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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการ       ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน 
โรงเรียนประถมศึกษา   อําเภอแมแตง   จงัหวัดเชียงใหม  ครั้งนี้   เปนการวิจยัเชิงปรมิาณ     โดยมี
วิธีดําเนนิการตามลําดับ  ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนีค้ือ     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม   ในปการศึกษา 2545   จํานวน  43  
โรงเรียน   จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  583  คน ดังนี ้

ตําบลที่มีโรงเรียน   1-2  โรง  จํานวน  6  ตําบล  มีคณะกรรมการทั้งหมด  143  คน 
ตําบลที่มีโรงเรียน   3-4  โรง  จํานวน  4  ตําบล  มีคณะกรรมการทั้งหมด  209  คน 
ตําบลที่มีโรงเรียน   5-6  โรง  จํานวน  3  ตําบล  มีคณะกรรมการทั้งหมด  231  คน 
2.  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้  คือ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ประถมศึกษา   อําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหม   ปการศกึษา 2545  ใน 13 ตําบล   การสุมตัวอยางใช
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage Sampling)  ดังนี ้
                   ขั้นตอนที่  1  จัดตําบลออกเปน 3  กลุม ตามจํานวนโรงเรียนในแตละตําบล   
      กลุมที่  1  ตําบลที่มี 1-2 โรงเรียน จํานวน  6  ตําบล    
                        กลุมที่  2  ตําบลที่มี 3-4 โรงเรียน จํานวน  4  ตําบล    
                        กลุมที่  3  ตําบลที่มี 5-6 โรงเรียน จํานวน  3  ตําบล    
 ขั้นตอนที่  2  ทําการสุมโรงเรียนตามสัดสวน   โดยกําหนดการสุมกลุมตัวอยางรอยละ 50  
ของโรงเรียนที่มีอยูในแตละตําบล  ดังนี้  

     กลุมที่  1  ตําบลที่มี 1-2 โรงเรียน   จํานวน 6 ตําบล     สุมตัวอยางตําบลละ 1 โรงเรียน  
ไดกลุมตัวอยาง  6 โรงเรียน    
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     กลุมที่  2  ตําบลที่มี 3-4 โรงเรียน จํานวน  4 ตําบล     สุมตัวอยางตําบลละ 2  โรงเรียน  
ไดกลุมตัวอยาง  8 โรงเรียน    

     กลุมที่  3  ตําบลที่มี 5-6 โรงเรียน จํานวน  3 ตําบล     สุมตัวอยางตําบลละ 3  โรงเรียน  
ไดกลุมตัวอยาง  9  โรงเรียน                         
                        รวมโรงเรียนที่ไดรับการสุมกลุมตัวอยางจํานวน  23 โรงเรียน    
 ขั้นตอนที่ 3   ทําการสุมตัวอยางจากโรงเรียนที่ไดรับการสุม  ตามสัดสวนของผูแทนกลุม
บุคคลที่เปนคณะกรรมการ   ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling)    โดยการจับฉลาก
รายช่ือคณะกรรมการ    ตามสัดสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละโรงเรียน  ได
จํานวนกลุมตวัอยางตามที่ตองการ    โดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่  
95%  ของ  ดารวิน   เฮนเดล (Darwin   Hendel  อางใน ดรุณ  หาญตระกลู : 2529 : ฒ)   คือ 234  คน 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
1.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล                      
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคดิทฤษฎี  รูปแบบและวิธีการเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ      

จากนั้นไดขอขอเสนอแนะจากอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ  ทําการกําหนดรูปแบบ เนื้อหาและสราง
เครื่องมือ   จากนั้นไดนําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบ  ดําเนินการปรับปรุงแกไข  
จัดพิมพและทดลองใชตามลําดับ    

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)   จํานวน 1  ฉบับแบงเปน  
3  ตอน ซ่ึงพัฒนามาจากเครื่องมือของชัยพร   พัฒนรักษ (2540 : 95-98) และปจฉิมา  มูลเมือง (2542 : 
79-85)  ดังนี้ 

