
บทที่ 3  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรยีนสังกัดเทศบาลตําบล กาญจน

ดิษฐ จังหวัดสรุาษฎรธานี ปการศึกษา 2557 ถือวานักเรียน 1 คน มีผูปกครองคนเดียว รวมเปน

ประชากรทั้งหมด 414 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล 

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Cohen 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power (Cohen อางถึงใน วรรณะ บรรจง, 2557: 220) ซึ่งกําหนดให 

Effect size = 0, α err prop = 0.05, Power (1- ß err prop) = 0.95 และ Number of groups = 3 

ไดกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน ซึ่งผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) 

โดยใชระดับช้ันเรียนเปนช้ันในการสุม ไดระดับอนุบาล จํานวน 117 คน ระดับประถมศึกษา 138 คน 

รวมกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน จากน้ันจึงใชวิธีสุมอยางงาย (Random Sampling) โดยการจับฉลาก

ตามระดับช้ันเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม 
 

ผูปกครองของนักเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 

อนุบาล  190 117 
ประถมศึกษา 224 138 

รวม 414 255 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความ

ตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัด

สุราษฎรธานี ลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูปกครองมีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดาน

การตัดสินใจ ดานการประสานงาน และดานการติดตามประเมินผล มีลักษณะเปนแบบมาตรสวน

ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท (Likert’s Scale) โดยผูวิจัยใชเกณฑ      

ในการกําหนด ดังน้ี 

 5  หมายถึง ตองการมสีวนรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 4  หมายถึง ตองการมสีวนรวมอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง ตองการมสีวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง ตองการมสีวนรวมอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง ตองการมสีวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดกําหนดวิธีในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับความตองการมสีวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานการประสานงาน 

และดานการติดตามประเมินผล 

 2.  นําขอมูลและแนวคิดตาง ๆ มากําหนดเปนนิยามศัพทและสรางแบบสอบถามให

ครอบคลุมนิยามศัพทและตัวแปรกําหนด 

 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปเสนอกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อพิจารณา

แกไขขอบกพรองใหมีความถูกตอง สมบูรณ พรอมทั้งตรวจสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถามและ

นํามาพิจารณาปรับปรุงตามคําแนะนําใหเหมาะสม 

 4.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจแกไขจากกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว 

ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัยหรือวัดผลประเมินผล 1 ทาน ดาน

ภาษาไทย 1 ทาน และดานการจัดการศึกษา 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
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(Content Validity) แลวนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญไปคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item 

Objective Congruence: IOC) ของขอคําถามแตละขอเพื่อเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 

 5.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใช (Try Out) 

กับผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามทั้งฉบับไปหาคาความเช่ือมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990 : 202 - 204 อางถึงใน บังอร ศรีวิริยะ, 2557 : 64) ได

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.98 

 6.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล          

ในการทําวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีจากผูปกครองนักเรียน โรงเรียน 

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557 มีข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบรหิารโรงเรียนสงักัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขอความอนุเคราะหเกบ็รวบรวมขอมูลจากผูปกครองทีเ่ปนกลุมตัวอยาง 

 2.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาเสนอตอผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมกับนัดหมายวันเวลากับ

ผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยาง 

 3.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองที่ตอบแบบถามระดับอนุบาล จํานวน 

117 คน และระดับประถมศึกษา จํานวน 138 คน 

 4.  จัดเกบ็แบบสอบถามดวยตนเอง หลงัจากแจกแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห 

 5.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทําการ

วิเคราะห ดังน้ี 

 1.  แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครองเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) โดยถามเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับช้ันของนักเรียนในปกครองโดย
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การหาคาความถ่ี (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบคํา

บรรยาย 

 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี แบงออกเปน 

4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานการประสานงาน และดานการติดตามประเมินผล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม และเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 3. ใชเกณฑการแปลงผลคะแนนเฉลี่ยตามความคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 

100) ดังน้ี 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ตองการมีสวนรวมในระดับมากทีสุ่ด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ตองการมีสวนรวมในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ตองการมีสวนรวมในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ตองการมีสวนรวมในระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ตองการมีสวนรวมในระดับนอยทีสุ่ด 

 4.  เปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง และเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติการทดสอบคา t-test 

(Independent Samples) กับกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม ไดแกตัวแปรระดับการศึกษาของผูปกครอง 

และระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง และ F-test กับกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ไดแก ตัวแปร

อายุ และอาชีพ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และถาพบการ

ทดสอบ F มีนัยสําคัญ ก็จะทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Scheffé 

สถิติท่ีใช 

ผูวิจัยไดกําหนดสถิติใชในการวิเคราะหขอมลูดังน้ี 

 1.  สถิติสําหรับการวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค และคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

 2.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  2.1 คาเฉลี่ย (Mean) 

  2.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

  3.1 การทดสอบที (t-test) 

  3.2 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  


