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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2 โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา   
จํานวน 113 คน ครู จํานวน 1,128 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,241 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 113 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selected) และครู จํานวน 300 คน  
ได้มาโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) โดยใช้อําเภอเป็นช้ันการแบ่ง แล้วนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์จํานวนครูแต่ละโรงเรียน 
และสุม่ด้วยวิธีการสุม่อย่างง่ายด้วยการจับฉลาก รวมกลุม่ตัวอย่างทั้งสิ้น 413 คน รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามรายอําเภอ 

 

อําเภอ 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

รวม 
ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 

พนัสนิคม 48 506 48 135 183 
พานทอง 23 232 23 61 84 
เกาะจันทร์ 16 167 16 45 61 
บ่อทอง 26 223 26 59 85 
รวม 113 1,128 113 300 413 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ด้าน คือ 
 1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2) บทบาทด้านสารสนเทศ 
 3) บทบาทด้านการตัดสินใจ 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 ด้าน คือ 
 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา   
 2) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
 6) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี     
 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอน
ในการดําเนินการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
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 1) ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา และ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 
ตามแบบของลิเคิร์ท เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list) 
 3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยนําคํานิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ผู้เป็นประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข 
 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (content validity) โดยใช้เทคนิค IOC (รายละเอียดในภาคผนวก) และความถูกต้องของภาษา 
และปรับปรุงข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน และปรับปรุงข้อคําถาม
ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
      ตรวจสอบด้านวิจัยและสถิติ 
 (2) ดร.ปริญญา มีสุข   อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
         ตรวจสอบด้านวิจัยและสถิติ 
 (3) ดร.กัญภร เอ่ียมพญา  อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
         ตรวจสอบด้านเนื้อหา 
 (4) ผศ.สุดาพร ไชยะ   อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
         ตรวจสอบด้านภาษา 

 (5) อาจารย์อํานาจ บุญประเสริฐ อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
         ตรวจสอบด้านเนื้อหา 
 2) นําแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ ปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และกรรมการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมก่อนนําไปทดลองใช้ต่อไป 
 3) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในโรงเรียนในสังกัดอําเภอเมือง จํานวน 30  คน 
เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเช่ือม่ัน  
 4) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีของ ครอนบาค  
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) เรียกว่า “สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient)” ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .97 เป็นความเช่ือมั่นเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบสอบถามจริงได้ 
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 5) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทําเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป   
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 3.3.1 บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
 3.3.2 นําหนังสือเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนําหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ที่ได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
 3.3.3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ ส่วนหน่ึงผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง และอีกส่วนหน่ึง
ส่งผ่านสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ สําหรับการเก็บแบบสอบถามคืนน้ัน ส่วนหน่ึงผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง และ
อีกส่วนหนึ่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งคืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ในช่องรับคืนแบบสอบถาม 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 3.4.1 ตรวจแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
จากแบบสอบถามท่ีส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 413 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 413 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4.2  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
 3.4.3  นําแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบมาแจกแจงความถี่ 
(frequency) แล้วคํานวณหาค่าร้อยละ (%)  
 3.4.4 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 246) ตามระดับ
การปฏิบัติ ดังน้ี 
 ระดับ 1    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 2    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 3    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 4    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 5    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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 เกณฑ์การประเมิน (Best, 1993, p. 247) ดังน้ี 
 4.51-5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา/การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการปฏิบัติระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา/การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา/การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการปฏิบัติระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา/การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการปฏิบัติระดับน้อย 
 1.00-1.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา/การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณา
ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันที่คํานวณได้มาแปลผลในรูปของความสัมพันธ์
โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 107) ดังนี้ 
    1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กัน
ในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกันหรือ
ผกผันกัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.01-0.30 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับตํ่ามาก 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.31-0.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.51-0.70 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.71-0.90 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.91-1.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก  
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3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.5.1 แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
และการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพื่อวิเคราะห์
แล้วหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ และโดยภาพรวมและนํามาจัดอันดับ
ตามเกณฑ์ 
 3.5.2 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient)  




