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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยไดดําเนินการดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การสรางเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จํานวน  345 โรงเรียน   
 3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา   ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามตารางของ เครจซี่ และมอรแกน  
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 308) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 185 โรงเรียน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย  
(Simple Random Sampling)  และกําหนดผูใหขอมูลเปน ผูบริหารโรงเรียน หรือหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู  จํานวน 185  คน 
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ตาราง 1  จํานวนกลุมตวัอยาง จําแนกตามขนาดและจํานวนของสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ประชากร 

โรงเรียน 
กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร 
หรือหัวหนากลุมสาระ 

การเรียนรู 
สถานศึกษาขนาดใหญ 
สถานศึกษาขนาดกลาง 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

95 
120 
130 

51 
64 
70 

51 
64 
70 

รวมทั้งสิ้น 345 185 185 

 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 
  เนื่องจากกระบวนการวิจัยเร่ืองนี้มีการดําเนินงานเปน  3 ขั้นตอน  ไดแก  1)  ขั้นตอน 
การรวบรวมกิจกรรม / โครงการของการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  โดยผูวิจัยรวบรวมจากเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา  (SAR)  ของโรงเรียนที่เปน
กลุมประชากร  2)  ขั้นตอนการสังเคราะหกิจกรรม / โครงการของการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3)  ขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
โครงการของการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ซ่ึงผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงาน  ขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ 
 3.2.1  เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการรวบรวม กิจกรรม / โครงการ  ของการดําเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนแบบเก็บรวบรวมขอมูลที่ ผูวิจัย 
สรางขึ้นเอง 
 3.2.2  เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสม ของการจัดกิจกรรม /  
โครงการ การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ  
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
              ตอนที่  2  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ลักษณะ 
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิรท  
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(Best & Kahn,  1993, p. 246)  เพื่อใชตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม / โครงการ   
ซ่ึงกําหนดระดับคะแนนสําหรับคําตอบจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

5  หมายถึง  ความเหมาะสมของกิจกรรม/โครงการ  อยูในระดับ  มากที่สุด 
4    หมายถึง  ความเหมาะสมของกิจกรรม/โครงการ  อยูในระดบั  มาก 
3 หมายถึง  ความเหมาะสมของกิจกรรม/โครงการ  อยูในระดับ  ปานกลาง 
2 หมายถึง  ความเหมาะสมของกิจกรรม/โครงการ  อยูในระดับ  นอย 
1 หมายถึง  ความเหมาะสมของกิจกรรม/โครงการ  อยูในระดบั  นอยที่สุด 

กําหนดคาการแปลความหมายตามเกณฑของเบสท  (Best, 1993, p. 247) ดังนี้ 
 

ชวงคะแนนเฉลี่ย  ( X ) แปลความหมาย/ระดับความคิดเห็น 
1.00 - 1.50 
1.51 - 2.50 
2.51 - 3.50 
3.51 - 4.50 
4.51 - 5.00 

นอยที่สุด 
นอย 

ปานกลาง 
มาก 

มากที่สุด 

   

3.3  การสรางเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือ โดยลําดับดังนี ้
   3.3.1  การสรางเครื่องมือ 
  1)  จัดทําแบบเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษา
ไดรายงานในเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)  ตามมาตรฐานของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จํานวน 14  มาตรฐาน   
  2)  จัดทําแบบสอบถาม ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม ของกิจกรรม / โครงการการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายใน เปนแบบ 
มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  ซ่ึงแบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบตรวจสอบ 
รายการ (Check  List)  จํานวน  6 ขอ 
 ตอนที่  2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  สรางขึ้น
ตามกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 86

