
 

 

บทที� 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 การวจิยัเรื�องการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 

3.1  รูปแบบการวจัิย 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นใช้การวิจัยเชิงผสม (Mixed methods research)โดยนําการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ลกัษณะที�สําคญัของการทาํ

วจิยัเชิงปริมาณคือ มีการตั�งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ส่วนลกัษณะที�สําคญัของการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง

คุณภาพ ไดแ้ก่ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื�อ ค่านิยม  และเจตคติของบุคคลเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อให้เกิดการ

บริหารจดัการแบบมีประสิทธิภาพและคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือการสัมภาษณ์เดี�ยว  

(In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการตีความหมาย

ของขอ้มูล (Interpretation  analysis) ซึ� งเป็นกระบวนการที�เกี�ยวกบัการคน้หาแนวคิด (Constructs)ที�

สามารถใชใ้นการพรรณนาและอธิบายเพื�อใหข้อ้มูลที�น่าเชื�อถือและมีนํ�าหนกัมากขึ�น  

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัเชิงปริมาณ เรียกวา่  กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพ   

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเรียกวา่กลุ่มเป้าหมาย ซึ� งมีรายละเอียดในการเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดงันี�  

 1.การวจัิยเชิงปริมาณ 

1)  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขนาดเล็กรวมถึงผูรั้กษา

ราชการแทนด้วยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานที�ปฏิบัติหน้าที�ในปี

การศึกษา 2555 โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก คือโรงเรียนที�มีนักเรียนตั�งแต่ 120 คนลงมา จาํนวน 

14,397 โรงเรียน 

 2)  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�   คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานที�ปฏิบติัหนา้ที�ในปีการศึกษา 2555 โดยคาํนวณหา

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ R.V.Krejice & D.W. Morgan (1970) เพื�อกาํหนดขนาดตวัอยา่ง



122 

 

และทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�น (Stratified Random Sampling) โดย

เริ�มจากขั�นตอนที�หนึ� ง  การแบ่งเป็นภูมิภาคตามสถานที�ตั�งของโรงเรียนที�ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด

เล็กปฏิบติัหนา้ที�อยู ่ขั�นตอนที�สอง  สุ่มเลือกผูบ้ริหารที�ใหข้อ้มูลตามสัดส่วนดงัรายละเอียดดงัแสดง

ในตารางที� 1 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ภูมิภาค จํานวนเขตพื�นที� ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เหนือ 42 3,762 98 

ใต้ 30 1,718 45 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 63 5,977 155 

กลาง 48 2,940 76 

รวม 183 14,397 374 
 

ที�มา  :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน.  2554 
 

 2.การวจัิยเชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัครั� งนี�ประกอบดว้ย  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการกาํหนดนโยบายและ

เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา 

ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ครูที�ปฏิบติัหนา้ที�ในโรงเรียนขนาดเล็ก ผูน้าํชุมชน กรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานหรือผูป้กครอง เครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก มูลนิธิศุภนิมิต ซึ� งคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายและ 

กลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยัมีเกณฑใ์นการคดัเลือกแต่ละกลุ่มดงันี�  

 1. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการกาํหนดนโยบายและเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล

ดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ โดยตอ้งมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญที�มีคุณสมบติัมีวุฒิ

การศึกษาขั�นตํ�าระดบัปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาที�

เกี�ยวขอ้ง ดาํรงตาํแหน่งในการบริหารองคก์รระดบักระทรวงและระดบักรม 

 2.  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา โดยผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษา โดยผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคทั�งการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม คือ ตอ้ง

มีเกณฑ์ในการคดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญที�มีคุณสมบติัวุฒิการศึกษาขั�นตํ�าระดบัปริญญาตรี ดาํรงตาํแหน่ง

ในการบริหารองคก์ร 
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 3.  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์

เชิงลึก คือ ตอ้งมีเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญที�มีคุณสมบติัวุฒิการศึกษาขั�นตํ�าระดบัปริญญาตรี 

ดาํรงตาํแหน่งในการบริหารองคก์ร 

 4.  ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลด้วย

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ตอ้งมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญที�มีคุณสมบติัวุฒิการศึกษา

