
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

                   การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพรรณนา โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหมเขต2 มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตองการ และ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ
ระหวางความคิดเห็นของ ผูบริหาร กับ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 
2 และสรุปปญหา ขอเสนอแนะทัว่ไปซึ่งผูวิจัยไดดาํเนินการวิจยัดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   ประชากรในการวิจัยคร้ังนีไ้ดแก  
                   1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหมเขต 2 ในปการศึกษา 
2547 จํานวน 176 โรงเรียน จํานวนทั้งส้ิน 176 ราย โดยใชประชากรทั้งหมด  
                   2. ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหมเขต 2 ในปการศึกษา 2547 
ประชากรทั้งส้ิน 2,111 ราย 
                    
กลุมตัวอยาง                 
                   ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในปการศึกษา 2547 
จํานวนทั้งส้ิน 2,111 ราย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยกําหนดใชเกณฑรอยละของประชากร นภิา 
ศรีไพโรจน (อางในศรีพรรณ สิทธิพงศ, 2540: 72) กลาวคือประชากรมีตัวเลขแนนอน ถาประชากร
มีเปนจํานวนพันควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย รอยละ 10 การสุมกลุมตัวอยางผูวิจยัไดดําเนินการสุม
กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก (Lottery 
Method) จาก ครู 2 รายตอ 1 โรงเรียน รวมกลุมผูใหขอมูล 352 ราย (คิดเปนรอยละ 16.67 ของ
ประชากรทั้งหมด) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
                   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากเครื่องมอื
ของ พิกัด ขัตพิันธุ (2541) และประยุกตขอคําถามมาจากอุทัย บุญประเสริฐ และ จริาภรณ จนัทร
สุพัฒน (อางใน ธีระ รุญเจริญ, 2546: 68) นํามาจัดทําและเพื่อศึกษา 
                   1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชียงใหม
เขต 2ในการบรหิารจัดการโรงเรียนใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตองการ 
                   2. เปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหวางความคิดเห็นของ ผูบริหาร กับ ครูใน
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 และสรุปปญหา ขอเสนอแนะทัว่ไป 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
                   เครื่องมือที่ใชในการวิจยัประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 2 ชุดประกอบดวย 
                          1. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 1 ฉบับ 
สําหรับผูบริหารตอบ โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย 
                          ตอนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
                          ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในการบริหารโรงเรยีนตามภาระงาน 4 ดาน ประกอบดวย 
                          1. ดานวิชาการ  
                          2. ดานงบประมาณ  
                          3. ดานการบริหารงานบุคคล  
                          4. การบริหารทั่วไป 
                          โดยเลือกตอบตามพฤติกรรมการตัดสินใจ 5 แบบคือ 
                          (AI)     ผูบริหารแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่มอียูในขณะนั้น  
                          (AII) ผูบริหารไดรับขอมลูที่จําเปนจากผูใตบังคับบญัชาและตดัสินใจดวยตนเองโดยจะไม
แจงใหทราบถึงปญหาทีก่ําลังตดัสินใจ ดังนัน้ผูใตบังคับบญัชาจึงเปนเพยีงผูจัดหาขอมลูเฉพาะเรื่องให 
ไมมีบทบาทที่จะกําหนดปญหาสรางหรือประเมินทางเลือก  
                          (CI) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหผูใตบงัคับบัญชาที่เกีย่วของบางคนทราบเพือ่สอบถามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยไมสอบถามเปนกลุม จากนั้นจึงตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่
สะทอนหรือไมสะทอนความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาก็ได  
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                          (CII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น
จากนั้นจึงตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่สะทอนหรือไมสะทอน ความคิดเหน็ของ ผูใตบังคับบัญชา
ก็ได  
                          (GII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชารวมกันสราง และประเมนิ
ทางเลือก และพยายามทีจ่ะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา บทบาทของผูบริหารจะเปนประธาน 
ผูประสานใหเกิดการอภิปราย และรักษาใหอยูในประเด็นปญหา และสรางความมั่นใจวาประเด็น
สําคัญๆ ไดรับการอภิปรายอาจเปนผูใหขอมูลและเสนอความคิดเห็น โดยไมพยายามใหกลุมยอมรับ
แนวทางของตนและเต็มใจยอมรับและดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลุม 
                          ตอนที่ 3 ปญหาโดยทั่วไป ทีเ่กี่ยวกับการตดัสินใจของ ผูบริหารโรงเรียนใน         
การบริหารงาน และขอเสนอแนะในการตัดสินใจในการบริหารงาน ของผูบริหารโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 จํานวน 1 ขอ 
 
