบรวมขอมูล   ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจยัตาง ๆ ไดสอบถามและหาแนวคิดจาก
ผูรู  เพื่อใหไดมุมมองและความเขาใจอยางชัดเจน  เพราะถือวาผูวิจยัมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการ
ทําใหขอมูลมีความหมาย   ในการนี้ผูวิจัยไดศกึษาเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเริ่มจาก
การศึกษาระเบียบวิธีวจิัยเชงิคุณภาพ  ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องการสรางเครื่องมือ   วิธีการสัมภาษณ  
การสังเกต   การจดบันทกึ  การวิเคราะหขอมูลและการสรางสมมติฐานจากผลการวิเคราะหขอมูล 
โดยไดฝกฝนและทดลองปฎิบัติจนเกดิทกัษะและความชํานาญ  เพื่อใหสามารถดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมลูไดครบถวนตามขอบเขตของการวิจยัที่กําหนด  นอกจากนีใ้นฐานะที่ไดรวมปฏิบัติ
และไดศกึษาหลักการ  แนวคดิเกี่ยวกบัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาอยางละเอียด  จึงทําให
ผูวิจัยสามารถบันทึกปรากฏการณที่เกดิขึ้นในโรงเรียนทีใ่ชเปนกรณีศกึษาไดตรงตามสภาพที่เปนจริง
มากที่สุด   ประการสําคัญผูวิจัยไดตระหนกัถึงความสําคัญของจรรยาบรรณของนักวิจัยซ่ึงมีผลตอความ
เที่ยงตรงของการเก็บรวบรวมและตีความหมายของขอมูล   ดังนัน้เพื่อใหเกดิความเที่ยงตรงของ
ขอมูล   และเพื่อขจัดความลําเอียงหรืออคติ (Bias) ผูวิจัยจึงขอความยินยอมจากกลุมตัวอยางที่
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ศึกษาใหผูวิจยัเขาไปคลุกคลีใกลชิด    ในกิจกรรมและปรากฏการณตาง ๆ ได  โดยผูวิจัยไดช้ีแจง
จุดมุงหมายของการเขาไปศึกษาสังเกต ในปรากฏการณอยางชัดเจน และตลอดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูวิจัยไดสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมตวัอยางและวางตัวเปนกลางในทุกสถานการณ
เพื่อใหไดรับความไววางใจจากผูใหขอมูลรวมทั้งสรางความ   เชื่อมั่นแกผูใหขอมูลวา   ขอมูลนั้น
จะไมทําใหผูใหขอมูลเดือดรอนหรือสงผลเสียหายตอการปฏิบัติงานของผูใหขอมูลแตประการใด   
ทั้งนี้ผูวิจยัไดยดึหลักจรรยาบรรณของการวจิัยอยางเครงครัดในทุกขัน้ตอนของการวิจยัเพื่อให
ผลการวิจัยคร้ังนี้ถูกตอง เที่ยงตรง และนาเชื่อถือมากที่สุด 
 แบบสัมภาษณ       เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   ผูวิจัยใชสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง  ซ่ึงไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร คณะคร ูนักเรียน ผูปกครองนกัเรยีน บุคลากร
หลักในชุมชน   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อถาม
ความคิดเหน็ของ  กลุมตัวอยางเกีย่วกับการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไปใชสภาพปจจุบัน ปญหาและการเปลี่ยนแปลงหรือปรากฎการณที่เกดิขึน้ อันเปนผลจากการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช   โรงเรียนเปนฐานและทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มตีอการบริหารสถานศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน รวมทั้งขอเสนอแนะเกีย่วกับการบริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
 แบบสังเกต ผูวิจยัใชแบบสังเกตเปนเครื่องมอืในการสังเกตและบนัทึกพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงาน   บรรยากาศการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  ลักษณะทาทแีละการแสดงออกของ
กลุมตัวอยางขณะถูกสัมภาษณ ปรากฎการณ  สภาพทั่วไปของโรงเรียน   ตลอดจนลักษณะหรือ
สภาพการปรบัตัวของบุคลากรในบริบทของการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
 เอกสารหลักฐานตาง ๆ     ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทีแ่สดงหรือบงชี้แนว
ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน  รายงานประจําปของโรงเรียน  บันทึกการปฏิบัติงาน
ของกลุมตัวอยาง   แผนงาน  โครงการตาง ๆ การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ 
บันทึกการประชุมและบนัทกึความคิดเห็น หรือความรูสึกของกลุมตัวอยางที่มีตอการบริหารโดยใช       
โรงเรียนเปนฐาน ทั้งนี้เพื่อยืนยนัขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  และการสังเกตการณ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร    เปนกลุมประชากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนหาง
ดง-รัฐราษฎรอุปถัมภ   จังหวัดเชียงใหม   ปการศกึษา  2544  มีจํานวน  30  คน ซ่ึง
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ประกอบดวย              ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  คณะคร ูคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรยีน บุคลากรหลักในชุมชน  ประธานนกัเรียน และรอง
ประธานนักเรยีน   
 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางที่ถูกเลือกแบบเจาะจงจากผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการบริหารและปฎิบัติงานในโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภ จังหวัดเชียงใหม  
จํานวน 30  คน   ซ่ึงประกอบดวย 
 1.  ผูบริหารโรงเรียน   จํานวน  1  คน 
  2.  ผูชวยผูบริหารในโรงเรียน  จํานวน  5  คน 
 3.  ตัวแทนครูในโรงเรียน จํานวน  5  คน 
 4.  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  จํานวน  5  คน 

