
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ มุงศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ตามลําดับ
ดังนี ้
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 98 โรงเรียน  จําแนกเปน 
                 โรงเรียนขนาดเล็ก      16   โรงเรียน     ผูบริหาร    16   คน          ครู     102   คน 
                 โรงเรียนขนาดกลาง   40   โรงเรียน     ผูบริหาร    40   คน          ครู     390   คน 
                 โรงเรียนขนาดใหญ   42   โรงเรียน     ผูบริหาร    42   คน          ครู   1,548   คน 
            รวมประชากร            98   โรงเรียน     ผูบริหาร    98   คน          ครู   2,040   คน 
  3.1.2 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  ( Purposive  
Sampling ) จํานวน  98   คน และครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ีและ        
มอรแกน ( Krejcie  &  Morgan, 1970, p 608 ) จากจํานวนครูท้ังหมด เทียบสัดสวนของแตละขนาด
และแตละโรงเรียนแลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยางดังนี ้  
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ตาราง 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ขนาด

สถานศึกษา 
จํานวน

สถานศึกษา ผูบริหาร ครู รวม ผูบริหาร ครู รวม 
ขนาดเล็ก 16 16 102 118 16 16 32 
ขนาดกลาง 40 40 390 430 40 62 102 
ขนาดใหญ 42 42 1,548 1,590 42 247 289 
รวม 98 98 2,040 2,138 98 325 423 

  

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็รวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจยัคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน  
2  ตอน  คือ   
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  (Check  List) 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จํานวน 6 
ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  
scale ) 5 ระดับของ ลิเคิรท(Likert) (Best and Kahn, 1993, p. 246) คือ  
  5   คะแนน    หมายถึง   การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด 
  4   คะแนน    หมายถึง   การใชหลักธรรมาภิบาลของผุบริหารสถานศึกษามาก 
  3   คะแนน    หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาปานกลาง 
  2   คะแนน    หมายถึง   การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริการสถานศึกษานอย 
  1   คะแนน    หมายถึง   การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษานอยท่ีสุด 
 

 3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
   การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
   1) ศึกษาแนวคิดหลักการท่ีเกีย่วของกับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
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   2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
   3) นําแนวคิด หลักการ และขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาคนควาท้ังหมดมาสราง
เปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมกับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  1   
 3.2.2 การตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือ             
   การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  
(Validity)  และความถูกตองของเนื้อหา ( Content ) โดยใชเทคนิค IOC (ดูภาคผนวก ค) แลวนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จํานวน  5  คน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
    (1) นายวัชระ  บุบผามาศ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ   
         โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา     
                  อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี (ดานเนื้อหา) 
    (2) นางสาวจณิหนิภา  พิพฒันวงศ   ครูชํานาญการพิเศษ    

      โรงเรียนชลบุรี  “สุขบท”  
      อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   (ดานภาษา) 

(3)    นายสมบัติ  จันทรกระจาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี   
      เขต  1 (ดานสถิติ)    

    (4) นางพิธพร  ธนะสมบัต ิ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    
         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี   
         เขต  2 (ดานเน้ือหา)    

    (5) ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร     
         อําเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดานเนื้อหา) 

   2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวนโรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน จากโรงเรียนพนัส      
พิทยาคาร โรงเรียนหัวถนนวิทยา  และโรงเรียนวัดโคกข้ีหนอน 

3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาวิเคราะห เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนราย
ขอ (Discrimination) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation) ระหวางคะแนนรายขอ กับคะแนนรวม (Item-Total-Coorelation)  ผลการ
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วิเคราะหขอมูล พบวา แบบสอบถามสมรรถนะการบริหารงาน มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง .56-.93 
(ภาคผนวก ง) 

4) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีของ ครอนบาค  
(Cronbach. 1990 : 202 – 204) ท่ีเรียกวาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient)  ไดคาความเช่ือม่ัน 
เทากับ .95 
    5) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 บันทึกเสนอสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

3.3.2  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยนําสงดวยตนเอง 
3.3.3  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  

หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  2 สัปดาห 
 3.3.4 ผลการเ ก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํ านวน  423 คน  ผูวิจัยได รับ
แบบสอบถาม กลับคืนมาจํานวน  423  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการจัดทําและวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 3.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนทุกฉบับ แลวนําไปวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 3.4.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถ่ีและคารอยละแลว
นําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

 3.4.3 การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( X ) 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับตัวแปรที่มีคา 2 คา คือ ตําแหนง และ สถานท่ีตั้ง ใชการ
ทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบสมมุติฐานตัวแปรท่ีมีคามากกวา 2 คา คือ ขนาดของ
สถานศึกษาใชสถิติ ANOVA และ Scheffe’ 
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 3.4.4 เกณฑการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายหาคาเฉล่ียตาม
แนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว (2535, หนา 23-24) แลวแปลความหมายตาม
เกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 
   คาเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5  สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้ 
   3.5.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคาความถ่ี และคารอยละ 
   3.5.2  วิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 โดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบ การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง สถานท่ีตั้ง ใชการทดสอบคาที     
(t-test)    

3.5.4 วิเคราะหเปรียบเทียบ การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
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