
 
 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ในบทนี้เป็นการน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร  
เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ สพฐ.ประกาศเป็น 

โรงเรียนเป้าหมายในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 28  โรง  จ าแนกเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
ในระดับ OBECQA แล้ว จ านวน 12 โรง โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA  แต่ยังไม่ขอรับ
การประเมินในระดับ OBECQA จ านวน 2 โรง และโรงเรียนที่ยังไม่เข้ารับการประเมินในระดับ ScQA จ านวน  
14  โรง   

กลุ่มตัวอย่ำง 
ได้จากการก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง  คือ โรงเรียนเป้าหมายในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 24 โรง  ได้แก่  1) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  2)  โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 3)  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  4) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 5)  
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  6)  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 7) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ  8) โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 9) โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 10) 
โรงเรียนสตูลวิทยา  11) โรงเรียนก าแพงวิทยา  12) โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  13) โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคม 14) โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  15)  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา  16) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
17) โรงเรียนควนเนียงวิทยา  18)  โรงเรียนระโนดวิทยา  19)  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  20)  โรงเรียน
นาทวีวิทยาคม  21)  โรงเรียนเทพา  22)  โรงเรียนควนโดนวิทยา  23) โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ และ 24) 
โรงเรียนละงูพิทยาคม 
 
 
 



31 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใหขอมูลแตละโรงเรียนประกอบดวย ฝายบริหารของสถานศึกษา  (ผูอ านวยการโรงเรียน  หรือ  

รองผูอ านวยการโรงเรียนโดยต าแหน่ง) 1 คน ครู 5 คน และบุคลากรอื่นทางการศึกษาหรอืคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือผู้ปกครอง หรือนักเรียน 1 คน  รวมทั้งสิ้น 161 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 2 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่ 1  ส าหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว เพ่ือศึกษา
สภาพการด าเนินงานปัจจุบันและแนวทางส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ซึ่งแบบสอบถาม   
มี 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Checklist)  จ านวน  4  ข้อ 

ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว  จ านวน 45 ข้อ 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
จ านวน 10 ข้อ 

ฉบับที่ 2 ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัจจัยและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ซึ่งแบบสอบถามมี 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Checklist)  จ านวน  4  ข้อ 

ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA)  จ านวน 40 ข้อ 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ านวน 10 ข้อ 
   กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อสอบถามระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน 
และปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลและปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน 

2. สร้างข้อค าถามในแต่ละประเด็นตามกรอบแนวคิดในการวิจยัได้แบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ  
แต่ละฉบับแบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 

   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
     ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล/สภาพปัจจัยของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ./ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ตามแต่กรณี       
มีลักษณะเปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 
     5  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/สภาพ 
          ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
      4  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/สภาพ 

        ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดบัระดบัมาก 
      3  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/สภาพ 

        ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดบัปานกลาง 
      2  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/สภาพ 

        ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดบัน้อย 
     1  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/สภาพ 
          ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดบัน้อยที่สุด 
     ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เช่นเดียวกับตอนที่ 2 

4.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  เป็นการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของประเด็นค าถาม  โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ให้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เลือกข้อที่มีค่า IOC  ระหว่าง 0.60-1.00 มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 5.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู    
ในโรงเรียนทั่วไป จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ปรากฏว่าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.9884 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง 

6.  น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ส่งแบบสอบถามทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กลุ่มประชากร  28  โรง ๆ  
ละ 7  ชุด  (หนังสือที่ ศธ 04246/4460, 4661  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562) และติดตามการน าส่งทาง
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชั่น line รายโรง  

2. ได้รับแบบสอบถามคืนเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24  โรง  (คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของประชากร)  
จ าแนกเป็น 
      แบบสอบถามฉบับที่ 1  ได้รับคืน 14  โรง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    
      แบบสอบถามฉบับที่ 2  ได้รับคืน 10  โรง  คิดเป็นร้อยละ 71.43 
  
กำรวิเครำะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชโรงเรียนเปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณของแบบสอบถามแลวน าข้อมูลที่ได้มาบันทึกผลด้วย

โปรแกรม Excel 
2.  ด าเนินการประมวลและวิเคราะหขอมูล 
3.  เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

 
สถิติที่ใชในกำรวิจัย 

1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชการพรรณาข้อมูลเพ่ืออธิบายข้อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยวิธีการหาคาความถี ่ (frequencies) และคารอยละ (percentage) 

2.  การวิเคราะหระดับสภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ/ สภาพ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และการวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา  
การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.แล้ว/ ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ตามแต่กรณ ีสถิติที่ใช้ คือ คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3.  การวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best, 2006) ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง   สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ 
     พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดับมากที่สดุ 
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     ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ 
     พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดับมาก 
               ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ 
     พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
               ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ 
     พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  อยู่ในระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบ 
     คุณภาพ/ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ 
     พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


