บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงบรรยาย (descriptive research) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ทาข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยมีวิธีดาเนินการตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2560 กระจายตามกลุ่มโรงเรียนในเขตสมุทรสาคร
จานวน 103 โรงเรียน
2. กลุม่ ตัวอย่ำง
2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ
Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 179-180) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 86 โรงเรียน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามกลุ่มโรงเรียนของรัฐใน
เขตสมุทรสาคร (proportional stratified random sampling)
2.2 ผู้ให้ข้อมูล กาหนดให้โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร แต่ละแห่งมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนละ
1 คน และครูที่ทาข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 258 คน
รวมทั้งสิ้น 86 โรงเรียน ดังแสดงรายละเอียดในตารางต่อไปดังนี้
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ตำรำงที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มโรงเรียนของรัฐ
ในเขตสมุทรสำคร
1. กลุ่มโรงเรียนมหาชัย
2. กลุ่มโรงเรียนท่าฉลอม

ประชำกร
(โรงเรียน)
6
6

กลุ่มตัวอย่ำง
(โรงเรียน)
5
5

ผู้ให้ข้อมูล
(ผู้บริหำร)
5
5

7
6
6
10
8
8
6
5
5
11
9
9
9
8
8
3
2
2
7
6
6
9
8
8
10
8
8
8
7
7
11
9
9
103
86
86
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
* หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ที่มา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2560: ออนไลน์)

ผู้ให้ข้อมูล
(ครู)
10
10

3. กลุ่มโรงเรียนหลักเมืองสมุทรสาคร
4. กลุ่มโรงเรียนพันท้านนรสิงห์
5. กลุ่มโรงเรียนสาครบุรี
6. กลุ่มโรงเรียนบัณฑูรสิงห์
7. กลุ่มโรงเรียนบ้านบ่อ
8. กลุ่มโรงเรียนอ้อมน้อยสามัคคี
9. กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
10. กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน
11. กลุ่มโรงเรียนส่งเสริมการศึกษา
12. กลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา
13. กลุ่มโรงเรียนหลักสามดาเนิน
รวม

12
16
10
18
16
4
12
16
16
14
18
172
258

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานในโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 2) ค่านิยมประชาธิปไตย
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3) ประชารัฐ 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale)
4 ระดับ ตามแนวคิดของสานักทดสอบทางการศึกษา (2559: 18) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปรับปรุง
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับการดาเนินงานการประกันคุณคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประกอบด้วย 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 4) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ตามแนวคิดของสานัก
ทดสอบทางการศึกษา (2559:18) กาหนดเกณฑ์การให้ระดับดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง
ระดับ 2 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 3 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดี
ระดับ 4 หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือโดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างเนื้อหาตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและกาหนดดัชนีชี้วัด
ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดให้ครอบคลุมนิยามตัวแปรที่ศึกษา และนามาจัดทา
เป็นข้อกระทงคาถามสาหรับการวิจัย โดยผ่านคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นาข้อกระทงคาถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่ าน ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงด้านเนื้อหา (content validity) ของข้อกระทงคาถามแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และแปลผลค่า IOC ที่
คานวณได้ โดยเลือกเฉพาะข้อกระทงคาถามที่มีค่าดัชนีระหว่าง 0.67-1.00 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 32 ข้อ และสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน จานวน 29 ข้อ
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ขั้นที่ 4 แก้ไขข้อกระทงคาถามแล้วจัดแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ขั้นที่ 6 นาแบบสอบถามที่รับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (reliability) โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานนท์,
2557: 156) คานวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม คุณภาพด้านความเที่ยงของการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.93 และระดับ การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.88
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแก้ไขข้อกระทงคาถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
โดยผ่านการแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือจากสานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขอความร่วมมือ
ไปยังผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารและครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 258 คน
เป็นจานวนโรงเรียนทั้งหมด 86 โรงเรียน
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมา 232 คน เป็นจานวนโรงเรียนทั้งหมด
84 โรงเรียน นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จานวน
222 คน เป็นจานวนโรงเรียนทั้งหมด 74 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.04
4. นามาลงรหัสข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาจัดทา ดังนี้
1.1 จัดระเบียบข้อมูลโดยวิธีลงรหัส
1.2 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
1.3 นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง และการพรรณนาความตามความหมาย
จากค่าสถิติที่วิเคราะห์ไว้
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแต่ละตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีการแจกแจง (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage) และนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
2.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนาค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของสานักทดสอบทางการศึกษา (2559:
18) ดังนี้
2.2.1 การพิจารณาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผู้วิจัยนาค่าเฉลี่ยไปเทียบ
เกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของสานักทดสอบทางการศึกษา (2559: 18) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับปฏิบัติดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับปฏิบัติดี
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับปฏิบัติพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับปฏิบัติปรับปรุง
2.2.2 การพิจารณาระดับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ผู้วิจัยนาค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของสานักทดสอบทางการศึกษา (2559:
18) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 แสดงว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อยู่ในระดับปฏิบัติดีเยี่ยม
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ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 แสดงว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อยู่ในระดับปฏิบัติดี
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 แสดงว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อยู่ในระดับปฏิบัติพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 แสดงว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อยู่ในระดับปฏิบัติปรับปรุง
3. การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product
moment correlation coefficient: rxy) สาหรับการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์
ของพิสณุ ฟองศรี (2554: 159) ดังนี้
ค่าความสัมพันธ์สูงทางบวก
มีค่าระหว่าง 0.80-0.99
ค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
มีค่าระหว่าง 0.60-0.79
ค่าความสัมพันธ์ปานกลาง
มีค่าระหว่าง 0.40-0.59
ค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างต่า
มีค่าระหว่าง 0.20-0.39
ค่าความสัมพันธ์ต่าหรือไม่มีความสัมพันธ์
มีค่าระหว่าง 0.00-0.19
4. การวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) นาเสนอ
ในรูปตารางประกอบคาบรรยาย