 ตอนที ่ 1  ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม    
  ใชสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดและสถานภาพทางสังคม  

ใชแบบสอบถามแบบมีคําตอบใหเลือก จํานวน  5  ขอ 
 ตอนที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ใชสอบถามขอมูลในการพฒันาเกีย่วกับความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และการ

ไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา  แบงเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
  1)  ความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เปนแบบสอบถามแบบปลายปด  เพื่อวัดความรูความเขาใจตามขอคําถามซึ่งสังเคราะหและสรางขึ้น
จากเนื้อหาสาระในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ       วาดวยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน-
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2543   โดยใหเลือกตอบจาก  2  ตัวเลือก  คือ   ใช   และไมใช มีเกณฑการให
คะแนน  คือ  ตอบถูกให 1 คะแนน  และตอบผิดให 0 คะแนน แบบสอบถามมีจํานวน  25  ขอ 
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                   2)   การไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา      ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   เพื่อประเมินคาการไดรับขอมูลขาวสาร 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีแนวการตอบ  3 ตัวเลือก  คือ   การไดรับขอมูลขาวสาร 
ทางการศึกษาเปนประจํา   นาน ๆ คร้ัง   และไมเคยไดรับ   จํานวน  20 ขอ  โดยตรวจและใหน้ําหนกั
คะแนนตามเกณฑที่กําหนด  คือ  2   1  และ 0  ตามลําดับ  

ตอนที่  3    การมีสวนรวมในงานวิชาการ    ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
โรงเรียนประถมศึกษา    ซ่ึงพัฒนาจากการมีสวนรวมตามกรอบเนื้อหาของการวิจยัเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   มีแนวการตอบคือ   เปนประจํา  นาน ๆ คร้ังและไมเคย   
โดยใหน้ําหนกัคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนด  คือ  2  1  และ 0  ตามลําดับ  จํานวน  27 ขอ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สูงอายุ    และมีปญหาดานการอานหรือ 
ดานสายตา   ผูวิจัยไดเสนอใหใชการสัมภาษณประกอบการตอบแบบสอบถาม 

2.  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพของเครื่องมือ   โดยไดใชแนวทางในการทดลองและวิเคราะห

แบบสอบถามเพื่อการวิจยัของ   อุทุมพร (ทองอุไทย)  จามรมาน (2530 : 6-7, 36-39)   โดยทดลองใช
กับกลุมทดลองคือ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ของโรงเรียนวดับานเหลา  อําเภอแมแตง  
จํานวน 15 คน    ซ่ึงมีความคลายคลึงกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสวนใหญ
ที่จะเปนผูตอบจริง       โดยใหตอบแบบสอบถามเพื่อทราบระยะเวลาในการตอบ   รวมทั้ง  วิเคราะห
ความเหน็ของกลุมทดลองเกีย่วกับเนื้อหา  ภาษา  ความยากงายในการตอบ วิธีการ และความนาสนใจ
ของขอคําถาม   ซ่ึงการวิเคราะหผลการทดลองปรากฏดังนี้ 
       2.1  ผลการพิจารณาเวลาในการตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยของผูตอบ    ใชเวลาโดย
เฉล่ีย  40  นาที   อยูในเกณฑที่ยอมรับไดวาเปนเวลาที่เหมาะสม  

      2.2  ผลการประมวลความเหมาะสมของขอคําถามรายขอ   ทั้งดานภาษา   ความหมาย   
เนื้อหา  คําชี้แจง  และวิธีการตอบ  พบวา  ผูตอบเกินรอยละ 80  เห็นวามีความเหมาะสม 