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน  14 มาตรฐานโดยศึกษาจาก กิจกรรม / โครงการที่สถานศึกษา
ปฏิบัติที่รวบรวมไดจากเอกสาร  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (SAR)  ของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเลือกเฉพาะกิจกรรม / โครงการ ที่สถานศึกษาดําเนินการที่มี
ความถี่สูงสุด  10  ลําดับแรกมาทําเปนแบบสอบถามได ขอคําถามทั้งหมด จํานวน  140 ขอ 
 3.3.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1)  เครื่องมือแบบเก็บรวบรวมขอมูล  กิจกรรม / โครงการการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพภายใน ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข 
  2)  เครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม ใหที่ปรึกษาตรวจสอบ  จากนั้นนําเสนอให 
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน  ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)   
  เกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ก.  เปนผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาทางการศึกษา ระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี
และ 
  ข.  เปนผูมีประสบการณดานบริหารการศึกษามากกวา 3 ป หรือ 
  ค.  เปนผูมีประสบการณดานการวัดผลประเมินผลทางการศึกษามากกวา  3 ป  
หรือ 
  ง.  เปนผูมีประสบการณปฏิบัติหนาที่ดานการนิเทศทางการศึกษาไมต่ํากวา   
3 ป  
   3)  นําแบบสอบถามที่ผานการดําเนินการตาม 2) ไปทดลองใช (try out) ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง กับผูบริหารหรือหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูจํานวน  30 คน จาก  30 โรงเรียน เปนผูตอบแบบสอบถาม  แลวนําแบบสอบถามไปหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1974, p. 202)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 
  4)  ปรับปรุงแบบสอบถาม แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจทานกอนนํา 
แบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 87

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนนิการดงันี้ 
 3.4.1  การรวบรวมกิจกรรม / โครงการ การดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศึกษา   

1)  ผูวิจัยประสานงานหัวหนางานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  และ เขต 2   
เพื่อขอยืมเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (SAR)  

2)  ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหเอกสารการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
2547 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1  และ 2  ที่ไดรับอนุเคราะหใหยืมมา
จํานวน 120 เลม 

3)  ผูวิจัยบันทึกกิจกรรม / โครงการ ที่สถานศึกษารายงานการปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่ได ตรวจสอบ และจําแนกแลว ลงในแบบเก็บรวบรวมขอมูล ตามรายมาตรฐาน 
14 มาตรฐานของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4)  วิเคราะหความถี่กิจกรรม / โครงการที่รวบรวมได โดยเรียงลําดับกิจกรรม / 
โครงการจากความถี่มากไปหาความถี่นอย และเลือกเฉพาะกิจกรรม / โดยการที่มีความถี่สูงสุด   
10 ลําดับแรก ในแตละมาตรฐาน  เพื่อนําไปตรวจสอบความเหมาะสมในขั้นตอนตอไป 
 3.4.2  การรวบรวมขอมูล กิจกรรม / โครงการการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายใน 
ท่ีเหมาะสม โดยใชแบบสอบถาม 

1)  ผูวิจัยทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึง ผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2  เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัยไปยัง
สถานศึกษากลุมตัวอยาง 

2)  ผูวิจัยนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1 และเขต 2  สงไปยังสถานศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 185  แหง  เพื่อขอความรวมมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
       3)  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยสงแบบสอบถามผานทางชองทางติดตอส่ือสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  และเขต 2  ไปยังสถานศึกษากลุมตัวอยาง  
ทั้งสิ้น 185  แหง   พรอมทั้งไดแนบซองพรอมติดชื่อผูรับ โดยขอความรวมมือใหสถานศึกษา 
สงแบบสอบถามกลับคืนมายังผูวิจัย   
   4)  ไดแบบสอบถามกลับคืนมา  185 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100   
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
  3.5.1  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  (SAR)   
นํามาเรียงลําดับ กิจกรรม / โครงการ ที่สถานศึกษา ปฏิบัติมากไปนอย และคัดเลือกไวเฉพาะที่มี
ความถี่สูงสุด  มาตรฐานละ 10 กิจกรรม / โครงการ รวมทั้งหมด 140 กิจกรรม / โครงการ   
  3.5.2  ขอมูลจากแบบสอบถาม  เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืน  ผูวิจัยนําขอมูลที่ได 
มาวิเคราะห ดังนี้ 
 1)  นําแบบสอบถามตอนที่ 1  ซ่ึงเปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมา 
แจกแจงความถี่   หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2)  นําแบบสอบถามตอนที่ 2  ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ
พัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
เพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) นําขอมูลที่วิเคราะหแลวไปเปรียบเทียบ 
กับเกณฑการแปลความหมาย ของ เบสท  (Best, 1993,  p. 247)  จากนั้นเลือกเฉพาะ  กิจกรรม /  
โครงการ  ที่มีความเหมาะสม โดยยึดถือตามเกณฑในระดับ มากขึ้นไป  
 

 