                          2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 1 ฉบับ 
สําหรับครูตอบ โดยแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย 
                          ตอนที่   1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพปจจบุัน ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน4 ขอ 
                          ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน ของผูบริหาร
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 
ดาน (ตอบตามประสบการณที่ครูรับรู ในพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารเคยตดัสินใจมาแลว) 
ประกอบดวย 
                          1. ดานวิชาการ  
                          2. ดานงบประมาณ  
                          3. ดานการบริหารงานบุคคล  
                          4. การบริหารทั่วไป 
                          โดยเลือกตอบตามพฤติกรรมการตัดสินใจ 5 แบบเชนกนักับผูบริหาร 
                          ตอนที่ 3 ปญหาโดยทัว่ไป ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ในการ
บริหารงาน และขอเสนอแนะในการตัดสินใจในการบริหารงาน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 จํานวน 1 ขอ (ตอบตามประสบการณที่ครูรับรู ใน
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารเคยตดัสินใจมาแลว) 
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การสรางเครื่องมือ 
                   ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี ้
                          1. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดดดัแปลงมาจาก
เครื่องมือของ พิกัด ขัติพนัธุ (2541) และประยุกตขอคําถามมาจากอุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ 
จันทรสุพัฒน (อางใน ธีระ รุญเจริญ, 2546: แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษางานวจิัยเพือ่พิจารณา
ความเหน็และขอเสนอแนะ  
                          2.  นําเครื่องมือไปนําเสนอ ผูเชี่ยวชาญ เพือ่ทําการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงดาน
เนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามแตละขอวาตรงกับจุดมุงหมายของการวจิัยหรือไม ความ
สอดคลองเหมาะสมของเครื่องมือ การใชถอยคําตางๆ และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
                          3.  นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข และ ทดลอง
เก็บขอมูลเพื่อหาคาความเชือ่มั่น (Reliability) โดยนําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองเก็บขอมูลกับผูบริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม
เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ (Try Out) จํานวน 18 ราย แยกเปนผูบริหารโรงเรียน 6 ราย ครู
จํานวน 12 ราย 
                          4.  นําเครื่องมือไปเก็บขอมลู 
 
การเก็บขอมูล 
                   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
                          1. ผูวิจัยประสานงาน กบั บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม  ออก
หนังสือ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหมเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และ ครูโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาเชยีงใหมเขต 2  
                          2. ประสานงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชยีงใหมเขต 2 ออกหนังสือจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ถึงผูบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชยีงใหมเขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล โดยผูวจิัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตวัอยาง
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนและครูพรอมทั้งผูวิจัยเดนิทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



การวิเคราะหขอมูล                        
                   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 
Release 12.0 ในการวิเคราะหดังนี ้
                   สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูบริหารและครูในการวิจยัวเิคราะห
โดยใชการแจกแจงความถี่ และคาสถิติรอยละ 
                   สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
                   1. การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวจิัยขอที่ 1 
                   วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 “เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหมเขต 2 ในการบริหารจัดการโรงเรียนใหประสบ
ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่ตองการ” 
                   ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหมเขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 176 รายโดยใชการแจกแจงความถีแ่ละ 
สถิติ รอยละ 
                   2. การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวจิัยขอที่ 2 
                   วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 “เพื่อเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหวางความ
คิดเห็นของ ผูบริหาร กับ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหม เขต 2 และ
สรุปปญหา ขอเสนอแนะทัว่ไป” 
                   ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหมเขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 176 รายโดยใชการแจกแจงความถีแ่ละ 
สถิติ รอยละ และพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหมเขต 2 ตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ตามประสบการณ
ที่ครูรับรู ในพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่เคยตดัสินใจมาแลว ครูเปนกลุมตัวอยางจํานวน 
343 รายโดยใชการแจกแจงความถี่และ สถิติ รอยละ 
                   สวนที่ 3 วิเคราะหปญหาโดยทัว่ไปที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในการ
บริหารงาน และขอเสนอแนะในการตัดสินใจในการบริหารงาน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 โดยใชการแจกแจงความถี่และ สถิติ รอยละ 
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การนําเสนอขอมูล 
                   การนําเสนอขอมูลและผลการวเิคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางและแปลความหมาย
เปนความเรยีงประกอบตาราง โดยแบงตามงานการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร ทั้ง 4 งาน และ
ผลเปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหวางความคดิเห็นของ ผูบริหาร และ ครูโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  
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