บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ มุ่งศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย
เป็นวิจยั เชิงปริมาณซึง่ มีกระบวนการศึกษา ตามลําดับขัน้ ตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย โดยมีกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 91 แห่ง
ประกอบด้ว ย นายกองค์การบริห ารส่ วนจัง หวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์ก ารบริหารส่ ว น
ตําบล ผูอ้ ํานวยการกองการศึกษา ครูผดู้ ูแลเด็ก จํานวน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
จังหวัดสุโขทัย(สํานักงานท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย, 2558)
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 76 แห่ง
โดยใช้ตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของแครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie& Morgan,1986
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 71)เป็ นการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 76 คน
ผูอ้ ํานวยการกองการศึกษา จํานวน 76 คน ครูผดู้ ูแลเด็ก จํานวน 76 คน รวม 228 คน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสุโขทัย
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เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพการมีส่วน
ร่วมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดสุโขทัยเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยทีส่ ุดโดยกําหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 71)
ดังนี้
5 หมายถึง มีสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง มีสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ มาก
3 หมายถึง มีสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ น้อย
1 หมายถึง มีสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานประกันคุเมินภาพภายใน
ระดับ น้อยทีส่ ุด
วิ ธีสร้างเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษาได้ดาํ เนินการสร้างเครือ่ งมือ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยพิจารณาถึงราย ละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมขอบเขต เนื้อหา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นําเสนออาจารย์ทป่ี รึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะแล้ว
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขนําเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษา แล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา(Index of Objective Congruence:
IOC) โดยแบบสอบถามมี 40 ข้อ ได้ค่าความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.8-1.0 รายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ดังนี้
3.1 อาจารย์ ดร.สมหมาย อํ่าดอนกลอย อาจารย์ประจําสาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
3.2 อาจารย์ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ประจําสาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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3.3 อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคณ
ู
อาจารย์ประจําสาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
3.4 นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
ครูวทิ ยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนกงไกรลาศวทยา
3.5 นายสําราญ พ่วงพี ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแนะนํา ตามเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมัน(Reliabity)
่
โดยนํา
แบบสอบถามทีป่ รับปรุงสมบูรณ์ไปทดลองใช้(Try Out) กับบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จังหวัดพิษณุโลกบุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําข้อมูลมาหาค่า
สัมประสิทธิ ์อัลฟา (Conbach’s Alpha Coefficient) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ 0.716
6. นําแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์ และนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลตัวอย่างไว้โดยวิธ ี
การเก็บข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ หนังสือขอความอนุ เคราะห์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ดําเนินการออกหนังสือ
เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสุโขทัย
2. ผูว้ จิ ยั ทําหนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย
ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
สุโขทัยเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจยั และผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง/ไปรษณีย์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจํานวน 273 ชุด โดยได้แบบสอบถาม
กลับคืน จํานวน 261 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 95.60
2. ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean)และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แปลค่าเฉลีย่ ตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2544 : 121) ดังนี้
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ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับ
มากทีส่ ุด
มาก

ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับ
ค่าเฉลีย่ 2.51-3.51 หมายถึง การมีส่วนร่วมดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับ

ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ุด

ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับ
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับ

สถิ ติการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อนําผลไปใช้ในการแปลผล ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าสถิติ ดังต่อไปนี้
1. ค่าเฉลีย่ (Mean)
2. ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

