
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

มีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู 

4. การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนโดยถือวาโรงเรียน 1 โรงเรียน ใชครู 1 คน 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 191 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยถือวาโรงเรียน 1 โรงเรียนใชครู 1 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน 

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550 : 562) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 127 คน และนําเนินการสุมอยางงาย 

(Sample Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากแบงตามสัดสวนของขนาดสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ขนาดสถานศึกษา 
จํานวน 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

โรงเรียนขนาดเล็ก 95 63 

โรงเรียนขนาดกลางข้ึนไป 96 64 

รวมท้ังหมด 191 127 
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยศึกษา

ตํารา เอกสาร มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ เอกสารการประกันคุณภาพของสถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และปรึกษาผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ ลักษณะของ

เครื่องมือเปนแบบสอบถามมี 1 ฉบับแบงออกเปน 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

ใน 6 ดาน คือ  

 1. ดานการเตรียมการ  

 2. ดานการวางแผน 

 3. ดานการดําเนินการตามแผน  

 4. ดานการตรวจสอบและประเมินผล  

 5. ดานการจัดทํารายงานประจําป 

 6. ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรงุงาน 

เปนแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนเอง ตามแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน            

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยปรึกษาและ ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งเปน

แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ต้ังแต 1 ถึง 5 โดยจําแนกการมีสวนรวม

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายความวา การมสีวนรวมอยูในมากที่สุด  

 ระดับ 4 หมายความวา การมสีวนอยูในรวมมาก  

 ระดับ 3 หมายความวา การมสีวนรวมอยูในปานกลาง  

 ระดับ 2 หมายความวา การมสีวนรวมอยูในนอย  

 ระดับ 1 หมายความวา การมสีวนรวมอยูในนอยที่สุด  

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามครูฝายวิชาการ ในเรื่องการมีสวนรวม 

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 
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 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดาน

กระบวนการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่เกี่ยวกับการประกนคุณภาพภายใน 

 2.  สรางแบบสอบถามตามมาตรฐานประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามการมีสวนรวม

ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน 6 ดาน คือ ดานการเตรียมการ ดานการวางแผน 

ดานการดําเนินการตามแผน ดานการตรวจสอบและประเมินผล ดานการจัดทํารายงานประจําป และ 

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

 3.  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําช้ีแนะ แลวปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

 4.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา ความเที่ยงตรงตามโครงสราง และการใชภาษาใหครอบคลุมรายละเอียด 

ในแตละดานและนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งผูเช่ียวชาญทั้ง     

5 ทาน มีคุณสมบัติดังน้ี 

 ผูเช่ียวชาญทางดานการบริหาร จํานวน 3 ทาน 

  ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาไทย จํานวน 1 ทาน 

  ผูเช่ียวชาญทางดานการวัดผล จํานวน 1 ทาน 

 5.  นําแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คนมาปรับปรุงแกไขและ

นํามาวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกขอที่มีคา 

IOC ต้ังแต 0.60 ข้ึนไปพรอมทั้งปรับปรุงแกไขขอความตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวจึงนํา

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เสนอใหกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง  

 6.  นําแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแลว ทดลองใชกับครูจํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach, 1990 :  202 - 204) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิเคราะหคาความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.95 

 7.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่ใช           

ในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ัน ดังน้ี 

 1.  ผูวิจัยไดนําสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปสํารวจกับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ทั้งหมด 8 อําเภอ จํานวน 127 คน 

 2.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จากการตอบกลับทางไปรษณีย และผูวิจัยตามเก็บดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การจัดทําขอมูลผูวิจัยดําเนินการจัดทําขอมลูดังน้ี 

 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาคัดเลือกเฉพาะฉบบัที่สมบูรณ 

 2. นําแบบสอบถามทีส่มบูรณมาหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและ

รายดานของระดับการมสีวนรวม 

วิธีวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมลูดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามเกี่ยวกับการมสีวนรวมในการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  2.1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี        

เขต 2 จําแนกตามตัวแปร 

  2.2 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี          

เขต 2 จําแนกรายดาน 

 3. การวิเคราะหการเปรียบเทียบการมีสวนรวม ในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 t-test                  

ในกรณีเพศของผูตอบแบบสอบถามและใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวในกรณี

ประสบการณของครู 

 4. การวิเคราะหประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป แปลผลระดับการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                  

สุราษฎรธานี เขต 2 มีดังน้ี 
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  คะแนน 4.51 - 5.00 คะแนน หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด 

  คะแนน 3.51 - 4.50 คะแนน หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

  คะแนน 2.51 - 3.50 คะแนน หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

  คะแนน 1.51 - 2.50 คะแนน หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอย 

  คะแนน 1.00 - 1.50 คะแนน หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 

  1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ

คําถามที่ตองการวัด  

  1.2 หาความเช่ือมันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (-efficient) 

ของครอนบัค (Cronbach อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 171) ไดเทากับ 0.95 

 2.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายระดับ ผูวิจัยใชสถิติดังน้ี 

  2.1 คํานวณคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 118) 

  2.2 คาเฉลี่ยของคะแนน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 59) 

  2.3 หาคาความแปรปรวนของคะแนน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 62) 

 3. สถิติเปรียบเทียบที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังน้ี 

  3.1 หาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนในการมสีวนรวมในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม

เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนที่สังกัด โดยใช t-test (Independent Sample) (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2543 : 84)  

  3.2 หาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของของครใูนการมสีวนรวม ในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกประสบการณการทํางานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 95) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ย

ไดทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ 


