บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อใหการศึกษาคนควาครั้งนี้ดําเนินไปตามจุดมุงหมาย ในบทนี้จะ
เสนอวิธดี ําเนินการวิจัย โดยมีเนื้อหารายละเอียดประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร (Population)
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หัวหนางาน 4 งานและหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ประจําปการศึกษา
2553 จํานวน 216 คน
2. กลุมตัวอยาง (Samples)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนางานและหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2553 จํานวน 141 คน มีวิธีการดังนี้
2.1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane,727-728 อางถึงใน
ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546 : 104)

n =1  e2

เมื่อ n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง
N แทน ขนาดประชากร
e แทน คาความคลาดเคลื่อน กําหนดเปน .05
แทนคา n =

216
1  216 .052
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n = 140.25
ในการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 141 คน
2.2 หากลุมตัวอยาง โดยการเทียบสัดสวนประชากรตามตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถาม ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตาม ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหนง
หัวหนางาน
หัวหนากลุมสาระฯ
รวม

จํานวนประชากร
(คน)

จํานวนกลุมตัวอยาง
(คน)

72
144

47
94

216

141

2.3 ทําการสุม ตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใชวิธี
จับฉลากโดยการสุมแบบไมคืนกลับ ไดกลุมตัวอยาง 141 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัย
สรางขึ้นอาศัยแนวคิดจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) ประกอบดวย วุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในการบริหารงานทั้ง
4 งาน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบริหารทั่วไป การ
บริหารงานบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 45 ขอ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาศึกษาการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา
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จังหวัดนราธิวาส อยูในระดับใดโดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ศึกษา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนตามแนวคิดของ Vroom and Yetton. (Vroom and Yetton. 1973 : 156) และขอบขาย
การบริหารงาน 4 ดาน จากตํารา เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ภายใตขอบขายของการวิจัยคือ ศึกษาการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ โครงสราง คําถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม
และใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใชดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอถามนั้นกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของ โรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน
(Rovinelli and Hambleton, 1978 : 34 - 37 อางถึงในผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546:140) โดย
กําหนดคะแนนไวดังนี้
+ 1 เมื่อเห็นวาตรงกับขอบขายเนื้อหาตามที่ระบุไว
0 เมื่อไมแนใจวาตรงกับขอบขายเนื้อหาตามที่ระบุไว
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- 1 เมื่อแนใจวาไมตรงกับขอบขายเนื้อหาตามที่ระบุไว
ผลการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ขอคําถามทุกขอจะตองผานเกณฑ ที่
มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต .60 ขึ้นไป
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงครั้งสุดทาย ไปทดลองใช (Try out) กับ
หัวหนางานในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach ,อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน , 2540 : 125) ไดคา ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
.932 โดยมีรายละเอียด ดังนี1้ . งานบริหารวิชาการ .945 2. งานบริหารงบประมาณ .914
3. งานบริหารทั่วไป .905 4. งานบริหารงานบุคคล .925
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว ไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อ
การวิจัยตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีการดังนี้คือ
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจาก
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
สงถึงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 141 ชุด ถึงสถานศึกษาที่เปนประชากร
พรอมขอความรวมมือสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย ภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวดําเนินการ
วิเคราะห สรุปผลการวิเคราะหตามขั้นตอนการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการ
วิเคราะหโดยการแยกขอมูลตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการหาคา
รอยละ และบรรยายประกอบตาราง
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
โดยวิธีหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เปนรายขอและโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน เพื่อตองการทราบระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหนางาน เมื่อหาคาไดแลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
การวิเคราะหผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด และคณะ,
(2535 : 23 – 24) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวง ๆ แตละชวงมีความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
นอยที่สุด
3. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ดวยการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่อิสระจากกัน
(Two Independent Samples Test)
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4. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นราธิวาส โดยวิธีหาคาความถี่ เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ การมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย
ใชสูตรของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน (Rovinelli & Hambleton ,1978 อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน,
2540:117) ดังนี้

IC =
เมื่อ IC
R
N

R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

1.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach , 1990:204 อางถึงในพวงรัตน
ทวีรัตน,2540 :125 - 126) ดังนี้


เมื่อ
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แทน
แทน
แทน
แทน

n  S 
1  2 
n  1 
S 

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอของแบบสอบถาม
ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 หาคาความถี่ (Frequency)
2.2 หาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร ดังนี้
รอยละของรายการใด = ความถี่ของรายการนั้น X 100
ความถี่ทั้งหมด
2.3 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใชสูตร (Ferguson, 1981:49
อางถึงใน ผองศรี วาณิชยวงศ , 2546:156) ดังนี้
=



เมื่อ



X

n


n

แทน คาเฉลีย่ เลขคณิต
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

2.4 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร (Ferguson,
1981:49 อางถึงใน ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546 : 160)
n

 
SD 

เมื่อ SD


i
n

 

2

i

i 1

n 1

แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
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2.5 การทดสอบคาที (t- test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี
2 กลุม กรณีที่ความแปรปรวนของประชากรเทากัน ใชสูตร (อางถึงใน ผองศรี วาณิชยศุภวงศ,
2546 : 179)
t 

เมื่อ

t
X1
X2

S12
S 22

n1
n2

X

1

 X2



S 1 n1  1 n 2 
2
p

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

~

df  n1  n 2  2

คาการแจกแจงของที ( t - Distribution )
คาเฉลี่ยของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 1
คาเฉลี่ยของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 2
ความแปรปรวนของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 1
ความแปรปรวนของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 2
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2

