
บทที่ 3  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)เพื่อศึกษาการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลประสิทธิผลของการศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 โดยกําหนดเน้ือหาในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีไว ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้ งน้ี  คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 156 โรงเรียน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 113 โรงเรียน โดยใชตารางเครซี่มอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970) และใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก ซึ่งกําหนดผูใหขอมูล ประกอบดวย

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนละ 3 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม จํานวน 

1 ชุด ใชสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบแบบถาม

มีลักษณะเปนการสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นกับระดับการบริหารของผูบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนตัว หลัก
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ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

จํานวน 35 ขอ โดยแบง 

 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  

 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 

 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 

 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามภารกิจงาน

หลัก 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 

และดานการบริหารงานทั่วไป มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ 

โดยแบงเปน 

 5 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด  

 4 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด 

การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและงานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการสราง

แบบถามจากงานวิจัย แลวนํามากําหนดเปนนิยามตัวแปรซึ่งจะปรากฏในนิยามศัพทในบทที่ 1 และ 

ในตารางสังเคราะหตัวแปรในบทที่ 2 

 2.  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาที่วิจยั ซึ่งสอดคลองกับตารางสังเคราะหตัวแปร

และนิยามศัพท 

 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงความ

สมบูรณและความถูกตองใหครอบคลุมทั้งดานโครงสราง เน้ือหาและภาษาที่ใช เพื่อใหเกิดความเขาใจ

แกผูตอบและสามารถครอบคลุมเรื่องที่ตองการศึกษาแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบความถูกตองดานภาษาและความเที่ยงตรง

ของเน้ือหา โดยนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 คนประกอบดวย 

  4.1 ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ดานการบริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

ข้ึนไป หรือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษข้ึนไป จํานวน 3 คน 

  4.2 ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย ครูชํานาญการพิเศษวิชาภาษาไทย 1 คน 
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  4.3 เช่ียวชาญดานสถิติและวิจัย ครูคณิตศาสตรหรือวัดผลการศึกษา 1 คนโดยใช

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามน้ันกับประเด็นหลักของเน้ือหา (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC) กําหนดใหคะแนนจากการพิจารณา ดังน้ี 

   +1 เมื่อเห็นวาขอคําถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามทีร่ะบุไว 

   0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามที่ระบุไว 

   -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายเน้ือหาตามที่ระบุไว 

  โดยใชเกณฑคา IOC ต้ังแต 0.6 ข้ึนไป 

 5.  แกไขปรับปรุงโดยจัดทําเปนแบบสอบถามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 6.  นําแบบสอบถามที่ไดไปปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับผูบริหารและครูผูสอน          

ที่ไมใชสถานศึกษากลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่นโดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

 7.  นําแบบสอบถามฉบับที่ไดทดลองใชแลวไปปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะ           

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 8.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวนําไป

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการเก็บขอมูลจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามเพื่อความอนุเคราะหเก็บขอมูลใหกับผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดยจัดแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง  

4.  นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาวิเคราะห หาคาสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

5.  วิเคราะหระดับการบริหารของผูบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมรายขอ

และรายดาน โดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยนําผลการวิเคราะหที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปรคา 

6.  วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามภารกิจงานหลัก 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบริหารบุคคล และ

ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป 
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7.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ใชคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient of Correlation) 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวมรวบไดมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

For Windows รุน 24 โดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีหาคารอยละ 

 2.  วิเคราะหการบริหารของผูบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลจากแบบสอบถามโดยคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับมาก 

  คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับนอย 

  คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 3.  วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนของสถานศึกษา โดยใช

คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  ประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  ประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  ประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  ประสิทธิผลอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  ประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด 

 4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 3 โดยใชสถิติหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 159 

- 160) โดยใชเกณฑการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ดังน้ี 
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  คา |r| 0.81 - 1.00 มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 

  คา |r| 0.61 - 1.80 มีความสัมพันธกันในระดับมาก 

  คา |r| 0.41 - 0.60 มีความสัมพันธกันในในระดับปานกลาง 

  คา |r| 0.21 - 0.40 มีความสัมพันธกันในในระดับตํ่า 

  คา |r| 0.01 - 0.20 มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามาก 

  คา |r| 0.00 ไมมีความสัมพันธกัน  

 หาก r มีคาเปนบวก (+) หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธกันทางบวก หากคา r มีคาเปน

ลบ (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธกันทางลบ โดยใชการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่คํานวณได โดยวิธีการทดสอบหาคาที (t-test) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและโครงสราง โดยวิธีหาคา IOC จากการประเมิน

ของผูเช่ียวชาญ 

  1.2 หาคาความเช่ือมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (แบบสอบถาม 

ที่ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย) 

 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2.1 คารอยละ (Percentage) 

  2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

  2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 คาเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี 3 กลุมข้ึนไป 

  3.2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment 

Coefficient of Correlation) 

  


