
 
 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย รายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนที่ ๒ 
๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ บ้านโนนส าราญ บ้านโคกผักหอม 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ บ้านกอก หนองลุมพุกหญ้าม้า 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ บ้านเชียงงาม หนองแวงวิทยา 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ บ้านหันเทาผักกาดย่า บ้านเม็ก 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ บ้านไร่ เมืองบาง 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ บ้านแป้น บ้านแบง 
๗ สพป.หนองบัวล าภู เขต ๑ บ้านหนองกุงแก้ว หนองบัววิทยายน 
๘ สพป.หนองบัวล าภู เขต ๒ บ้านหนองบัวค าแสน หินฮาวน้ ากงวิทยา 
๙ สพป.เลย เขต ๑ บ้านแหล่งคาย บ้านเพียรซ าบุวิทยา 

๑๐ สพป.เลย เขต ๒ บ้านซ ากกค้อ บ้านโนนสวรรค์ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ บ้านโคกงาม บ้านทับกี่ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ บ้านไร่โนนส าราญ บ้านนาดง 
๑๓ สพม.๑๙ (เลยและนองบัวล าภู) นาวังศึกษา เลยอนุกูลวิทยา 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) หนองยางซุมวิทยาคม อุดรพัฒนาการ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคายและบึงกาฬ) เซิมพิทยาคม ฝางพิทยาคม 

    
 
 
หมายเหตุ   ลักษณะของโรงเรียนคุณธรรมที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกได้ดังนี้ 
 
   ๑)  โรงเรียนในสังกัด สพป. โรงเรียนที่ ๑ คือ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง ป.๖ และโรงเรียนที่ ๒  
คือ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง ม.๓ 
   ๒)  โรงเรียนในสังกัด สพม. โรงเรียนที่ ๑ คือ นักเรียนน้อยกว่า ๕๐๐ คน และโรงเรียนที่ ๒ 
นักเรียน ๕๐๐ คนข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย และช่องทางตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPRADE 

 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและการตอบแบบสอบถามออนไลน์  มีดังนี้ 
  ๑.  ศึกษานิเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตพ้ืนที่การศึกษาละ ๑ คน 
ตอบแบบสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์   https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2 
  ๒. ผู้บริหารโรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ)  เขตพ้ืนการศึกษาละ ๒  โรงเรียนๆ ละ ๑  คน   
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3 
  ๓. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ) ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ 
https://goo.gl/forms/VtyLT7dfL8WnRTbE3   โดยแยกกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
   ๓.๑  โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
คุณครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นเรียนละ ๑ คน  
   ๓.๒  โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
คุณครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นเรียนละ ๑ คน 
   ๓.๓  โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
คุณครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นเรียนละ ๑ คน  
 ๔. นักเรียนในโรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ)  ตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms 
/ZQxbNvAcvNoAVtBt2   โดยแยกกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
   ๔.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ได้แก่ 
    ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๖ คน  แยกเป็นนักเรียนชาย ๓  คน  
นักเรียนหญิง ๓ คน ถ้านักเรียนมีจ านวนพอดีหรือน้อยกว่าที่ก าหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน กรณีนักเรียน 
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่เป็นหรือไม่มีความช านาญ ขอความร่วมมือจากคุณครูได้ให้ค าแนะน าในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย  
    ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  จ านวน  ๖  คน แยกเป็นนักเรียนชาย  ๓  คน  
นักเรียนหญิง ๓ คน ถ้านักเรียนมีจ านวนพอดีหรือน้อยกว่าที่ก าหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน กรณีนักเรียนตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ไม่เป็นหรือไม่มีความช านาญ ขอความร่วมมือจากคุณครูได้ให้ค าแนะน าในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย  
   ๔.๒  โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้เพ่ิมนักเรียนจากข้อ ๔.๑ อีกหนึ่งชั้นเรียน 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน ๖ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๓ คน นักเรียนหญิง ๓ คน ถา้นักเรียนมี
จ านวนพอดีหรือน้อยกว่าที่ก าหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน  
   ๔.๓ โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้แก่ 
    ๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน ๖ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๓ คน นักเรียน
หญิง ๓ คน ถ้านักเรยีนมีจ านวนพอดีหรือน้อยกว่าที่ก าหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน            
     ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จ านวน ๖ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๓ คน นักเรียน
หญิง ๓ คน ถ้านักเรียนมีจ านวนพอดีหรือน้อยกว่าที่ก าหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน  
  ๕. ขอความร่วมมือสุ่มนักเรียนโดยการจับฉลากเลขที่ ให้ได้จ านวนตามต้องการ (การสุ่มแบบอย่างง่าย) 
  ๖. สามารถดูตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ ดูรายละเอียดการตอบแบบสอบถามออนไลน์ และเชื่อมต่อ
แบบสอบถามออนไลน์ แต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อุดรธานี เขต ๒   ที ่
www.mrcud2.com 
 ๗. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถาม ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม ที่ โทร. 064 745 7060 และ 042 334 575  
ต่อ 28 

https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2
https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3
https://goo.gl/forms%20/ZQxbNvAcvNoAVtBt2
https://goo.gl/forms%20/ZQxbNvAcvNoAVtBt2

