
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแก  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐ สํากัดสํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลก  ประจาํปการศึกษา  2547  ที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  จํานวน  399  โรงเรียน ขอมูล ณ  วันที่  

7  มกราคม  พ.ศ. 2548  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้ไดแก  สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของรัฐ  สํากัดสํานกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2547 ที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  จํานวน  230  โรงเรียน  ไดจากการสุม

แบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  ตามขนาดของสถานศึกษา  โดยมข้ัีนตอนการสุม

ดังนี ้

1. ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  จากการพจิารณาจาก 

คําแนะนําในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ขนาดของกลุมตัวอยางที่นาํมาศกึษาควรมีจํานวนไม

นอยกวา  10 เทาของจาํนวนตัวแปร (ศิริชัย  กาญจนวาส,ี ทวีวัฒน  ปตยานนท และดเิรก  ศรีสุโข, 

2540. หนา 76) และการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ  Krejcie & Morgan (บุญชม ศรี

สะอาด , 2545. หนา 40-44)  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %  ยอมใหเกดิความคลาดเคลื่อนสูงสุดใน

การประมาณคาเปนรอยละ  5  ไดกลุมตัวอยางขัน้ต่ําจาํนวน  195  โรงเรียน  ผูวิจัยจึงกําหนดกลุม 

ตัวอยางจํานวน   230  โรงเรียน 

      2.  ทําการสุมแบบแบงชั้น   (Stratified  Random  Sampling)  โดยแบงสถานศึกษา 

ออกตามเขตพื้นที่การศึกษาทัง้  3  เขต  แลวแบงสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา 

 3.  ใชสถานศึกษาขนาดใหญทั้งหมด และสุมสถานศึกษาขนาดกลางและเล็กตามสัดสวน 

ผูใหขอมูลในแตละสถานศึกษา  คือ  ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สถานศกึษาละ  1  คน  รายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยาง   ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง  1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 

ประชากร กลุมตัวอยาง เขตพื้นทีก่ารศกึษา อําเภอ 

ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

เมืองพษิณุโลก 7 19 41 7 11 23 สพท. พิษณุโลก เขต 1 

บางระกาํ 1 12 53 1 7 30 

บางกระทุม - 7 19 - 4 11 

เนินมะปราง 1 8 23 1 4 13 

สพท. พิษณุโลก เขต 2 

วังทอง 1 15 56 1 9 31 

นครไทย 1 8 39 1 4 22 

วัดโบสถ - 2 20 - 1 11 

พรหมพิราม 1 5 39 1 3 22 

สพท. พิษณุโลก เขต 3 

ชาติตระการ - 4 17 - 2 10 

รวม 12 80 307 12 45 173 

รวมทัง้สิ้น 399 230 

 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยัครั้งนี ้ มีลักษณะเปน

แบบสอบถาม  (Questionnaire)  และแบบทดสอบ  (Test)  ที่ผูวิจัยสรางและดัดแปลงจากงานวิจยั

อ่ืน  ๆ  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ 

 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกีย่วกับจาํนวนนักเรียนในสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  

เปนแบบเติมคํา  จํานวน  1  ขอ   

 ตอนที่  2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการทดสอบ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  หลังไดรับการประเมนิ

คุณภาพภายนอก  ประกอบดวยขอรายการคําถามเกี่ยวกับพระราชบญัญัติ  ความหมาย  หลกัการ  

ขั้นตอนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินภายนอก  และประโยชนที่ไดรับจาก

การประเมนิภายนอก  รูปแบบของคําถามเปนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ (Multiple  Choices)  

4  ตัวเลือก  ซึง่ผูวิจัยสรางขึน้เอง  จาํนวน  9  ขอ  ไดแก  ขอ 1-9 
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 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของบุคลากรโดยรวมทีม่ีตอสถานศกึษาและ 

การประกนัคุณภาพการศึกษา  หลงัไดรับการประเมนิภายนอก  ไดแก  ความพึงพอใจในการ

ทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา    การทํางานเปนทีม  ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษา  

การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผูกพนัใน

สถานศกึษา    แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  จํานวน  78  ขอ 

 3.1   สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานประกัน

คุณภาพการศกึษา  ผูวิจัยดดัแปลงขอคําถามของสมเดช  ดีทรัพย  (2541)  ซึ่งขอคําถามที่ใชวัด

ประกอบดวยดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับ  ดานลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

ดานความรับผิดชอบและดานความสัมพนัธระหวางบุคคลในหนวยงาน  เพื่อใชเปนแบบสอบถาม

วัดความพึงพอใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษา  จํานวน  10 ขอ  ไดแก  ขอ 1-10 

 3.2  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัทัศนคติตอการประเมินภายนอก  ผูวิจัย

ดัดแปลงขอคําถามจากแบบสอบถามของริณนา  นามวิจิตร  (2546)  เพื่อใชเปนแบบสอบถาม 

วัดทัศนคติตอการประเมนิภายนอก  จํานวน  10  ขอ  ไดแก  ขอ  11-20 

  3.3  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการทํางานเปนทีม  ผูวิจัยดัดแปลง 

