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บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
           3.6 แผนปฏิบติัการวิจยั 
  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  
        3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 171 คน และ 
ครูจาํนวน 2,261 คน สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2552  
จาํนวนสถานศึกษา 171 แห่ง (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2552, หนา้ 1-12)   
        3.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบ
การประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อน ปีการศึกษา 2552 ในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวนโรงเรียนละ 1 คน 
ครูท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพภายใน จาํนวนโรงเรียนละ 1 คน ครูผูส้อนจาํนวนโรงเรียนละ
1 คน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 513 คน          
 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 171 คน 
 2) ครูท่ีรับผดิชอบ การประกนัคุณภาพภายใน จาํนวน 171 คน 
 3) ครูผูส้อน จาํนวน 171 คน 
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ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 
ขนาดสถานศึกษา จาํนวน

สถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ครูท่ีรับผดิชอบ 

การประกนัคุณภาพภายใน 
ครูผูส้อน รวม 

ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

71 
66 
34 

71 
66 
34 

71 
66 
34 

71 
66 
34 

213 
198 
 102 

รวม 171 171 171 171 513 

ท่ีมา: (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2546, หนา้ 1- 12) 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน
โดยศึกษาจากตาํรา เอกสาร ผลงานวิจยั เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของสาํนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
เอกสารประกนัคุณภาพของกรมวิชาการและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ ลกัษณะของเคร่ืองมือ
เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขนาดของสถานศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน
ของผูต้อบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทาํงาน ระดบัการศึกษา ของผูต้อบท่ีมีลกัษณะเป็น
แบบสาํรวจรายการ (checklist) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 3 ดา้น (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, 
หนา้ 13) คือ 1) การการเตรียมการประกนัคุณภาพภายใน 2) ดา้นการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
และ 3) ดา้นการรายงานการประกนัคุณภาพภายใน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (rating scales) ตามแนวทางของลิเคิร์ท (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, หนา้ 157) 
ซ่ึงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามเป็นดงัน้ี 

 มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน   5   คะแนน 
 มีการปฏิบติัระดบัมาก   ใหค้ะแนน   4   คะแนน 
 มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนน   3   คะแนน 
 มีการปฏิบติัระดบันอ้ย   ใหค้ะแนน   2   คะแนน 
 มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน   1   คะแนน 
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  ตอนท่ี 3 การดาํเนินการสนทนากลุ่ม (focus group) ในประเด็นแนวทางการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดา้น คือ  
  1) โครงสร้างการบริหาร การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   2) บุคลากรท่ีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3) ภารกิจการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 4) เทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการเตรียมการและดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

 3.2.1 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการศึกษาการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาด้านกระบวนการของสาํนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษาเก่ียวกับ

การประกนัคุณภาพภายใน 3 ดา้น 
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถาม

การดาํเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 3 ดา้น 
 ขั้นตอนท่ี 3 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นตอนท่ี 4 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 6 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (content validity) และภาษาดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of 
item objective congruence: IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2527, หนา้ 89) โดยเลือกขอ้ท่ีมีดชันี
ความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.6 – 1.00 มาใช ้

 ขั้นตอนท่ี 5 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อนท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํนวน 30 คน คือผูบ้ริหารสถานศึกษา 10 คน  
ครูท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพภายใน 10 คน ครูผูส้อน 10 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ 
(reliability) ของแบบสอบถาม และวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

 ขั้นตอนท่ี 6 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากการทดลองใชทุ้กฉบบัท่ีสมบูรณ์ไปวิเคราะห์
แลว้ไปหาความเช่ือมัน่ (reliability) ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficience, 1970, p. 161) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามท่ีให้คะแนนแบบจดัอนัดบั
หามาตราส่วนประมาณค่า (วิไล ทองแผ,่ 2542, หนา้ 161-162) กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.75 ข้ึนไป 
โดยพบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.9769 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร มีค่าเท่ากบั .8394 ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ มีค่าเท่ากบั .8953  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

88 
 

ด้านวางแผนการปฏิบติังาน มีค่าเท่ากับ .9024 ด้านการดาํเนินการตามแผน มีค่าเท่ากับ .8238 
ดา้นการตรวจสอบประเมินผล มีค่าเท่ากบั .8721 ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีค่าเท่ากบั 
.9033 ดา้นการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง มีค่าเท่ากบั .9042 ดา้นรายงานประจาํปี มีค่าเท่ากบั 
.9072 รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก 

  ขั้นตอนท่ี 7 เสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ ปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีนาํไป
เกบ็ขอ้มูลจริง 

