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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัยตามขัน้ตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
   3.2.1  การสรางเครื่องมือ  
   3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.6  แผนปฏิบัติการวิจยั 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
              3.1.1  ประชากร  ไดแก  ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1   ปการศึกษา  2549  จํานวน  2,344  คน   
              3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปการศึกษา 2549  ในเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  331  คน  ซ่ึงไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง
ของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie  &  Morgan, 1970,  p. 608)  ไดจํานวน  331  คน  จากนั้นสุมแบบ
แบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  และเทียบสัดสวนเพื่อหาจํานวนครูในแตละขนาด
สถานศึกษา  ดงันี้  
      1)  ครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  276  คน  ไดกลุมตัวอยาง  39  คน   
      2)  ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง  578  คน  ไดกลุมตวัอยาง  82  คน 
                          3)  ครูในสถานศึกษาขนาดใหญ  1,490   คน  ไดกลุมตวัอยาง  210  คน 
          3.1.3  เมื่อไดจาํนวนกลุมตวัอยางแลวผูวิจยัไดแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จาํนวน 
331 คน  เพื่อเกบ็รวบรวมขอมลู  
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3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  เปนแบบสอบถามรวม  3  ตอน  คือ 
       ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check  List)   
                ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1   
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  ตามแนวคิดของ 
Likert (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
     5           หมายถึง       ผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจระดับมากทีสุ่ด    
     4      หมายถึง              ผูบริหารใชวิธีการตัดสนิใจระดับมาก   
     3             หมายถึง              ผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจระดับปานกลาง     
     2         หมายถึง              ผูบริหารใชวิธีการตดัสินใจระดับนอย                 
     1         หมายถึง              ผูบริหารใชวิธีการตดัสินใจระดับนอยมาก     
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม  แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีในตอนที่  2 

 3.2.1  การสรางเครื่องมือ   
      1)  ศึกษา  ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิด และงานวิจัย  ทีเ่กีย่วของกับวิธีการตัดสินใจ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการตัดสินใจ ตามวิธีของ  แทนเนน  บวม และ ชมิดท
(Tannenbaum & Schmidt, 1973, p. 164)  ซ่ึงไดเสนอไว  7  วิธี  คือ  1.  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง 
แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ  2. ผูบริหารเปนผูกระตุนเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับ 
บัญชายอมรับผลการตัดสินใจของตนเองกอนที่จะใหผูใตบังคับบัญชารับทราบและนําไปปฏิบัติ    
3.  ผูบริหารเปนผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเห็นจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหยอมรับ   
4.  ผูบริหารเสนอขอตัดสินใจตอผูใตบังคับบัญชาและขอคําแนะนําซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได  5. ผูบริหาร
เปนผูเสนอปญหาแลวขอขอแนะนําจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อจะไปตัดสินใจเอง  6.  ผูบริหารเปนผูชี้
ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบญัชาเปนผูตัดสินใจโดยตนเองอาจเปนสมาชิกกลุมนั้นดวย  และ 7.  
ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ตดัสินใจไดภายในขอบเขตที่กาํหนดโดย

ผูบังคับบัญชาตองทําตาม    
                    2)  ศึกษาแบบสอบถามของอนุชัย  โหมดประดิษฐ  (2547, หนา 108-114)  และ
ดิเรก  สายศิริวิทย (2545, หนา 134-137) 
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     3)  สรางแบบสอบถามฉบับราง ใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะที่มีอยูในตัวแปรตาม 
มาสรางแบบสอบถาม 
                   4)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
แนะนํา  ปรับปรุง แกไข  
                  5)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา  (Content Validity)  และความถูกตองของภาษา  จํานวน  5  คน  โดยใชเทคนิค  IOC  
(รายละเอียดในภาคผนวก  ค)   ไดแก 
                           (1)  นายลือชัย  พิศิฏฐศักดิ์     ผูอํานวยการโรงเรียนพทุธโสธร ดานเนื้อหา 
                       (2)  นายธนบลูย  อํานวยวิทยากุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธโสธร ดานเนื้อหา 
                        (3)  นางอุบล  สุขโขใจ          ครูกลุมสาระภาษาไทยโรงเรียนพุทธโสธร ดานภาษา 
                        (4)  นางลัดดา  พลหาญ         ครูกลุมสาระภาษาไทยโรงเรยีนพุทธโสธร ดานภาษา 
                        (5)  นางอุษา  บุษบงค            ครูกลุมสาระคณิตศาสตรโรงเรียนพุทธโสธร   
                                           ดานสถิติวิจยั 
                  6)  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  (ภาคผนวก  ฉ)  ไดคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง .23-.78  (ภาคผนวก ง) และคาความเชื่อมั่น เทากับ  .95   
   

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
        การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี ้
         3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานกังานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
         3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีกลุมตัวอยาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
         3.3.3  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตวัอยางดวยตนเอง 
         3.3.4   การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  หลังจาก
สงแบบสอบถามไปแลว  2  สัปดาห 
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         3.3.5  แบบสอบถามทีย่ังไมไดรับคืน ผูวิจยันัดกลับมารบัใน 1  สัปดาหถัดไป 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
         ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
          3.4.1  ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
          3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
          3.4.3  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จะวิเคราะหโดย
หาคาความถี่และคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

   3.4.4  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จะวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เสนอขอมูลในรูปตาราง
พรอมคําบรรยายประกอบ 

    3.4.5  ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)   

           3.4.6  เกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ย  ตามเกณฑของ Best  & Kahn  (1993,  p.  247) 
        คาเฉลี่ย     4.50-5.00   หมายถึง   มีการตัดสินใจมากที่สุด 
       คาเฉลี่ย     3.50-4.49   หมายถึง   มีการตัดสินใจมาก 
        คาเฉลี่ย     2.50-3.49   หมายถึง   มีการตัดสินใจปานกลาง 
        คาเฉลี่ย     1.50-2.49   หมายถึง   มีการตัดสินใจนอย 
        คาเฉลี่ย     1.00-1.49   หมายถึง   มีการตัดสินใจนอยที่สุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
        ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ดังนี้   
         3.5.1  ความถี่และคารอยละ 
         3.5.2  คาเฉลี่ย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         3.5.3  การทดสอบคาที  (t -test) 
        3.5.4  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (F-test) และเปรียบเทียบรายคู โดยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe′)      
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3.6 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 

 ผูวิจยัศึกษาขอมูลเบื้องตน และนาํขอมูลที่ไดมากาํหนดเปนขั้นตอนการวิจยั  ดังตอไปนี้  
 
        

ขั้นตอน         กระบวนการ          ผลท่ีได 
 
1 
 
 
 

2 
 

 
3 
 
 
4 
 
 
 

5 
  
 
 

 
 
ภาพ  5  ขั้นตอนการวิจยั 

 

    ศึกษาขอมูลเบื้องตน 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี    
เกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

สรางและพัฒนา    
เครื่องมือวิจัย 

กําหนดโครงสรางเนื้อหา 
วิธีการตัดสินใจ 

รางเครื่องมือที่ใช         
ในการวิจัย 

ตรวจสอบเครื่องมือ 
ดานเนื้อหา 

ทดลองใช 
เครื่องมือ 

เก็บรวบรวม
ขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 
และรายงานผล 

ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพท. 
ฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน 30  คน เพื่อ
หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได = .95   

สอบถามครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 331 คน

ตรวจเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ  5  คน 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม 
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

เครื่องมือมีความเที่ยงตรง 

เครื่องมือแบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณ 

ตอบกลับ 331   คน    
คิดเปนรอยละ  100  

ผลการวิจัยและ      
รายงานผล 

6 


