บทที่ 2
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มุงศึกษาถึงกระบวนการ
เสริมสรางความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนโดยการมีสวนรวมของพหุภาคี และเงือ่ นไขปจจัยที่
มีผลตอการสรางความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน และผูเกีย่ วของ
ตลอดกระบวนการศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดวิธีวิจยั ดังตอไปนี้

ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุมคือ
1. กลุมแกนนํา ซึ่งเปนผูรวมคนหารูปแบบในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวยตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชน ไดแก ผูบริหารของโรงเรียน คณะ
ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม จํานวน 10 คน คณะกรรมการของโรงเรียน จํานวน 9 คน สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลทาทอง ผูนําชุมชนและตัวแทนผูปกครองที่ยินดีเขารวมกิจกรรม จํานวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น 25 คน
2. ประชาชน ไดแก ผูปกครองนักเรียน และประชาชนทัว่ ไปที่เขารวมกิจกรรมการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จํานวน 200 คน

แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเสริมดวยเชิง
ปริมาณ เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยใหมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
1. การลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพความตองการ และสรางความคุนเคย
กับโรงเรียนและชุมชน
2. การจัดเวทีประชุมกลุม เพื่อศึกษาปญหา ความตองการ กําหนดรูปแบบการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไว
ติดตามประเมินผล
สะทอนผลการปฏิบัติ
สรุปผลการดําเนินงานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนเตรียมวิจัย
1.1 การคัดเลือกโรงเรียน
คัดเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก โรงเรียนวัดเขาพระ
นิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีหลักเกณฑในการเลือกพื้นที่ คือ
1.1.1 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีสอนใน
ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ทางคณะผูบริหารและคณะครูให
ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.1.2 ผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ประชาชน ใหความสนใจ และ
ยินดีรว มมือในการดําเนินการวิจัย
1.2 การบูรณาการตัวผูวิจัยใหเขากับชุมชน
ผูวิจัยไดประสานงานกับผูบ ริหารโรงเรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล และ
ผูนําชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมในชุมชน โดยลงพื้นทีเ่ พื่อศึกษาสภาพจริงของชุมชน พบปะกับ
กลุมตาง ๆ การทําความรูจักคุนเคยอยางไมเปนทางการ โดยการพูดคุย เพื่อใหเกิดความไววางใจ
และการยอมรับ และประเมินความตั้งใจจริงของแกนนําในพื้นที่ทจี่ ะรวมมือในโครงการวิจยั
1.3 สรรหาทีมวิจยั ฝายชุมชน ที่เปนตัวแทนจากกลุมผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ประชาชน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนผูน ํา เปนที่ยอมรับจากคนในหมูบาน เต็มใจ
และสนใจที่จะเขารวมใน โครงการวิจัย
1.4 สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน
1.5 จัดประชุมแกนนํา จัดเวทีประชุมกลุมแกนนํา สํารวจปญหา ความตองการ กําหนด
รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยใชเทคนิคการจัดกระบวนการ
เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุมอยางมีสวนรวม เทคนิค AIC การวิเคราะห SWOT
การระดมสมอง
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติการ
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจยั เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งประกอบไปดวยขัน้ ตอน
ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ (Action) 3) การสังเกตการณ (Observing)
4) การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflecting) แตละขั้นมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การวางแผน (Planning)
ผูวิจัยและกลุม แกนนําปฏิบัติดังนี้
2.1.1 รางแผนปฏิบัติการโดยผูวจิ ัยและกลุมแกนนํา
2.1.2 นําเสนอแผนปฏิบัติการแกโรงเรียนและ องคการบริหารสวนตําบล (ผูที่
เกี่ยวของ) ทราบเพื่อขอความเห็นชอบสูการปฏิบัติ
2.2 การปฏิบัติการ (Action)
2.2.1 กําหนดผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผน
2.2.2 ปฏิบัติการตามกิจกรรมตาง ๆ
2.3 การสังเกตการณ (Observing)
2.3.1 สังเกตการดําเนินงานตามกิจกรรมทีก่ ําหนด
2.3.2 บันทึก เก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติการของกลุมผูวิจัยและประชาชนทั่วไป
2.3.3 ประเมินผลการดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนแตละกิจกรรม
2.4 การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflecting)
2.4.1 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ผลการปฏิบัติ
2.4.2 หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
2.4.3 ปรับปรุงพัฒนาสวนทีเ่ ปนปญหา และยังไมสมบูรณเพื่อเสริมสรางการ
ปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
รายละเอียดดังแผนการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการดังนี้
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3. ขั้นตอนการติดตามผลและประเมินผล
3.1 การติดตามผล และความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน เพือ่ ดูผล
การดําเนินงาน ตลอดจนความกาวหนาของกิจกรรมที่ไดดําเนินไปแลว และกิจกรรมที่ยังไมสามารถ
ดําเนินการตามแผน ผลการปฏิบัติงานที่พึงพอใจ ปญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน
3.2 การประเมินผลทุกขัน้ ตอนของการดําเนินงาน เพื่อสะทอนการปฏิบัติ ซึ่งอาจตอง
กลับไปดําเนินการซ้ําอีกบางขั้นตอน เพื่อใหไดขอมูลที่ถกู ตอง ครบถวน และแสวงหาวิธีการ
แกปญหาทีด่ ีทสี่ ุด
3.3 การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย โดยประเมินผลรวมกันของทีมแกนนํา
หลังเสร็จสิ้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เครื่องมือในการวิจัย
1. ลักษณะของเครื่องมือ
ในการทําการศึกษาครั้งนีใ้ ชเครื่องมือจําแนกตามลักษณะของการใชงาน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เทคนิคที่ใชในการวางแผนขั้นเตรียมวิจัย ไดแก การจัดเวทีระดมความคิด
เทคนิค AIC การวิเคราะห SWOT Focus group และ Mind mapping
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบการสังเกตแบบมีสวนรวม ใชในการสังเกตรายละเอียดของกิจกรรมใน
แตละขั้นตอนของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเขารวมกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.2 แบบสัมภาษณ ใชสัมภาษณความรูส ึก ความคิดเห็น เปนขอคําถามที่ผูวิจัย
กําหนดขึ้นตามกรอบของวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อตองการทราบแนวความตาง ๆ วาเปนไป
ในลักษณะใด ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณแบบเจาะลึกในประเด็นทีต่ องการทราบ
2.3 แบบประเมินระดับความพึงพอใจ เปนขอความใหผูที่เกี่ยวของแสดงความ
พึงพอใจ 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย และพอใจนอยที่สุด
2. การสรางเครื่องมือ
ในการทําการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือแบบสังเกตแบบมีสวนรวม
แบบสัมภาษณ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ และแบบสํารวจ ดังนี้
1. ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบ และวิธีการสรางเครื่องมือ

