
บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค ท่ีต้ังไว ผูวิจัยจึง
กําหนดข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ตามลําดับ ดังหัวขอตอไปน้ี

1.กกประชากรและกลุมตัวอยาง
2.กกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
3.กกการเก็บรวบรวมขอมูล
4.กกการวิเคราะหขอมูล
5.กกสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามจํานวนของประชากรตอไปน้ี
ประชากร
ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง ครูผูสอนและ

บุคลากรสายสนับสนุนการสอน ท่ีปฏิบัติงาน  ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 และ
ปการศึกษา 2553 จํานวนประมาณ 225 คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ซึ่ง

ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง ครูผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  จํานวน 75 คน ในปการศึกษา 2553 โดยมีความเชื่อมั่น 95% และ
มีความคลาดเคล่ือนไมเกิน 10% (วัฒนา สุนทรธัย, 2553)
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ จากบทความ เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย

ปริญญานิพนธและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาจากผูรู ผูท่ี
มีสวนท่ีเก่ียวของ ขอคําแนะนําจากอาจารยประจําสาขาการบริหารการศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา
สาระนิพนธ เพื่อหาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม และขอคําถาม สรางกรอบ
แนวคิดของขอตกลงเบ้ืองตนจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยปจจัยสวนบุคคล
ของผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง ครูผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ของ
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ไดแก ประสบการณการสอน มากําหนด
เปนตัวแปรตน (Independent Variable) และนําการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในดานการเตรียมความ
พรอม  การวางแผน  การดําเนินการ  การตรวจสอบการประเมินผล  การนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง  การรายงานคุณภาพประจําป กําหนดเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) เพื่อให
กลุมตัวอยางทําการประเมินคาตามความคิดเห็น

กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ของขอคําถามโดยการสังเคราะห การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก  การเตรียมความพรอม
การวางแผน  การดําเนินการ  การตรวจสอบการประเมินผล  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การรายงานคุณภาพประจําป มาเปนคําถามวัดระดับ จํานวน 43 ขอ

ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน

จากผูวิจัยเดิม 3 ทานดวยกัน ไดแก ศรีสุภางค  ถุงเงิน, ประสาร  แบงเพชร, ลัดดา  ทองสกุล โดย
ใชแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 ตอน
ดังน้ี

ตอนท่ี 1กกสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง
ครูผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ของโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ไดแก ประสบการณการสอน ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบและเติมคําใน
ชองวาง
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ตอนท่ี 2กกการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
พณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย การเตรียมความพรอม การ
วางแผน  การดําเนินการ  การตรวจสอบการประเมินผล  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง  การ
รายงานคุณภาพประจําป ลักษณะแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ผูวิจัยกําหนดคะแนนในการตอบ
แบบสอบถามออกเปน 5 ระดับ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale อางอิงใน พวงรัตน
ทวีรัตน, 2535, หนา 114-115) ดังน้ี

ระดับคะแนน ระดับการดําเนินการ
5 มากท่ีสุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 นอย
1 นอยท่ีสุด

จากน้ันผูวิจัยจะทําการรวมคะแนนท้ังหมดเพื่อหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของกลุมตัวอยาง โดยแบงตามระดับการดําเนินการออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง
นอย นอยท่ีสุด ซึ่งใชวิธีคํานวณหาความกวางของระดับชั้นความรู

1.กกสรางแบบสอบถามโดยการกําหนดประเด็นใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิด ท้ังตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
(check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)

2.กกเขียนขอคําถามตางๆ ของแบบสอบถามใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของ
ขอตกลงเบ้ืองตน จากน้ันนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไข

3.กกนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความเห็นชอบและเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน ไดแก

กก 3.1กกผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย  จินดาพล  อาจารยประจําศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร กก

กก 3.2กกรองศาสตราจารยวัฒนา  สุนทรธัย อาจารยประจําสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กก 3.3กกดร.ประภาศรี พรหมประกาย อาจารยประจําสํานักประกันคุณภาพการ
ศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทานพิจารณาแบบสอบถามลงความคิดเห็นและใหคะแนน นําผล
คะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดประสงค (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) โดยเลือกขอท่ีมีคา IOC มากกวา 0.5 สวนขอใดมีคานอยกวา 0.5
ผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