ขั�นตํ�าระดบัปริญญาตรี ดาํรงตาํแหน่งในการบริหารองคก์ร 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

สนทนากลุ่ม และการโดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม คือ ผูบ้ริหารที�ทาํ

หนา้ที�ในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

6.  ครูที�ปฏิบติัหน้าในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลด้วยเทคนิคการสนทนา

กลุ่ม และไดมี้เกณฑ์ในการคดัเลือกครูที�เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม คือ ครูที�ทาํหน้าที�ในโรงเรียนขนาด

เล็กเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

7.  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสนทนา

กลุ่ม โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม คือ เป็นนายกเทศมนตรีเทบาลเมือง

ฯที�กลุ่มเป้าหมายในขอ้ 2 ปฏิบติัหนา้ที�อยู ่

8.  กรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือผูป้กครองโดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคการ

สนทนากลุ่ม โดยเป็นกรรมการการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กหรือเป็นผูป้กครองที�กลุ่มเป้าหมาย

ในขอ้ 2 ปฏิบติัหนา้ที�อยู ่  

9. ผูน้าํชุมชน โดยผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสนทนากลุ่ม โดยเป็นผูน้าํของชุมชนที�

กลุ่มเป้าหมายในขอ้ 2 ปฏิบติัหนา้ที�อยู ่

10.  เครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ� ง

เป็นกลุ่ม เอน็จีโอ  

11.  กลุ่มองค์กรนอกระบบ ผูว้ิจยัเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม คือ ผูแ้ทน

มูลนิธิศุภนิมิต 

 

3.3 ขั�นตอนการดําเนินการวจัิย 

 ขั�นตอนการดาํเนินการวจิยัดาํเนินเป็น 3 ระยะดงันี�  

 การดําเนินการวิจัยระยะที� 1 เป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary analysis) เกี�ยวกบั

รูปแบบในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น จากงานวจิยั และรายงานเกี�ยวกบัโรงเรียนขนาดเล็กที�สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั�นพื�นฐานที�ไดด้าํเนินการมา พร้อมทั�งทาํการสังเคราะห์รูปแบบที�ดาํเนินการบริหารจดัการแบบมี



124 

 

ส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทาํให้ทราบแนวทางที�ส่งเสริมให้การแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบ

ผลสาํเร็จ โดยใชเ้ครื�องมือการวจิยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  

 

3.4  เครื�องมือการวจัิย 

1. การศึกษาเอกสาร (Document study) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเกี�ยวกบัรูปแบบในการ

แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

จากงานวจิยั และรายงานเกี�ยวกบัโรงเรียนขนาดเล็กที�สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ที�ไดด้าํเนินการมา 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) ผูว้ิจยัใช้เทคนิคนี�

เก็บรวบรวมขอ้มูลในการสํารวจโรงเรียนเพื�อนาํขอ้มูลที�รวบรวมไดใ้ชป้ระกอบกบัการสัมภาษณ์

เชิงลึก ดงันี�  

(1) สังเกตบริบทของโรงเรียน เช่น ที�ตั�ง สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  

สภาพของหอ้งสมุด หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการต่างๆ  

(2) สังเกตบรรทดัฐานของโรงเรียน เช่น จารีต กฎเกณฑ์ ระเบียบและ

แนวปฏิบติัการดาํเนินงานการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

(3) สังเกตวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตของคนในโรงเรียน โดยสังเกตจาก

กิจวตัรประจาํวนัของคนในโรงเรียนที�เกี�ยวกบัการทาํงานแบบมีส่วนร่วม 

(4) สังเกตวฒันธรรมการทาํงานของครู  และการร่วมมือของครูกับ

ชุมชนในการทาํงานร่วมกนั ขอ้มูลทั�งหมดที�ไดจ้ากการสังเกต ผูว้ิจยัไดจ้ดบนัทึกและบนัทึกภาพไว้

เพื�อนาํไปใชต้รวจสอบกบัขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคอยา่งอื�น 

 

การดําเนินการวจัิยระยะที� 2 

 เป็นการดํา เ นินการวิจัย เ ชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ� ง