70

2. ศึกษารูปแบบการสรางเครื่องมือแบบสังเกตแบบมีสวนรวมแบบสัมภาษณ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
3. สรางเครื่องมือแบบสังเกตแบบมีสว นรวม แบบสัมภาษณ แบบสอบถามวัดความพึง
พอใจ
4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและเหมาะสม ตลอดจนใหคาํ แนะนําในการปรับปรุงแกไข
5. ปรับปรุงแกไขตามทีอ่ าจารยวิทยานิพนธเสนอแนะ แลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแกไข ประกอบดวย
6. แกไขขอบกพรองตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา เพื่อความสมบูรณยงิ่ ขึ้น นําเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
7. ดําเนินการปรับปรุงแกไขอีกครั้งจนเกิดความสมบูรณมากที่สุด กอนที่จะนําไปใชใน
การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางการวิจยั

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดการดําเนินงานในชุมชนระหวางเดือนสิงหาคม
2548 ถึง เดือนเมษายน 2549 โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นดังนี้
1. ขั้นตอนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในขั้นนี้จะ
เก็บรวบรวมขอมูลจากทีมแกนนํา ไดดําเนินการดังนี้
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนขอมูลทุติยภูมิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่
ศึกษา ไดแก แผนที่ชุมชน ประวัติชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาตาง ๆ ในชุมชน
1.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยผูวจิ ัยไดดําเนินการสังเกตปรากฏการณตาง ๆ ในการ
รวมกิจกรรมกับชุมชน
1.3 การสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลดานทัศนคติ และพฤติกรรมในการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. ขั้นการปฏิบัติการตามแผนการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ใน
ขั้นนี้จะเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุม เปามาย ไดดาํ เนินการดังนี้
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน เปนขอความใหผูที่เกี่ยวของแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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2.2 การสนทนากลุม ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยเสริมและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนีจ้ ะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
1. ขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไดขอ มูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตอง
โดยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ดังภาพประกอบ 4 หลังจากนั้นจะนํา
ขอมูลมาแจกแจงความถี่ สรุป และอภิปรายผล และเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนาตาม
วัตถุประสงค
การสังเกต

การสัมภาษณ

ผลการปฏิบัติงาน
เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
แตละกิจกรรม

การสนทนากลุม

ภาพประกอบ 4 การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method)

2. ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอรเพื่อหาคาทาง
สถิติตาง ๆ ดังนี้
2.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป
2.2 คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหขอ มูล
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

