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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1  การศึกษาเอกสาร  ผูวิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวนโยบายการประกัน      
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา  และวิเคราะหสรุปเปรียบเทียบการดําเนินงานตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 สังกัด  นําเสนอในรูปตาราง และการบรรยาย  
 สวนที่ 2   ศึกษาแนวโนมรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปตตานี  ตามกรอบแนวคิดของกลุมตัวอยางที่เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใชการวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร     
(Ethnographic   Futures   Research)  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

1.  ประชากร  ไดแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาคือ 
 1.1   ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา  ที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา  
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 1.2  ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 1.3  ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา  ในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 1.4  นักการศึกษา  ในหนวยงานทางการศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา  
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 1.5  กรรมการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
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2.  กลุมตัวอยาง  ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling) จากกลุมผูปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไวในกลุมประชากร  ดังตอไปนี้ 

 2.1  คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง 

  2.1.1    เปนผูที่มีความรู  ความเขาใจและมีประสบการณในการดําเนินงานดานการประกัน       
คุณภาพการศึกษาเปนอยางดี 
 2.1.2   เปนผูที่มีเวลาในการใหขอมูลตามที่ผูวิจัยกําหนด 
 2.1.3  เปนผูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก 

 2.2  วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง   
   2.2.1  เจาะจงกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน  และกรมสามัญศึกษาในจังหวัดปตตานี  ไดแกผูที่ดํารงตําแหนงตอไปนี้  ผูอํานวยการ
ประถมศึกษาจังหวัดปตตานี   ศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  และผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด
ปตตานี  จะไดกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา จํานวน 3 คน 
    2.2.2  ใหกลุมตัวอยางที่เจาะจงตามขอที่ 1 เสนอรายชื่อผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดของ
ตน  โดยตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว  สังกัดละ 4 คน จะไดกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 12  คน 
  2.2.3  ใหกลุมตัวอยางที่เจาะจงตามขอที่ 1  เสนอรายชื่อนักการศึกษาในสังกัดของตนที่มี         
คุณสมบัติตามที่กําหนดสังกัดละ 1 คนจะไดกลุมตัวอยางที่เปนนักการศึกษา จํานวน 3 คน             
  2.2.4  ใหกลุมตัวอยางที่เปนนักการศึกษาที่ไดรับการเลือกตามขอที่ 3 เสนอรายชื่อครูผู
สอนในสถานศึกษาสังกัดเดียวกัน ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด สังกัดละ 2 คน จะไดกลุมตัวอยางที่
เปนครูผูสอนในสถานศึกษา 6 คน 
  2.2.5  ใหกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญที่สุดโดยใชจํานวนนักเรียน
เปนเกณฑในแตละสังกัด  เสนอรายชื่อบุคคลที่เปนกรรมการสถานศึกษาและมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดสังกัดละ  1  คน  จะไดกลุมตัวอยางที่เปนกรรมการสถานศึกษา 3 คน 
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 การเลือกกลุมตัวอยางดังกลาว สามารถแสดงใหเห็นดังภาพประกอบที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 6  วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

คําอธิบายประกอบ      

                                                 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา แตละสังกัด 

                                                หมายถึง  ผูบริหาร สถานศึกษาขนาดใหญ 
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 จากการเลือ
รายละเอียด ดังตารางที่ 
 
 
 
 
 
 
 

     11
         หมายถึง  นักการศึกษา แตละสังกัด     
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     1
            หมายถึง  ครูผูสอนแตละสังกัด  
 3
ผอ.ปจ.
            หมายถึง กรรมก 

กกลุมตัวอยางดังกลาว  จะ
4  
ศธ.จ.
ารสถานศึกษา 

ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น   27  ค
ผอ.สศ.จ.
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ตาราง 4    ขนาดกลุมตัวอยาง  (   Sample  Size) 

สังกัด 
ผูบริหารหนวยงาน
ทางการศึกษา 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา ครู นักการศึกษา 

กรรมการ    
สถานศึกษา รวม 

สปช. 1 4 2 1 1 9 

สช. 1 4 2 1 1 9 

สศ. 1 4 2 1 1 9 

รวม 3 12 6 3 3 27 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  การวิจัยนี้แบงออกเปน  2  สวน 
 1.1  สวนที่  1  แบบบันทึกเนื้อหาที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ในแบบบันทึกจะประกอบดวย  
แนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  3 ขั้นตอน คือ  การควบคุม
คุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน คุณภาพการศึกษาของ    
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  และกรมสามัญศึกษา 
 1.2  สวนที่ 2  แบบบันทึกการสัมภาษณ ประกอบดวยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
เพื่อหารูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี   เปนเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน  3 ขั้นตอน  คือ  การควบคุมคุณภาพการศึกษา   การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษา  ในการดําเนินงานแตละขั้นตอนจะเปนการสัมภาษณ
ถึงแนวโนมในอนาคตที่ประกอบดวยภาพอนาคตในทางที่ดี  ภาพอนาคตในทางที่ไมดี  และภาพ
อนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด 