แบบสอบถามมีทั�งที�เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น (Rating Scale)  และมีแบบสอบถามความ

คิดเห็นแบบปลายเปิดไปพร้อมกนั 
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ภาพประกอบที� 8  ขั�นตอนดาํเนินการวจิยั 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเกี�ยวกับสภาพและปัญหาการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานดา้นบริหารงานทั�วไป การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล โดยมีแนวทางการดาํเนินการวจิยัดงันี�  

 1.  ศึกษาขอ้มูลที�เป็นหลกัการแนวคิด ทฤษฎี ที�เกี�ยวกบัการส่งเสริมการวิจยัทั�งที�เป็น

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากเอกสาร หลกัฐาน สื�อ และแหล่งขอ้มูลอื�นๆ  

2.  ดาํเนินการสร้างเครื�องมือในการเก็บรวบรวบขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

                  การวจัิยเชิงปริมาณ 

 

 ปัญหาการบริหารจดัการ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ทั�ง 4 ดา้น 

1. ดา้นบริหารงานทั�วไป 

2. ดา้นวชิาการ 

3. ดา้นงบประมาณ 

4. ดา้นบริหารงานบุคคล 

 
โดย Rating Scale 

รูปแบบการแกปั้ญหา 

โรงเรียนขนาดเล็ก ทั�ง 4 ดา้น 

1. ดา้นบริหารงานทั�วไป 

2. ดา้นวชิาการ 

3. ดา้นงบประมาณ 

4. ดา้นบริหารงานบุคคล 

โดยแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด 

การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 

โดยการสัมภาษณ์ผูต้อบแบบสอบถามใน

ประเด็นดงันี�  

การแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั�ง 4 ดา้น 

- ทาํอยา่งไรบา้ง 

- ผลเป็นอยา่งไร 

- ทาํไมปัญหาการดาํเนินงานยงัคงอยู ่

- ควรแกไ้ขอยา่งไร 

- อนาคตควรจะเป็นอยา่งไร 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนและ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรเป็นอยา่งไร 

 

นาํผลไปวจิยั ระยะที� 3 
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3.  จดัส่งแบบสอบถามใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งมีทั�งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ คือแบบสอบถามที�เป็น Rating Scaleในระดบัของปัญหา และรายการที�เป็น

คาํถามปลายเปิด ที�เป็นความคิดเห็นในประเด็นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา การมีส่วน

ร่วมในการแกปั้ญหาจากชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และยงัมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเพื�อสรุปขอ้มูลใหไ้ดใ้กลค้วามจริงที�สุด 

4.  นาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์ทั�งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลที�เป็นคาํถามแบบปลายเปิด  

โดยผู ้วิจ ัยได้ส่งแบบสอบถามจํานวน 380 ชุด ไปยงัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา ในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 38 แห่งโดยครอบคลุมทั�ง 4 ภูมิภาค และ

ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 368 ชุด จากจาํนวน 38 แห่ง โดยบางแห่งไดไ้ม่ครบจาํนวน 

10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.84  

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาในระยะที� 1 ระยะที� 2 จะทาํให้ทราบถึงสภาพและปัญหาของ

การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กทั�ง 4 ดา้น และขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขจากผูป้ฏิบติัโดย

ใชเ้ครื�องมือวจิยัในการเก็บรวบรวม ดงันี�  

 

3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอนดงันี�  

1.  ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาที�มี 

กลุ่มตวัอย่าง  เพื�อขอความร่วมมือประสานงานกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2.  ผูว้จิยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง

โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

3.  ประสานงานกับผู ้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที� เป็นกลุ่มตัวอย่างนัดหมายให้

กลุ่มเป้าหมายมาใหข้อ้มูลตามแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม   

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กที�เป็นกลุ่มตวัอย่างส่งกลบัแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ 

ยกเวน้ในโรงเรียนที�มีการจดัการสัมภาษณ์กลุ่ม ผูช่้วยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลและรวบรวมส่ง

ใหก้บัผูว้จิยั 

3.5.1 เครื�องมือที�เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวธีิการเชิงปริมาณ เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหา  และแนวทางเกี�ยวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เครื�องมือที�ใช้ คือ แบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั 

ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพ ปัญหาและแนวทางในการพฒันาโรงเรียนขนาด

เล็กที�ผูว้จิยัสร้างขึ�น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
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ตอนที� 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามขอ้มูลทั�วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 9 ขอ้ 

ตอนที� 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สอบถามความ

คิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหา และแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็นการบริหารงาน  

4 งาน  ดงันี�  

1)  งานวชิาการ   จาํนวน  19  ขอ้ 

2)  งานบริหารทั�วไป   จาํนวน  15  ขอ้ 

3)  งานงบประมาณ   จาํนวน  13  ขอ้ 

4)  งานบริหารบุคคล   จาํนวน  11  ขอ้ 

3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ� งผูช่้วยผูว้จิยัไดส้รุปรวบรวมเป็นขอ้สรุปเพื�อนาํไปสู่การวจิยัในระยะที� 3 ต่อไป  

 

3.6  สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิการเชิงปริมาณ 

                       1) ขอ้มูลที�เป็นแบบตรวจสอบรายการใชค้่าร้อยละ 

                       2) ขอ้มูลที�เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าใชก้ารแจกแจงความถี� หาค่าเฉลี�ย

เลขคณิต  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ทั�งในรายขอ้  รายกิจกรรมและภาพรวม เทียบกบัเกณฑด์งันี�    

4.20-5.00  หมายความวา่   เห็นดว้ย/มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

3.40-4.19   หมายความวา่   เห็นดว้ย/มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

2.60-3.39   หมายความวา่   เห็นดว้ย/มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.80-2.59   หมายความวา่   เห็นดว้ย/มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.79   หมายความวา่   เห็นดว้ย/มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ( X ) และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

การดําเนินการวจัิย ระยะที� 3 

 เป็นการวิจยัโดยผูว้ิจยันาํผลจากการสรุปในการวิจยัระยะที� 2 มาตั�งเป็นประเด็นเพื�อทาํ

การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มเป้าหมายที�เจาะจง จากนั�นจึงนาํไปสรุปผลเพื�อจดัการสนทนากลุ่ม แลว้

จึงทาํการสังเคราะห์เพื�อกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดงันี�  
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สรุปการวจิยัเชิงคุณภาพนั�นมีทั�งสิ�นดว้ยกนั 3 ส่วน ดงันี�  

1. สัมภาษณ์กบัผูต้อบแบบสอบถามจากจาํนวน 368 ชุด โดยผูช่้วยผูว้ิจยั จากนั�นนํา

ขอ้มูลผลการตอบแบบสัมภาษณ์เพื�อไปสู่ประเด็นสัมภาษณ์ในเชิงลึก 

ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียน

ขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจากเอกสาร

และการวจิยัอื�น ๆ 

 

ผลจากการวจิยัเชิงปริมาณ 

(จากระยะที� 2) 

 
การสมัภาษณ์ผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 

วเิคราะห์ความเป็นไปได ้

นโยบายของ สพฐ.

บริบทและความสาํเร็จ

ที�แตกต่าง 

ร่างรูปแบบ 

การบริหารจดัการ 

การบริหารจดัการ  

ทั�ง 4 ดา้น ของ    

โรงเรียนขนาดเลก็ 

รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

แบบมีส่วนร่วมที�เหมาะสมของชุมชนและ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

สรุปผลการวจัิย – รูปแบบการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม 

สังเคราะห์รูปแบบที�ดําเนินการ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ของชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ�น 

ภาพประกอบที� 9  ขั�นตอนดาํเนินการวจิยั 
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2.  จดัการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูว้ิจยัดาํเนินการเอง โดยไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

จาํนวน 10 ท่าน ที�เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกาํหนดนโยบายระดบั

กระทรวงและระดับกรมซึ� งเป็นผูบ้ริหารระดับสูง ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการบริหารปกครองท้องถิ�น 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา เครือข่ายเพื�อการศึกษา

เด็ก โดยมีผูใ้หส้ัมภาษณ์ดงันี�   
 

ลาํดับ ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง สถานที�สัมภาษณ์ 

1 นายชินวรณ์  บุณยเกยีรติ อดีตรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐสภา 

