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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครั7 งนี7  มีวตัถุประสงค์เพื:อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด กลุ่มตวัอยา่ง
ที:ใชใ้นการวิจยัครั7 งนี7  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด จาํนวน 234 คน 
ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั7นตามสัดส่วน เครื:องมือที:ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ได้ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.75 และมีค่าความเชื:อมั:น
เท่ากบั 0.81 ส่วนสถิติที:ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี:ย ค่าเบี:ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที:ระดบั .05 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที:ระดบั .05  4) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามเขตจงัหวดั 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที:ระดบั .05 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare administration according to good 

governance of the vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The sample used in 

this study include teachers in the vocational colleges in Rayong, Chanthaburi  and Trat provinces. 234 

people with means of proportional stratified random sampling. The instruments used to collect the data 

was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.22-0.75 and the reliability was 

0.81. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation, t-test, One-way 

analysis of variance (One-way ANOVA) and when were found significantly different at the 0.05 level 

will multiple comparisons by Scheffe’s method to analyses the data. 

 The results of the study were as follows. 1) The administrations according to good 

governance of the vocational colleges in Rayong,  Chanthaburi  and Trat provinces in overall was at a 

high level  2) The comparison of administration according to good governance of administrators of 

vocational colleges in Rayong, Chanthaburi  and Trat Provinces in terms of experienced practitioners 

in overall difference was statistically significant at the 0.5 level. 3) The comparison of administrations 

according to good governance of administrators of  vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and 

Trat provinces in terms of education level in overall difference was statistically significant at the 0.05 

level.  4)  The comparison of administrations according to good governance of administrators of 

vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces in terms of location in overall 

difference was statistically significant at the 0.05 level.  

  

 