2.  การสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือไวดังนี้ 
 2.1  จัดทํารางแบบบันทึกเนื้อหาจากเอกสาร และรางแบบบันทึกการสัมภาษณเสนออาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 
 2.2  นําแบบบันทึกการสัมภาษณที่ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําไปทดลอง
สัมภาษณกับผูที่ไมไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน    
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 2.3  นําแบบบันทึกการสัมภาษณ  มาปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง
ที่กําหนดไว 

การเก็บรวบรวมขอมูล     

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้  

1.  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document) โดยการศึกษาเอกสาร  ส่ิงพิมพเกี่ยวกับแนว
นโยบายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญ
ศึกษา จากหองสมุด  จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ปตตานี  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดปตตานี  และสํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
เขตการศึกษา 2  ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแตละสังกัด  นํามาสรุปวิเคราะห
และสังเคราะห โดยเนนสาระสําคัญในเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
แลวบันทึกผลการสรุปวิเคราะหและสังเคราะห  ลงในแบบบันทึกเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร 

 2.  เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field) ไดดําเนินการดังนี้ 
 2.1   ติดตอผูที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพื่อกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ 
  2.2  จัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจากภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สงไปยังกลุมตัวอยางที่ใชในการ
สัมภาษณพรอมปฏิทินการออกสัมภาษณ 
  2.3  โทรศัพทนัดหมายวัน  เวลาและสถานที่ที่แนนอนกับผูใหสัมภาษณอีกครั้ง                                                 
   2.4  กําหนดเวลาที่ใชในการสัมภาษณ คนละประมาณ 2 ช่ัวโมง    
 2.5  หลังจากเสร็จส้ินการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณแตละคน  ผูวิจัยไดถอดเทปบันทึกเสียง
การสัมภาษณและเรียบเรียงเขียนเปนรายงานการสัมภาษณฉบับรางประกอบดวยภาพอนาคตในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานทั้ง 3 ภาพ ไดแก
ภาพอนาคตในทางที่ดี  ภาพอนาคตในทางที่ไมดี  และภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดและ
นํากลับไปใหผูใหสัมภาษณตรวจสอบความถูกตองและแกไขอีกครั้งภายใน 1  สัปดาห หลังจาก
เสร็จสิ้นการสัมภาษณ  โดยผูวิจัยไปรับกลับคืนดวยตนเอง  
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การวิเคราะหขอมูล   

  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1.  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวนโยบายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษา ใชการวิเคราะห และการสังเคราะห เนื้อหา 
สรุปเปรียบเทียบนําเสนอในรูปตารางและการบรรยาย 

2  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะห ดังนี้ 
  2.1  นํารางรายงานการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณแตละคนที่ไดผานการตรวจสอบและแกไข
แลว มาแจกแจงเพื่อหาความถี่ของแนวความคิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  หรือเปนความเห็นรวม
กันของผูใหสัมภาษณสวนใหญ  หรือทั้งหมดในแตละหัวขอของการสัมภาษณ เพื่อแยกแยะความ
คลายคลึงของแนวความคิดที่ปรากฏในเนื้อหารายงานการสัมภาษณโดยไมมีการแตงเติม  
  2.2  นําประเด็นแนวคิดที่ได  จัดทําเปนตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณ เพื่อหาความถี่แตละ
ประเด็นจากผูใหสัมภาษณแตละคน 
 2.3  นําแนวความคิดที่เปนลักษณะคลายคลึงกัน หรือที่เปนความเห็นรวมกันซึ่งมีความถี่มากที่
สุด 3  อันดับมาสรุปเปนภาพอนาคตทั้ง  3  ภาพ คือ สรุปภาพอนาคตในทางที่ดี  สรุปภาพอนาคต
ในทางที่ไมดี  สรุปภาพอนาคตในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ซ่ึงถือเปนฉันทามติระหวางกลุม 
ผูใหสัมภาษณ 
  2.4  นําสรุปภาพอนาคตในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด  ที่เปนฉันทามติระหวางกลุมผูให
สัมภาษณมาเขียนเปนภาพอนาคต แนวโนม รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี  ซ่ึงเปนผลการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะขอมูล    

 ใชคาความถี่   และคารอยละ ในการวิเคราะหหาฉันทามติระหวางกลุมผูใหสัมภาษณ 
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แบบบันทึกเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร 

 
 
 

แนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด 
สปช. 

สถานศึกษาสังกัด 
สช. 

สถานศึกษาสังกัด 
สศ. 

การควบคุมคุณภาพการ
ศึกษา 
 
 

   

การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

   
 
 

 
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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