2 นายเสริมศักดิ�  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นางผานิตย์  มีสุนทร ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

4 ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

5 นายสมศักดิ� ปะริสุทโธ  

เหมทานนท์ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ�น 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ�น 

6 นายอาํนาจ  วชิยานุวตัิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัแผนและนโยบาย 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

7 ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 5 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

8 นายเดชา  พงษ์แดง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชายนาพฒันา 

ในฐานะประธานเครือข่ายโรงเรียน

ขนาดเล็ก ภาคกลาง อาํเภอเสนา  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดั 

พระนครศรีอยธุยา 

9 ดร.อจัฉรา  คะหินทพงศ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัลาดระโหง  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

10 นางสาวลาํยอง  เตียสกุล เครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก จงัหวดันนทบุรี 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพ  ปัญหา  และแนวทางทางการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  เพื�อนาํขอ้มูลที�

ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกทาํการการตรวจสอบความความเขา้ใจของผูว้ิจยัเกี�ยวกบัปรากฏการณ์

ของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ทั�งยงัเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ผูว้จิยัจะกาํหนดหวัขอ้ในการสัมภาษณ์จาํนวน 10 ขอ้โดยเรียงลาํดบัประเด็นที�ผูว้ิจยั

เตรียมไวอ้ย่างชัดเจน โดยใช้คาํถามแบ่งเป็น 2 หมวด 3 ชุด คือ หมวดนโยบาย และหมวดระดบั

ปฏิบติัการ ในหมวดของนโยบายสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการกาํหนดนโยบายในระดบักระทรวง

และระดบักรม และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารทอ้งถิ�น หมวดระดบัปฏิบติัการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษาและเครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก ขณะสัมภาษณ์แต่

ละคนผูว้จิยัจะเขียนขอ้สรุปที�ไดแ้ต่ละคนหลงัจากสัมภาษณ์ทนัที  ในระหวา่งการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะ

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผูใ้ห้ขอ้มูล เพื�อวิเคราะห์ความมั�นใจของผูใ้ห้ขอ้มูลว่า ขอ้มูลที�ให้มามี

ประโยชน์ต่อการทาํวิจยัมากนอ้ยเพียงใด และเพื�อให้เกิดความสมบูรณ์ตามประเด็นที�ผูว้ิจยักาํหนด

ไว ้ การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่านจึงมีความสําคญัยิ�ง  ดงันั�น การใชเ้ครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล จึงประกอบดว้ย 

1. ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั   

2. แบบบนัทึกภาคสนาม (Field  notes) และแบบบนัทึกส่วนตวัของผูว้ิจยั 

เป็นแบบบนัทึกที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในพื�นที�เป้าหมายไดแ้ก่ ส่วนแบบบนัทึกส่วนตวัของผูว้ิจยัเป็น

สมุดขนาดใหญ่ในการบนัทึกขอ้มูลทุกดา้นเพื�อให้สมบูรณ์ ซึ� งผูว้ิจยัจะบนัทึกขอ้มูลทนัทีเพื�อตอ้งการ

เก็บรายละเอียดในทุกคาํถามควบคู่กบัการสังเกต 

3. กลอ้งบนัทึกเทปวดีีโอ ที�เป็นภาพเคลื�อนไหว 

4. กลอ้งบนัทึกภาพนิ�ง  

การสัมภาษณ์กบักลุ่มที�ตอบแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบแนวทางที�เป็นไปได ้ของ

การแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในแต่

ละระดบั จากขอ้มูลที�ไดใ้นระยะที� 2 และระยะในที� 3 เพื�อใหไ้ดค้วามคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ ระยะนี�

ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินการ การจดัประชุมกลุ่มผูป้ฏิบติัการจริงเพื�อการสนทนากลุ่ม (Focus group)  

3.  จดัการสนทนากลุ่ม(Focus group) กบักลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั�ง4 ภูมิภาค ซึ� ง

ประกอบดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา อาจารย์

ประจาํมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ครู ชุมชน ผูป้กครอง กลุ่มองค์กรนอก

