บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื อง การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
วิจยั ตามหัวข้อ ดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 98 แห่ ง จําแนกเป็ นสถานศึกษาขันพืนฐาน
ขนาดใหญ่ 25 แห่ง ซึ งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานแห่ งละ 15 คน สถานศึกษาขันพืนฐาน
ขนาดเล็ก 73 แห่ง มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 9 คน รวมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานทังสิ น 1,032 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ในครังนี ได้จากกลุ่ มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชัน
(Stratified Random Sampling) ได้แก่ ผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
จํานวน 8 กลุ่ม คํานวณโดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and
Mogan. 1970 : 607 - 610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 278 คน เพือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา
ขันพืนฐานแห่ งละเท่า ๆ กัน จึงปรับเพิมเป็ น 280 คน โดยเปรี ยบเทียบตามสัดส่ วนของสถานศึกษา
ขันพืนฐานขนาดใหญ่กบั สถานศึกษาขันพืนฐานขนาดเล็ก ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั จําแนกตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานตามสถานภาพ
สถานภาพ

จํานวนประชากร
ร.ร.ขนาดเล็ก

จํานวนประชากร ร.ร.
ขนาดใหญ่

จํานวนคณะกรรมการ
ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง

คณะกรรมการภายใน
คณะกรรมการภายนอก
รวม

146
511
657

50
325
375

70
210
280

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั งนี ได้แก่ แบบสอบถามเกี ยวกับ ระดับ
การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน แบ่งออกเป็ น
2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี ยวกับ ขนาดของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน และสถานภาพของกรรมการในคณะกรรการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับระดับในการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 4 ด้าน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยอาศัยแนวคิดของลิเคอร์ ท (Likert. 1961 : 125) กําหนดการให้คะแนน ดังนี
1 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับน้อย
2 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับค่อนข้างน้อย
3 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับค่อนข้างมาก
5 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับมาก
การแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี ยของจุดตัด
ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)
ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย
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ขั&นตอนการสร้ างเครืองมือและหาคุณภาพของเครืองมือ
ในการสร้างเครื องมือ มีขนตอน
ั
ดังนี
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที เกี ยวข้อ งกับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน จากเอกสารและตําราทังในและต่างประเทศ
2. ศึ กษางานวิจยั ที เกี ยวข้องกับการมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาของคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน ทังในและต่างประเทศ
3. สร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุ มเนื อหาเกี ยวกับการมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา
ของคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน ทัง 4 ด้าน ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็ จแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ เพือหาความเทียงตรง
เชิ งเนื อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาคําถาม ซึ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน โดยใช้ค่าดัชนี IOC ซึ งได้ค่าดัชนีอยูร่ ะหว่าง 0.08 - 1.00
5. นําแบบสอบถามทีได้รับการตรวจแก้ไขโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิมาปรั บปรุ งแล้ว นําเสนอ
ประธานกรรมการและกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
6. นําแบบสอบถามทีได้รับการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
7. นําแบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาค่าความเชื อมันแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาสัมประสิ ทธิh
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's Alpha Coefficient) ซึ งได้ค่าความเชื อมันของแบบสอบถาม
ทังฉบับเท่ากับ 0.97
8. นํา แบบสอบถามที ผ่า นการตรวจสอบค่ า ความเชื อมันแล้วไปใช้ก ับ กลุ่ ม ตัวอย่า ง
ทีกําหนด เพือนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมาย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
1. ขอหนัง สื อ ราชการจากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี ส่ ง ถึ ง
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพือขอความ
อนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตอบแบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บ รวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง ได้แบบสอบถามคื นมา
จํานวน 280 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ขนาดสถานศึ ก ษาและองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐานตามสถานภาพของผู ้ต อบแบบสอบถามด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย ได้แ ก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาขันพืนฐาน และองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพนื& ฐาน
1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลีย (Mean)
3. ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
1. ตรวจสอบค่าความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหาของแบบสอบถาม โดยการหาค่ าดัชนี IOC
(Index of Consistency)
2. วิเคราะห์หาค่าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิh
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
สถิติทใช้
ี ในการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ ระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน
จําแนกตามขนาดสถานศึ กษาขันพืนฐานและสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดยใช้
การทดสอบที (t-test)

