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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และและตราด มีขั%นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี%  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื1องมือที1ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที1ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที1ใชใ้นการศึกษาในครั% งนี%  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด จํานวน 617 คน จําแนกเป็นครูผูส้อนอาชีวศึกษา จังหวดัระยอง จาํนวน 328 คน 
ครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 197 คน และครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัตราด จาํนวน 
92 คน 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างที1ใช้ในการศึกษาในครั% งนี%  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํนวน 234 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของ
เครจซี1และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) และการสุ่มแบบแบ่งชั%นตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชเ้ขตจงัหวดัเป็นชั%นในการแบ่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 234 คน ประกอบด้วย ครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จาํนวน 124 คน ครูผูส้อน
อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 75 คน และครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัตราด จาํนวน 35 คน 
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 ตาราง 1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และ 
        ตราด จาํแนกตามเขตจงัหวดั             
 

เขตจงัหวดั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ระยอง 328 124 

จนัทบุรี 197 75 
ตราด 92 35 

รวม 617 234 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื1องมือที1ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั% งนี%  ไดแ้ก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น    
2 ตอน ดงันี%  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี1ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํแนกเป็น ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัการศึกษา เขตจงัหวดั 
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี1ยวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เป็นคาํถามแบบวดัประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา 5 ระดบั (Best and Kahn. 1993 : 247) ดงันี%  
 5  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบัมากที1สุด 
 4  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบัมาก 
 3  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบันอ้ยที1สุด 

 

การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื1 องมือที1ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยดําเนินการ
ตามลาํดบัขั%นตอน ดงันี%  
 1.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัที1เกี1ยวขอ้ง รวมทั%งแบบสอบถาม เพื1อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารยที์1ปรึกษาเพื1อดาํเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามที1ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที1ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื1อตรวจสอบและแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ1งขึ%น 
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 3. นาํแบบสอบถามที1ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน เพื1อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื%อหา (Content Validity)โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 64-65) ซึ1 งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง .80 -1.00 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามที1ผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะแลว้นาํแบบสอบถามเสนอ
ประธานและกรรมการที1ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั%นนาํไปทดลองใช ้(Try-out) กบัครูผูส้อน สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี  ที1ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
อาํนาจจาํแนกโดยใชค่้าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมไดค้่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามเท่ากบั 
.22-.75 
 5. นาํแบบสอบถามที1หาค่าอาํนาจจาํแนกแลว้มาวิเคราะห์หาความเชื1อมั1นของแบบสอบถาม
ทั%งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิg แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) 
ไดค้่าความเชื1อมั1นเท่ากบั .81 
 6. นําแบบสอบถามที1ผ่านการตรวจสอบความเชื1อมั1นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที1
กาํหนดเพื1อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี%  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ
วทิยาลยั สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระยอง จนัทบุรี และตราด เพื1อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา 
เพื1อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม  
 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจยัดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี1ยวกบั ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัการศึกษา และเขตจงัหวดั
สถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยการหาค่าเฉลี1ยและค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ
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ค่าเฉลี1ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)  
ดงันี%   
 4.51 - 5.00  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมากที1สุด 
 3.51 - 4.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 - 3.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 - 2.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 - 1.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบันอ้ยที1สุด 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์การ
ทาํงาน และระดบัการศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จันทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามเขตจังหวดั         
โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื1อพบความแตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญั  
ทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื%นฐาน 
  1.1 ร้อยละ (%) 
  1.2 ค่าเฉลี1ย ( X ) 
  1.3 ค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที1ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื1องมือ 
  2.1 ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
  2.2 ค่าอาํนาจจาํแนกโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิg สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม   
  2.3 ค่าความเชื1อมั1นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิg แอลฟา 
(α- Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 3. สถิติที1ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบค่าที (t-test)   
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื1อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความ
แตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 




