
 

บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้น้ี มุ่งศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการ

ประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 

เป็นวจิยัเชงิปรมิาณซึง่มกีระบวนการศกึษา ตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

   1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

   2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

   3. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

   4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

   5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั โดยมกีลุ่มประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่งดงัน้ี 

 1. ประชากร ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั จาํนวน    91 แห่ง 

ประกอบด้วย นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วน

ตําบล ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา  ครผููดู้แลเดก็ จาํนวน  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

จงัหวดัสุโขทยั(สาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั, 2558) 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั จาํนวน 76 แห่ง 

โดยใชต้ารางการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ของแครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie& Morgan,1986 

อา้งถงึใน  บุญชม  ศรสีะอาด, 2556 : 71)เป็นการสุ่มอย่างง่าย ไดก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ประกอบดว้ย 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลจาํนวน 76 คน 

ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา  จาํนวน 76 คน  ครผููดู้แลเดก็ จาํนวน 76 คน รวม 228 คน สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุโขทยั  



 

47 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการมสี่วน

รว่มการดาํเนินงานประเมนิคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จงัหวดัสุโขทยัเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยทีสุ่ดโดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้่าคะแนนแต่ละระดบั (บุญชม ศรสีะอาด, 2556 : 71) 

ดงัน้ี 

  5  หมายถงึ มสีภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

ระดบั  มากทีสุ่ด 

  4  หมายถงึ มสีภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน

ระดบั   มาก 

  3  หมายถงึ มสีภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน

ระดบั   ปานกลาง 

  2  หมายถงึ มสีภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน

ระดบั   น้อย 

  1  หมายถงึ  มสีภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานประกนัคเุมนิภาพภายใน

ระดบั   น้อยทีสุ่ด 

 

วิธีสร้างเคร่ืองมือ  

 ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอื โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาถงึราย ละเอยีด

ต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมขอบเขต เน้ือหา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

  2. นําเสนออาจารยท์ีป่รกึษา ตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะแลว้

ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 

  3. นําแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ขนําเสนออาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษา แลว้

เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหา(Index of Objective Congruence: 

IOC) โดยแบบสอบถามม ี40 ขอ้ ไดค้่าความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.8-1.0 รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญมี

ดงัน้ี 

   3.1 อาจารย ์ดร.สมหมาย อํ่าดอนกลอย  อาจารยป์ระจาํสาขาบรหิาร

การศกึษา คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม    

   3.2 อาจารยด์ร.ณริดา  เวชญาลกัษณ์  อาจารยป์ระจาํสาขาบรหิาร

การศกึษา  คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม   
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   3.3 อาจารย ์ดร.อดุลย ์  วงัศรคีณู  อาจารยป์ระจาํสาขาบรหิาร

การศกึษา   คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม   

   3.4 นางสาวสายทพิย ์ อ๊อดพนัธ ์ ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ           

โรงเรยีนกงไกรลาศวทยา 

   3.5 นายสําราญ  พ่วงพ ี ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา อบต.บา้นใหมสุ่ขเกษม 

  4. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะนํา ตามเสนออาจารยท์ี่

ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุม  

  5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พื่อหาความเชื่อมัน่(Reliabity) โดยนํา

แบบสอบถามทีป่รบัปรงุสมบรูณ์ไปทดลองใช(้Try Out) กบับุคลากรสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลกบุคคลทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนําขอ้มลูมาหาค่า

สมัประสทิธิอ์ลัฟา (Conbach’s Alpha Coefficient) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่  0.716  

  6. นําแบบสอบถามทีม่คีวามสมบูรณ์ และนําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่ม

ตวัอยา่งทีศ่กึษาต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูตวัอยา่งไวโ้ดยวธิ ี

การเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัไดท้าํหนงัสอืขอความอนุเคราะหบ์ณัฑติวทิยาลยั ดาํเนินการออกหนงัสอื

เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูถงึ นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ี

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล จงัหวดัสุโขทยั 

 2.  ผูว้จิยัทาํหนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบณัฑติวทิยาลยั

ถงึนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล จงัหวดั

สุโขทยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบการวจิยัและผูว้จิยัไดด้ําเนินการส่งและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย

ตนเอง/ไปรษณยี ์  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูดาํเนินการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจาํนวน 273 ชุด โดยไดแ้บบสอบถาม

กลบัคนื จาํนวน 261 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 95.60 

 2. ดําเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่(Mean)และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) แปลค่าเฉลีย่ตามเกณฑ ์ (บุญชม ศรสีะอาด, 2544 : 121) ดงัน้ี  
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 ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00  หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายในระดบั

มากทีสุ่ด 

 ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50  หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายในระดบั

มาก 

 ค่าเฉลีย่ 2.51-3.51  หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายในระดบั

ปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50  หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายในระดบั

น้อย 

 ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50  หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายในระดบั

น้อยทีสุ่ด 

 

สถิติการวิเคราะหข้์อมูล 

 ในการวเิคราะหท์างสถติ ิเพื่อนําผลไปใชใ้นการแปลผล ผูว้จิยัใชค้่าสถติ ิดงัต่อไปน้ี  

 1. ค่าเฉลีย่ (Mean) 

 2. ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 