ขอคําถามของ  มิง่ขวัญ  สันทัดการ (2546)  ซึ่งขอคําถามที่ใชวัดประกอบดวยดานการกําหนด

วัตถุประสงคของทีมงาน  ดานการเสริมสรางบรรยากาศของทีมงาน  ดานการมีสวนรวม  ดานการ

ส่ือสารแบบเปด  ดานการสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ  ดานการกําหนดบทบาทหนาที่

และดานการมมีนุษยสัมพนัธ  เพื่อใชเปนแบบสอบถามวดัการทํางานเปนทมี   จาํนวน  10 ขอ  

ไดแก  ขอ 21-30 

 3.4  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   ผูวิจัย

ดัดแปลงขอคําถามของ  ศรอนงค  กลกัยอมและคณะ  (2547)  จํานวน  10  ขอ  ไดแก  ขอ  31-40 

 3.5   สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการนิเทศติดตาม  ผูวิจัยดัดแปลงขอ

คําถามจากแบบสอบถามของริณนา  นามวิจิตร  (2546)  เพื่อใชเปนแบบสอบถามวัดการนเิทศ

ติดตาม   จํานวน  10  ขอ  ไดแก  ขอ  41-50 

  3.6  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัความพรอมในการทาํงาน  ผูวิจัยดดัแปลง

ขอคําถามจากแบบสอบถามของริณนา  นามวิจิตร  (2546)  เพื่อใชเปนแบบสอบถามวัดความ

พรอมในการทาํงาน  จาํนวน  10  ขอ  ไดแก  ขอ  51-60 
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 3.7  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบับรรยากาศในสถานศึกษา   ผูวิจัยดัดแปลง

แบบสอบถามของสมชาย  โคตรภูงา  (2547)  วัดบรรยากาศในองคกรที่สรางตามแนว  4 ระบบ 

(System 4)  ของลิเคอรท  (Likert, 1967)  แปลโดย  ศิริชัย  ชินะตงักูร  (2534)  เพื่อใชเปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในสถานศึกษา  จาํนวน  10  ขอ  ไดแก  ขอ  61-70 

 3.8  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัความผูกพันในสถานศึกษา  ผูวิจยัดัดแปลง

แบบสอบถามวัดความผกูพนัตอโรงเรียน  ของ  สมชาย  โคตรภูงา  (2547)  พัฒนาตามแนวคิดของ 

พอรเตอรและสมิท  (Porter  and  Smith)  ประกอบดวย  ความศรัทธา  การยอมรับในเปาหมาย

ของหนวยงาน  ความพรอมที่จะทุมเทการทํางานของหนวยงาน  และความตองการทีจ่ะเปนสมาชิก

ของหนวยงานตอไป  เพื่อใชเปนแบบสอบถามวัดความผกูพันในสถานศึกษา  จาํนวน  8  ขอ  ไดแก  

ขอ  71-78 

 ตอนที่  4  สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาน 

ศึกษา  หลังไดรับการประเมนิภายนอก  เปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)   5  ระดับ  

แบงออกเปน  6  ดาน  คือ  ดานการศึกษาและเตรียมการ  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ดานการนําแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช  ดานการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  และ

ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  ผูวจิัยไดปรับปรุงขอคําถามจากแบบสอบถาม

ของวรรณะ  วงศศักดิ์และคณะ  (2545.  หนา 132-137)  จํานวน  40  ขอ  ไดแก  ขอ  1-40 

 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 
 ดําเนนิการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ  โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 นําแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไปหาคุณภาพโดยขอคาํแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขจาก

อาจารยที่ปรึกษาทัง้  3  ทาน  นาํไปทดลองใชกับสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  

โรงเรียน  เพื่อหาความเที่ยงดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha- Coefficient : α )  โดยผล

ปรากฏในตาราง  2  ดังนี ้
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ตาราง 2    แสดงคาความเที่ยงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คาความเที่ยง 

1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. ความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ทัศนคติตอการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. การทาํงานเปนทีม 

5. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

6. การนิเทศติดตาม 

7. ความพรอมในการทํางาน 

8. บรรยากาศในสถานศกึษา 

9. ความผูกพนัในสถานศึกษา 

10. การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

.2581 

.8785 

.8227 

.9226 

.9352 

.9109 

.8992 

.7746 

.8341 

.9799 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

 1.  ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยั  ถึงผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลก  

เขต  2   และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก   เขต  3  เพื่อขออนุญาตเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 2.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือไปติดตอกับผูอํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การ 

ศึกษาพษิณุโลก  เขต 1  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  และ           

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  ดวยตนเองเพื่อขออนญุาตเก็บ

รวบรวมขอมูลจากสถานศกึษาในสงักัด 

 3.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหสถานศึกษาทางไปรษณีย  ซึง่ผูวิจยัได

พิมพ  ชื่อ  ที่อยู  ของผูวิจัยและติดดวงตราไปรษณียากรสําหรับสงคนืผูวิจัยไวดวย 

4. แบบสอบถามที่จัดสงทั้งหมดจํานวน  230  ฉบับ  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคนืไมครบ   