 5.  ตัวแทนผูปกครองนักเรยีน    จํานวน  10  คน 
 6.  ตัวแทนบคุลากรหลักในชุมชน  จํานวน  2  คน 

 7.  ประธาน  และรองประธานนักเรียน   2  คน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ   สังเกต    และศึกษาเอกสารตาง ๆ  อาทิเชน
บันทึกการปฏบิัติงานของบุคลากรในโรงเรียน   โดยมีขัน้ตอนดังนี้ คอื 

 1.  การสัมภาษณ      ผูวิจยัตดิตอขอความรวมมือจากกลุมตวัอยางในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ จังหวัดเชยีงใหม  แลวนัดหมายเพื่อทําการสัมภาษณดวยตนเอง  ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณแตละ
กลุมเปนผูกําหนดวนั  เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ   

 2.  การสังเกต    ผูวิจัยบันทกึขอมูลจากการสังเกตสภาพการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง    
ในขณะปฏิบัตงิานประจําและในระหวางการอบรมสัมมนาที่โรงเรยีนจดัขึ้น  ตลอดจนสังเกตความรวมมอื
และการมีสวนรวมภารกจิดานตาง ๆ ของบุคลากรทั้งภารกิจประจําและกิจกรรมพิเศษ   รวมทั้ง
บรรยากาศในสถานศึกษาและปรากฎการณที่เกิดขึ้นทั้งในระหวางปฎิบัติงานและภายหลังการปฎิบัติงาน 

 เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางในโรงเรียน แผนงาน โครงการตาง ๆ     
คําส่ังการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมตัวอยางฝายตาง ๆ   บันทึกความคิดเหน็หรือ
ความรูสึกของกลุมตัวอยางทีม่ีตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   รายงานประจําป   
ตลอดจนผลการประเมินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคลากรไดปฏิบัติรวมกัน     ทั้งนี้เพื่อ
ยืนยนัปรากฏการณที่เกดิขึ้นจากการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรางสมมติฐานชั่วคราว (Working 

Hypothesis) ในระหวางการสัมภาษณและสังเกตเปนระยะ ๆ   ตลอดชวงระยะเวลาการเกบ็
รวบรวมขอมลู  และเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ    สังเกตและจากหลักฐานการ
ปฎิบัติงานในรูปเอกสารรวมทั้งบันทึกที่เปนลายลักษณอักษรตาง ๆ ไดครบถวนตามที่กําหนดแลว จึง
นําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ จากนั้นนํามาจําแนกประเภท จัดกลุมขอมูลตาม
คุณลักษณะทีก่ําหนด แลวจึงนํามาวิเคราะหและสรางสมมติฐานชั่วคราว  (Working  
Hypothesis) ตามลําดับ 

 
แนวทางการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

          สรุปและอภิปรายผลจากขอมูลที่วิเคราะหโดยเปรียบเทยีบกับแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษา    
สรางสมมติฐานชั่วคราว   (Working  Hypothesis)     และเขียนรายงานในลักษณะการ
บรรยายภายใต     
ขอบเขตของการวิจัยทีก่ําหนด 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการ  
 
          เนื่องจากการวจิัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผูวิจยัไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ 
สามเสา (Triangulation) คือโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  การสังเกตสถานการณหรือ
ปรากฏการณและโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ    และเมื่อรวบรวมขอมูลไดครบถวนสมบูรณ
ตามวัตถุประสงคของการวิจยัแลว   จึงไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการสามเสา 
(Triangulation)  อีกครั้งเพื่อใหผลการวิจัยถูกตองตรงตามความเปนจริง   ดังนั้นในการ
ดําเนินการวิจยั   จึงใชระยะเวลารวม  24  เดือน   นับตั้งแตเดือนเมษายน  2544  ถึงเดือน
มีนาคม  2546  
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