ระบบ  เพื�อหาแนวทางในการแกปั้ญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั�ง 4 ดา้น วา่ทาํอยา่งไรบา้ง ผลเป็น

อย่างไร ทาํไมปัญหาการดาํเนินงานยงัคงอยู่  ควรแกไ้ขอย่างไร อนาคตควรจะเป็นอย่างไร การมี
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ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรเป็นอย่างไร ค่านิยมและวฒันธรรมของ

ทอ้งถิ�นเป็นอย่างไร รวมถึงนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพควรเป็นอย่างไร โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มของผูบ้ริหารสถานศึกษา     

ผูป้ฏิบติัการระดบัสถานศึกษา ผูป้ฏิบติัการระดบัสถานศึกษา  ชุมชน และองคก์รปกครองทอ้งถิ�น 

เมื�อวนัพฤหัสบดีที� 6 มิถุนายน 2556 ที�บางกอกฮอลล์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 14 ท่าน ซึ� งผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มีดงันี�  
 

ลาํดับ ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง คุณลกัษณะ 

1 ดร.กวนิทร์เกียรติ   

นนทธ์พละ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผูบ้ริหาร

การศึกษา 

2 

 

นายดําหริ  งิมสันเทยีะ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ผูบ้ริหาร

การศึกษา 

3 ดร.เอกชัย  ผาบชัย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ผูบ้ริหาร

การศึกษา 

4 นายบํารุง  ฤทธิรัตน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ผูบ้ริหาร

การศึกษา 

5 ดร.ธีรพงษ์  สารแสน   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

ผูบ้ริหาร

การศึกษา 

6 ดร.ดรุณ ี จําปาทอง อาจารยส์าขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผูบ้ริหาร

การศึกษา 

7 ดร.สุรางค์  ธูปบูชากร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนปากดง อาํเภอเดิมบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

8 นายวฒันา  ชัยโสม ครูวทิยฐานะ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

โรงเรียนบา้น

เวิ�นร่องถ่อน 

9 นายพชิิต  ชูลติรัตน์ ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ศึกษานิเทศก ์

10 จ่าเอกยศสิงห์  เหลี�ยมเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางผึ�ง องคก์รปกครอง

ทอ้งถิ�น 

11 นายบดินทร์  ชัยริ มูลนิธิศุภนิมิต จงัหวดัเชียงราย NGO 

12 นายไสว  สนธิ ผูน้าํชุมชน และที�ปรึกษานายกเทศมนตรี 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ชุมชน 



132 

 

ลาํดับ ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง คุณลกัษณะ 

13 นางรัตนาพร  ชัยมาด ผูช่้วยกาํนนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชุมชน 

14 นางนํ�าผึ�ง  กลั�นกล้า ผูป้กครอง ชุมชน 

 

เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูว้ิจยัดาํเนินการจดั การสนทนากลุ่ม

เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพ  ปัญหา  และแนวทางทางการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ�นโดยมีดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในฐานะอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไดเ้ขา้สังเกตการณ์ใน

การสนทนากลุ่มดว้ย  ผูว้ิจยัทาํหนา้ที�เป็นผูด้าํเนินการ (Moderator) และจดบนัทึกดว้ย  และให้ผูช่้วย

นกัวิจยัเป็นผูจ้ดบนัทึก (Note taker) เพื�อไดข้อ้มูลที�สมบูรณ์มากที�สุด และมีผูช่้วยเหลือ (Assistant) 

ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลอ้งบนัทึกวีดีโอเป็นภาพเคลื�อนไหว กลอ้งถ่ายภาพนิ�ง และเครื�องมือบนัทึกเสียงช่วย

ในการบนัทึกตลอดการสนทนากลุ่ม เพื�อใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความสมบูรณ์ครบถว้น   

สรุปกระบวนการการดาํเนินการวจิยั ในระยะที� 1ในระยะที� 2 และในระยะที� 3 ซึ� งผูว้ิจยั

ไดน้าํขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยลาํดบั ดงันี�  

          1. ผูว้จิยันาํขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดม้าจากจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ดว้ย

การสัมภาษณ์กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามแบบปลายเปิดโดยเปิดกวา้งไม่จาํกดัการตอบเพื�อตอ้งการ