4.กกนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงอีกคร้ัง

5.กกนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ีศึกษา คือ ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง  ครูผูสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุน ในโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ชุด
เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Conbach’s Alpha Coeefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 107-108) ท้ังน้ีไดทําการ
วิเคราะหแบบสอบถามดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสถิติ พบวา คาสัมประสิทธิ์
แอลฟาท่ีไดจากแบบสอบถามโดยภาพรวมในแตละดานมีคามากกวาเกณฑข้ันตํ่าของระดับความ
เชื่อมั่นท่ียอมรับได โดยการหาคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับและรายดาน ซึ่งปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับ 0.95 และไดคาความเชื่อมั่นแตละดาน ดังน้ี

ดานการเตรียมการ ไดคาความเชื่อมั่น .658
ดานการวางแผน ไดคาความเชื่อมั่น .867
ดานการดําเนินการ ไดคาความเชื่อมั่น .731
ดานการตรวจสอบการประเมินผล ไดคาความเชื่อมั่น .903
ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง ไดคาความเชื่อมั่น .753
ดานการรายงานคุณภาพประจําป ไดคาความเชื่อมั่น .805
โดยนําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลว มาจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีตอไป
6.กกปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชเสนออาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเปนคร้ังสุดทาย
7.กกจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน

75 ฉบับ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับข้ันตอนดังน้ี
1.กกขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใชติดตอโรงเรียนท่ีตองแจกแบบสอบถาม
2.กกดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยางท้ังหมด

จํานวน 75 คน
3.กกตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามกอนท่ีจะนํามา

ประมวลผล หากมีฉบับไหนไมสมบูรณ เชน ลืมตอบบางหนา หรือมองเห็นชัดเจนวาผูตอบตอบ
อยางไมต้ังใจ รวมถึงการตอบไมครบทุกขอ ผูศึกษาวิจัยจะคัดแบบสอบถามน้ันออกและทําการเก็บ
เพิ่มใหครบตามจํานวน ซึ่งแบบสอบถามมีท้ังหมด 75 ชุด  ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 75
ชุด คิดเปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยมข้ัีนตอนการดําเนินการดังน้ี
1.กกนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว นํามาลงรหัสเลข

(Code) ตามเกณฑของเคร่ืองมือแตละสวน
2.กกนําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทาง

สถิติ เพื่อประมวลผลขอมูลท่ีไดจัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อตอบ
คําถามวิจัยและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยนําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผล
การศึกษาท่ีวิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนขอเสนอแนะ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามท่ีตองการทราบใน

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อคํานวณหาคาสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังน้ี

สถิติพ้ืนฐาน
1.กกคํานวณความถ่ี (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล และประสบการณการสอน
2.กกคํานวณคาเฉล่ีย (Mean: X ) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation:

S.D.) วิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร การแปลผลคาเฉล่ีย และสวน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน นําไปเทียบเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียท่ีใชในการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล แบบมาตราสวนประเมินคา Likert ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ(พวงรัตน ทวีรัตน,
2543, หนา 107-108) ดังน้ี

คาเฉล่ีย การดําเนินการ
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด
3.51 - 4.50 มาก
2.51 - 3.50 ปานกลาง
1.51 - 2.50 นอย
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด
สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย
1.กกการหาคาความเท่ียงตรง (IOC) หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

เน้ือหาตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ

IOC =
IOC   = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาตามความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ
= ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน
= จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด

2.กกการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553, หนา 143-144)

เมื่อ α = ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
= จํานวนขอของแบบสอบถาม
= คาความแปรปรวนรายขอ
= คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ
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สถิติท่ีใชในการสมมุติฐาน
โดยใชสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ดังน้ี ตัวแปรอิสระเปนขอมูลเชิงคุณภาพ และ

ตัวแปรตามเปนขอมูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีเหมาะสมในการทดสอบสมมุติฐานคือ การทดสอบ
คาเฉล่ีย และโดยท่ีตัวแปรตามมีมากกวาหน่ึงตัว ดังน้ัน เพื่อควบคุมไมใหความคลาดเคล่ือนมีค า
มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดคือ 0.05 จึงใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปร
พหุนาม (MANOVA : Multivariate Analysis of Variance) หากพบวาผลการทดสอบมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก็จะเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) โดยมีตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามดังน้ี

ตัวแปรอิสระ ไดแก  ประสบการณการสอน โดยแบงดังน้ี นอยกวา 5 ป ต้ังแต 5 -10 ป
มากกวา 10 ปข้ึนไป

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ไดแก
ดานการเตรียมการ ดานการวางแผน ดานการดําเนินการ ดานการตรวจสอบการประเมินผล
ดานการนําผลประเมินมาปรับปรุง ดานการรายงานคุณภาพประจําป