10  เทาของจาํนวนตัวแปรพยากรณ  (ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทวีวัฒน  ปตยานนท และดิเรก  ศรีสุโข, 

2540. หนา 76)  ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  ผูวิจัยจะติดตามทวงถามไปยังผูตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งไดรับแบบสอบถามที่สมบรูณคืนมา  จํานวน  200  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  86.96    
 



 67 

การตรวจใหคะแนน 
 1.  แบบสอบถามตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับจํานวนนกัเรียนในสถานศึกษา ใหคะแนน

ตามจํานวนนกัเรียนของโรงเรียน 

 2.  แบบทดสอบตอนที ่ 2  ทดสอบเกี่ยวกบัความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  ใหคะแนน  ดังนี ้

ถาเลือกคาํตอบที่ถูก  ให    1       คะแนน 

ถาเลือกคาํตอบที่ผิด  ให 0       คะแนน 

 3.  แบบสอบถามตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นของบคุลากรโดยรวมที่มีตอสถานศึกษา

และการประกนัคุณภาพการศึกษา  ภายหลังไดรับการประเมินภายนอก  ไดแก   ความพงึพอใจใน

การทาํงานการประกันคุณภาพการศึกษา    ทัศนคติตอการประเมนิภายนอก  การทาํงานเปนทีม  

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศใน

สถานศกึษา  และความผูกพันในสถานศกึษา  ใหคะแนนดงันี ้

 มาตรวัด  ความหมาย  ขอความบวก  ขอความลบ 

      ก   มากที่สุด           5                                  1 

      ข       มาก                  4                                  2 

                 ค   ปานกลาง           3                                  3 

                 ง       นอย                       2                                  4 

                 จ              นอยทีสุ่ด           1                                  5 

 4.  แบบสอบถามตอนที่  4  สอบถามการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศกึษา  6  ดาน  ใหคะแนน  ดังนี ้

 มาตรวัด  ความหมาย  ขอความบวก  ขอความลบ 

      ก   มากที่สุด           5                                  1 

      ข       มาก                  4                                  2 

                 ค   ปานกลาง           3                                  3 

                 ง       นอย                        2                                  2 

                 จ              นอยทีสุ่ด           1                                  5 
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การแปลความหมาย 
 แบบสอบถามตอนที่  5  สอบถามการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาใน

สถานศกึษา  6  ดาน   มกีารแปลความหมายของคาเฉลี่ย  เปนระดับการดําเนินงาน  ดังนี ้

 คาเฉลี่ย            ระดับการดําเนินงาน 

             1.00 - 1.49   มีดําเนนิงานอยูในระดับนอยที่สุด 

1.50 – 2.49   มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย 

2.50 – 3.49   มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

 3.50 – 4.49   มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

 4.50 – 5.00   มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมลูที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและดําเนนิการวิเคราะหขอมูล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows  (Statistical  Package  

for  the  Social  Sciences)  ประกอบดวยการวเิคราะห  ดังนี ้

 1.  วิเคราะหหาคาสถิติพืน้ฐาน  คือ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  วิเคราะหสภาพการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา หลังไดรับ

การประเมนิภายนอก  โดยใช  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.  วิเคราะหความสมัพนัธระหวางจํานวนนักเรียน  ความพึงพอใจในการทํางาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา  ทัศนคติตอการประเมินภายนอก   ความรูความเขาใจเกีย่วกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   การทาํงานเปนทีม   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศ

ติดตาม  ความพรอมในการทํางาน บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผกูพนัในสถานศกึษา 

ตอการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายดานและภาพรวม  โดยใชการ

วิเคราะหคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson ‘s  Correlation)  

  4.  วิเคราะหความสมัพนัธระหวางจํานวนนักเรียน  ความพึงพอใจในการทํางาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา  ทัศนคติตอการประเมินภายนอก   ความรูความเขาใจเกีย่วกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   การทาํงานเปนทีม   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศ

ติดตาม  ความพรอมในการทํางาน บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผกูพนัในสถานศกึษาตอ

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในดานการศึกษาและเตรยีมการ  ดาน

การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการนาํแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช  

ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  ดานการพฒันาและการปรับปรุงคุณภาพ
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ของสถานศึกษา  และดานการเตรียมรับการประเมนิจากองคกรภายนอก  ตามลาํดับ  โดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบปกติ  (Enter  Multiple  Regression  Analysis)   

 5.  วิเคราะหความสมัพนัธระหวางจํานวนนักเรียน  ความพึงพอใจในการทํางาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา  ทัศนคติตอการประเมินภายนอก   ความรูความเขาใจเกีย่วกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   การทาํงานเปนทีม   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศ

ติดตาม  ความพรอมในการทํางาน บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผกูพนัในสถานศกึษาตอ

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในดานการศึกษาและเตรยีมการ  ดาน

การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการนาํแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช  

ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  ดานการพฒันาและการปรับปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษา  และดานการเตรียมรับการประเมนิจากองคกรภายนอก  ตามลําดับ ที่มนีัยสาํคัญ

ในการทํานายการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใชการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 

 

 

 


