บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง การศึกษาสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการตามลําดับขั%นตอน ดังนี%
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
1. การกําหนดกลุ่มประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจ ัยครั% งนี% คื อ ครู ผูส้ อน สั งกัดสํานักงานเขตพื% นที การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 2,196 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั%งนี% คือ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุ รี ปี การศึ กษา 2556 กําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุ่ มแบบแบ่งชั%นตามสัดส่ วน (Proportional
Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั%น ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 327 คน ดังรายละเอียดในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามขนาดสถานศึกษาของครู ผูส้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ขนาดสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษาขนาดใหญ่
รวม

ประชากร
ครู ผสู ้ อน
448
748
1,000
2,196

กลุ่มตัวอย่าง
ครู ผสู ้ อน
69
109
149
327

เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั%งนี% ได้แก่ แบบสอบถามเกี ยวกับ
สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็ นของครู ผูส้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกเป็ น
ประสบการณ์ เขตพื%นทีการศึกษา และขนาดสถานศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ครอบคลุ ม ทั%ง 6 ด้า น คื อ หลักนิ ติ ธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมี ส่ วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
(Best and Kahn. 1993 : 246) ดังนี%
5 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลมากทีสุ ด
4 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลมาก
3 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง
2 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลน้อย
1 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลน้อยทีสุ ด
การสร้ างเครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพเครื องมื อที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การ
ตามลําดับขั%นตอน ดังนี%
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1. ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จากผลงานวิจยั เอกสาร และตําราทั%งในประเทศและต่างประเทศ เพือเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึ กษาอาจารย์ทีปรึ กษาเพือดําเนินการ
2. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพือขอความ
อนุ เคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื%อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ความสอดคล้องของข้อคําถาม มีค่าตั%งแต่ 0.60 - 1.00
3. ปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามที ผูท้ รงวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ
ที ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จากนั%นนําไปทดลองใช้ (Try-out) กับครู ผูส้ อน สั งกัดสํานักงานเขตพื%นที
การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี ปี การศึ กษา 2556 ที ไม่ ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิj สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 0.51 - 0.85
4. นํา แบบสอบถามที หาค่ า อํา นาจจํา แนกแล้ว มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื อมันของ
แบบสอบถามทั%ง ฉบับ โดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิj แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 99) ได้ค่าความเชือมันทั%งฉบับ เท่ากับ 0.97
5. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความเชื อมันแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีกําหนด
เพือนําผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั%งนี%ได้ดาํ เนินการตามขั%นตอน ดังนี%
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อแนะนําตัวผูว้ ิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพือขอความร่ วมมือในการทําวิจยั
2. ผูว้ ิจ ยั นํา แบบสอบถามพร้อ มสํา เนาหนัง สื อ ขอความร่ ว มมือ ในการทํา วิจ ยั ส่ ง ถึ ง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา เพือขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกเป็ น ประสบการณ์
เขตพื%นทีการศึกษา และขนาดสถานศึกษา โดยหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
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3. วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี ยวกับสภาพการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
โดยการหาค่า เฉลี ย และค่า เบี ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําค่าเฉลี ยไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ในการ
แปลความหมายเป็ นช่วงคะแนน ดังนี% (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 100)
4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.51 - 4.50 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับสภาพการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
โดยเปรี ยบเทียบตามประสบการณ์ และเขตพื%นทีการศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test)
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับ สภาพการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื%นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เปรี ยบเทียบตามขนาดสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One - way ANOVA)
เมื อพบความแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .05 จะตรวจสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่
โดยใช้วธิ ี การตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิติทใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพนื, ฐาน
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลีย (Mean)
3. ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติทใี ช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
1. ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
2. ค่าสัมประสิ ทธิj สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
3. ค่าความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิj แอลฟ่ า (α- Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
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สถิติทใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
1. การทดสอบค่าที (t-test)
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One - way ANOVA) เมือพบความแตกต่าง
ตรวจสอบความแตกต่างโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