2.3 ผลการพิจารณาความเที่ยง (Reliability)  ของแบบสอบถาม   จากการวิเคราะหผล 
การตอบคาํถามแตละขอ   พบวา   ผูตอบไดใหคําตอบทีส่อดคลองกันกับแนวดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการ       และสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานที่เปนจริงตามที่พบในโรงเรยีน    
ทั้งนี้   จากการทดลองใชแบบสอบถามจํานวน  2  คร้ัง   กับกลุมทดลองกลุมเดียวกนั    ผลการตอบมี
ความใกลเคยีงกันถือวาแบบสอบถามมีความเที่ยง 
 สรุปไดวาแบบสอบถามมีความสมบูรณเพียงพอ     สามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลได 
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล   ตามขั้นตอนตอไปนี ้
     3.1  ขอหนงัสือจากสถาบันราชภัฏเชียงใหม        ถึงหวัหนาการประถมศึกษาอําเภอ 

แมแตง  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.2  ขอหนงัสือจากหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอแมแตง     ถึงผูบริหารโรงเรียนซ่ึง

เปนโรงเรียนของกลุมตัวอยาง      เพื่อขออนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
รวมทั้งทั้งนําสงแบบสอบถาม 

3.3 ขอรับแบบสอบถามที่ผานการตอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คืน 
จากผูบริหารโรงเรียน 
      3.4  ดําเนินการเก็บรวมรวม    และตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลตอไป  

 4.   การวิเคราะหขอมูล     
 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   SPSS for WindowsVersion 10   

การวิเคราะหดาํเนินการตามระเบียบวิธีทางสถิติ   ตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี้    
     4.1 ขอมูลพื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เกีย่วกับภูมหิลังและ 

การพัฒนาศักยภาพดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่      และดานการไดรับขอมูลขาวสารทาง
การศึกษา   ดําเนินการดังนี ้  

1)  ขอมูลภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชความถี(่Frequence)   
และรอยละ (Percentage) 
           2)  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชคาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  กําหนด
เกณฑในการแปลผลการมีความรูความเขาใจตามคาเฉลี่ย  ดังนี ้

         คาเฉลี่ย  0.51 - 1.00   หมายถึง     มีความรูความเขาใจ 
        คาเฉลี่ย  0.00 - 0.50   หมายถึง    ไมมีหรือมีความรูความเขาใจนอย 

           3)  ขอมูลการไดรับขอมูลขาวสาร  ใชคาเฉลี่ย (Χ )    และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  โดยกําหนดเกณฑในการแปลผลการไดรับขอมูลขาวสารตามคาเฉลี่ย  ดังนี ้

               คาเฉลี่ย  1.34 - 2.00   หมายถึง     ไดรับขอมูลขาวสารเปนประจํา 
               คาเฉลี่ย  0.67 - 1.33   หมายถึง     ไดรับขอมูลขาวสารนาน ๆ คร้ัง                              

                     คาเฉลี่ย  0.00 - 0.66   หมายถงึ     ไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร  
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   4.2  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  มีดังนี ้
    วัตถุประสงคขอ 1   เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชยีงใหม   

    สถิติท่ีใช   การศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการ        ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นําเสนอดวยคาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  กําหนดเกณฑการแปลผล
ตามคาเฉลี่ยดังนี้ 

          คาเฉลี่ย   1.34 - 2.00   หมายถึง     มสีวนรวมมาก 
          คาเฉลี่ย   0.67 - 1.33   หมายถึง     มสีวนรวมปานกลาง 
          คาเฉลี่ย   0.00 -0.66    หมายถึง     มสีวนรวมนอย 
  วัตถุประสงคขอ 2   เพื่อศึกษาความสัมพนัธของภูมิหลัง     และการพฒันาศักยภาพของ

คณะกรรมการสถานศึกษากบัการมีสวนรวมในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม   

    สถิติท่ีใช    ในการศึกษาความสัมพันธของภูมิหลัง   ของคณะกรรมการสถานศึกษากับ 
การมีสวนรวมในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม   สถิติที่ใช  
คือ   การทดสอบไควสแควร  (Chi – square Test : χ 2- test)      สวนการศึกษาความสัมพันธเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา      กบัการมีสวนรวมในงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  สถิติที่ใช คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s  Product  
Moment  Correlation  Coefficient)  

 


	                     ค่าเฉลี่ย  0.00 - 0.66   หมายถึง     ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร  