ทราบความคิดเห็นของผูส้ัมภาษณ์   

 2. จดัทาํประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีจุดเน้นโดยเฉพาะ (Focused interview) โดย

ผูว้ิจยัตอ้งการเนน้ประเด็นที�สนใจโดยเฉพาะเพื�อตอ้งการทราบคาํตอบจากผูถู้กสัมภาษณ์ โดยเป็น

การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informant interview) โดยเฉพาะเจาะจงบุคคลที�ถูกเลือกมาดว้ย

ตวัผูว้ิจยัเอง ซึ� งเป็นบุคคลที�มีความรู้และทกัษะความสามารถในการสื�อสารพูดคุยกบัผูว้ิจยั จากนั�น

จึงนาํขอ้มูลที�ไดท้ั�งจากสัมภาษณ์กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามแบบปลายเปิด และขอ้มูลที�ไดม้าจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั นาํมาจดัทาํประเด็นการสนทนากลุ่ม(Focus group)   

 3. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูว้ิจยัเริ�มจากการสัมภาษณ์ที�อยูกึ่� งกลางระหวา่งการ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ(Formal inteview) และการสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ(Informal interview)  

ดว้ยการกาํหนดประเด็นคาํถามไวช้ดัเจนส่วนหนึ�ง แต่ในขณะเดียวกนัผูว้จิยัก็สร้างคาํถามขึ�นมาใหม่ 

ๆ ได้ตลอดเวลาตามคาํตอบจากผูถู้กสัมภาษณ์แต่ละคนในกลุ่มนั�น ด้วยแบบบนัทึกส่วนตวัของ

ผูว้ิจยัมาจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั และใชว้ิธีการตรวจสอบ

แบบหลกัสามเส้า (Triangulation )ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลทั�งวิธีการเก็บขอ้มูล 

และที�ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล รวมถึงดา้นทฤษฏี  จากการนาํขอ้มูลทั�งหมดมาพิจารณาแลว้ แมจ้ะมา

จากแหล่งที�แตกต่างกนัทั�งเวลา สถานที� และบุคคล  
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 ดงันั�น ในระยะที�1 ระยะที� 2 และระยะที� 3 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมทุก

ขั�นตอน ขอ้มลูที�ไดม้าจากผลการศึกษาวจิยัทั�งหมดจึงมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัจากความคิดเห็น

ของผูใ้ห้ขอ้มูลในแต่ละระยะที�มีการวิจยัและศึกษา ถึงแมบุ้คคลบางท่านในแต่ละระยะ อาจมีความ

คิดเห็นที�แตกต่างดว้ยมุมมองและวิธีคิดของแต่ละท่าน หรือบางท่านอาจมีความเชื�อดว้ยวฒันธรรม

ของทอ้งถิ�นที�แฝงไปดว้ยความคิดเห็นส่วนตวัเพียงเล็กน้อยก็ตาม  แต่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัศึกษามาในแต่

ละกลุ่ม แต่ละท่านลว้นมีทิศทางที�เชื�อมโยงไปสู่เรื�องของการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

คุณภาพด้านการศึกษาในการพฒันานักเรียนที�อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียนขนาดเล็กที�อยู่ในเมือง เกาะแก่ง ภูเขา บนดอย ชายขอบ หรือในชนบท ถิ�นทุรกันดาร 

แมก้ระทั�งนกัเรียนที�เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ย ทั�งนี�  เพื�อให้เกิดการบริหารจดัการที�ดีกบัโรงเรียนขนาด

เล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ใหท้ั�วถึงและเสมอภาคดว้ยกนั 

 ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งในระยะที� 1 ระยะที� 2 และระยะที� 3 ดว้ยวิธีการเชิง

ปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพครบถ้วนแล้ว จึงได้ทราบถึงสภาพปัญหาในการบริหารจดัการ

โรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในปัจจุบนัว่าเป็น

อย่างไร รวมถึงรูปแบบในการแกปั้ญหาที�ผูว้ิจยัจะไดท้าํการสังเคราะห์รูปแบบที�เหมาะสมในการ

แกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น ไวใ้นบทที� 4 ต่อไป  