  ขั้นตอนท่ี 8 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับ

สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 
           3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
                   1) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(validity) และความถูกตอ้งของเน้ือหา (content) โดยใชเ้ทคนิค IOC (ดูภาคผนวก ข) แลว้นาํแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 6 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
                          (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นบริหารการศึกษา  จาํนวน 2 คน 
                              ก. นางเกสินี นนัทวิสิทธ์ิ      ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  
                                                                  หวัหนา้กลุ่มนิเทศติดตาม   
                                                                                 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                               ข. นายประชนั สุทธิศกัด์ิ     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโป่งเจริญ 
                                                                              สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2  
                          (2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นวดัผลประเมินผลการศึกษาและวจิยั จาํนวน 2 คน 
                              ก. นางสุชญัญา  เกตนวม  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 
                                                                              สาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                             ข. ผศ.ดร.สายฝน เสกขนุทด ผูช่้วยศาสตราจารย ์   
      มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
      จงัหวดัฉะเชิงเทรา      
                         (3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นภาษาและโครงสร้างทางคาํถาม จาํนวน 2 คน                                             
                              ก. นายประสาร เศวตสุพร    ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  
                                                                            หวัหนา้กลุ่มหลกัสูตร  
       สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                               ข. นายพิชยั วงศก์ลม         ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 
                                                                                  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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                  2) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บักลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีรับผดิชอบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
                   3) นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีของครอนบาค
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ท่ีเรียกว่า “สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient)” ไดค่้าความเช่ือมัน่
เป็นดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร มีค่าเท่ากบั .8394 ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
มีค่าเท่ากับ .8953 ด้านวางแผนการปฏิบติังาน มีค่าเท่ากับ .9024 ด้านการดาํเนินการตามแผน 
มีค่าเท่ากบั .8238 ดา้นการตรวจสอบประเมินผล มีค่าเท่ากบั .8721 ดา้นการนาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน มีค่าเท่ากบั .9033 ดา้นการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง มีค่าเท่ากบั .9042 
ดา้นรายงานประจาํปี มีค่าเท่ากบั .9072 รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก 
                  4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ทาํเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.3.1 บันทึกข้อความเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
ออกหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้
 3.3.2 นาํหนังสือเสนอต่อผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ แลว้นาํหนงัสือท่ีผา่นการพจิารณาแลว้เสนอต่อผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ท่ีกาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
 3.3.3 ผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตวัเอง หลงัจากส่งไปแลว้ 
 2 สปัดาห์ 
           3.3.4 ถา้ยงัไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะนัดกลบัมารับแบบสอบถามอีกภายใน  
1 สปัดาห์ 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  
  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.4.1 ตรวจสอบจาํนวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาแต่ละฉบบั 
  3.4.2 ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
  3.4.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคะแนนท่ีกาํหนดไว ้
จาํนวน 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
   1) ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขนาดของสถานศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี
ในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทาํงาน ระดบัการศึกษาของผูต้อบท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (checklist) 
   2) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จาํนวน 68 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
                5  หมายถึง    มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัมากท่ีสุด 
                4  หมายถึง    มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัมาก 
                3  หมายถึง    มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัปานกลาง 
                2  หมายถึง    มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบันอ้ย 
                1  หมายถึง    มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบันอ้ยท่ีสุด 
              แปลผลระดบัสภาพการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกาํหนดเกณฑ์
ดงัน้ี (ชูศรี วงษรั์ตนะ, 2537, หนา้ 85)  
                 ระดบัคะแนนเฉล่ีย                                     ความหมาย 
             ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง   การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                                   ระดบัมากท่ีสุด 
           ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง   การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                            ระดบัมาก 
            ค่าเฉล่ีย 2.51 –3.50  หมายถึง   การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                                  ระดบัปานกลาง 
            ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง   การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                                  ระดบันอ้ย 
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            ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                                  ระดบันอ้ยท่ีสุด  
 
3.5 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   
  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงมีลาํดบั
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 3.5.1 การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 161)  
 3.5.2 วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง นาํมาแจกแจงในรูปของความถ่ี และสถิติ
เชิงพรรณนา เช่น ความถ่ี, ค่าร้อยละ 
 3.5.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยสถิติ คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.5.4 สถิติอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในปัจจุบนั ขนาดของสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา ใช้การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช ้ANOVA (F-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 
95 % โดยใชว้ิธี Scheffe, เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนระดบัการศึกษา ใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใช ้Independent Sample t-test   

 3.5.5 การสนทนากลุ่ม (Focus group) จากการสนทนาของผูเ้ขา้ประชุม 12 คน (รายช่ือ
ปรากฏหนา้ 167 ภาคผนวก ก)  
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วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 

ขั้นตอนการวจัิยดังกล่าวผู้วจัิยสรุปเป็นขั้นตอนดังนี ้
 
         ขั้นตอน          การดําเนินการ        ผลทีไ่ด้ 
 
ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้  ศึกษาทฤษฏี หลกัการเก่ียวกบั 

การประกนัคุณภาพภายใน 
 กรอบแนวคิดการวจิยั 

     
ศึกษาและพฒันา

เคร่ืองมือวจิยั 
 กาํหนดโครงสร้าง เน้ือหา  

การประกนัคุณภาพภายใน 
 ร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

     
ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั  ตรวจ IOC โดยผูท้รงคุณวฒิุ 6 คน  เคร่ืองมือมีความเท่ียง 

     
ทดลองใชเ้คร่ืองมือ  ทดลองใชเ้คร่ืองมือกบัผูบ้ริหารและ

ครูใน สพป.ฉช.เขต 1 จาํนวน 30 คน 
 เคร่ืองมือมีความเช่ือมัน่และ 

เป็นเคร่ืองมือท่ีดี 
     

เกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหาร ครู
ผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพ

ภายใน รวม 513 คน 

 เกบ็ขอ้มูลคืน 100 % 

     
วเิคราะห์ขอ้มูล  วเิคราะห์โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สาํเร็จรูป 
 ผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใน สพป.ฉช. เขต 2 

     
สนทนากลุ่ม  สนทนากลุ่มโดยผูบ้ริหาร 

ผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ครูผูส้อน  
จาํนวน 12 คน 

 วธีิดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

     
นาํเสนอแนวทางประกนั

คุณภาพภายในโรงเรียน 
 ผูว้จิยัทาํสรุปจากการดาํเนินงาน 

การประกนัคุณภาพจากแบบสอบถาม 
และวธีิดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียนจากการสนทนากลุ่ม 

 นาํเสนอแนวทางการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

 




