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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมรีายละเอยีดดังหัวขอตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  แผนปฏิบัติการวิจยัหรือขั้นตอนการวจิัย 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
   1)  ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  313  แหง  รวม  313 คน 
   2)  กลุมตัวอยาง 
     ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชตารางของเครจซี ่มอรแกน  
(Krejcies & Morgan, 1970,  p. 608)  ไดผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 
175  แหง  รวม  175  คน  จากนั้นนํามาสุมตามขนาดของสถานศึกษาแบบแบงชั้น  (Stratify  Random  
Sampling)  
 โดยการคัดเลอืกกลุมตัวอยางแบงเปนสองขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่ 1  สุมขนาดของสถานศึกษาแบบแบงชั้น  (Stratify  Random  Sampling)  ดังนี้  
    (1)  แบงสถานศึกษาออกเปน  2  ขนาด  คือ  ขนาดใหญ  และขนาดเล็ก   
            สรุปไดสถานศึกษาจํานวน 175  โรงเรียน  จําแนกเปน  ขนาดเล็ก  137 แหง  
ขนาดใหญ  38  แหง   
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                    ขั้นตอนที่ 2 สุมผูตอบแบบสอบถาม 
    ใชสุมวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Random  Sampling)  เปนผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โรงเรียนละ  1  คน  จํานวน  175  แหง  รวม  175  คน
เฉลี่ยอัตราสวนรายอําเภอ  ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงการสุมตัวอยางตามขนาดโรงเรียนรายอําเภอ     
 
 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา จํานวนทั้งหมด สพท.ฉช. 
 ใหญ การสุม เล็ก การสุม ประชากร การสุม 

หมายเหต ุ

สพท.ฉช.  เขต 1        
เมืองฉะเชิงเทรา   9   5   33 18   42   23  
บางน้ําเปรี้ยว 10   6   43 24   53   30  
บางปะกง 10   6   20 11   30   17  
บานโพธิ์   3   2   24 13   27   15  
รวม เขต 1 32 19 120 66 152   85  
สพท.ฉช.  เขต 2        
พนมสารคาม   6   3   37 21   43   24  
สนามชัยเขต 12   6   25 14   37   20  
ทาตะเกยีบ 10   5   10   6   20   11  
แปลงยาว   5   3   15   8   20   11  
บางคลา   1   1   20 11   21   12  
ราชสาสน   1   1   8   4    9     5  
คลองเขื่อน - -   11   7   11     7  
รวม เขต  2 35 19 126  71 161    90  
รวมทั้งจังหวัด 67 38 246 137 313 175  
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  
ระดับ  แบงเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
                 ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามระดับการการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จํานวน  8  ดาน  ไดแก  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป  ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

     

3.3  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนดังนี ้
 3.3.1  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (2546, หนา 15)  จํานวน  8  ดาน  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ดานการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3.3.2  สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยขอคําแนะนําจากประธานกรรมการผูควบคุมวิทยานพินธ
เพื่อตรวจสอบใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข 
 3.3.3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  (Content  Validity)  และความถูกตองทางภาษา  โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและลงความเหน็  
จํานวน  5  คน  ดังนี้  
                        1)  นายยงยุทธ  ทรัพยเจริญ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   
       ฉะเชิงเทรา  เขต 1  
   2)  นายสมควร รุงเรือง ผูอํานวยการโรงเรยีนวดัดอนทอง  จังหวัดฉะเชงิเทรา 
   3)  นายวิชัย  ต.วัฒนผล ผูอํานวยการโรงเรยีนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์             
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                                                                     จังหวดัฉะเชิงเทรา 
   4)  นางสาวสําอาง  กลาภักด ี ศึกษานิเทศก 8  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา                              
                                                                    ฉะเชิงเทรา เขต1  
   5)  นางสาวเกสร มงคล ศึกษานิเทศก 7  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา                     
                                                                      ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 3.3.4  นําแบบสอบถามปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว  นําเสนอตอประธาน
กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไป
ทดลองใชตอไป 
 3.3.5  นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try-out)  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability)  ของเครื่องมือจากผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3 จาํนวน  20  คน 
(ภาคผนวก)  จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น  ดวยวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1990, p. 204)  เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถามใน
การวิจัยคร้ังนี้มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.92  
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
 3.4.1  ขอหนังสือนําจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
ขอความรวมมือไปยังหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษากลุมเปาหมายไดแก  สํานักงานการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง   
 3.4.2  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  และใหสงแบบสอบถาม
กลับคืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด  โดยผูวิจัยไปรับแบบสอบถามกลับคืน
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 และ เขต 2    
 3.4.3  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับจนครบตามเกณฑที่กําหนด  
 3.4.4  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาครบ  175  ฉบบัคิดเปนรอยละ 100 
                 3.4.5  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจยั  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 3.5.1  นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาใหคะแนนตามแนวทางประเมินระดับการปฏิบัติ 
แบบมาตราสวนประมาณคา แบบลิเคิรท (Likert‘s Scale) (Best & Kahn, 1993, p. 246) โดยใชเกณฑ
ดังนี้ 
   5  หมายถึง    ระดับการดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง    ระดับการดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับมาก 
   3 หมายถึง    ระดับการดาํเนินการประกันคณุภาพภายในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง    ระดับการดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับนอย 
   1 หมายถึง    ระดับการดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับนอยที่สุด 
 3.5.2  การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจยักาํหนดเกณฑความหมายคาเฉลีย่ของคาํตอบ
เปนตัวช้ีวัด  โดยอาศัยแนวคดิของ เบสท  (Best, 1993,  p. 247)  ดังนี ้
   4.50-5.00   หมายถึง  การดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับมากที่สุด 
   3.50-4.49   หมายถึง  การดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับมาก 
   2.50-3.49   หมายถงึ  การดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49   หมายถึง  การดําเนินการประกันคณุภาพภายในระดับพอใช 
   1.00-1.49   หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับตองปรับปรุง 
 3.5.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยเลือกวเิคราะหขอมูลที่สอดคลอง
กับความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
   1)  ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ใชความถี่  คารอยละ  
   2)  วิเคราะหระดับการปฏิบตัิ ของผูบริหารสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน                  
                        3)  เปรียบเทียบระดับการดําเนินการผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ  และขนาดเล็ก 
โดยใชการทดสอบคาที  (t-test) 
 
 


