บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนคราชสีมา และเปรียบเทียบลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ตามขนาดของโรงเรียน ประสบการณในการบริหารและวุฒกิ ารศึกษา โดยผูท จ่ี ะเปนผูใ หขอ มูลตอบ
แบบสอบถามเปน ครูผูปฏิบัติการสอนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ปการศึกษา 2542 รูปแบบการวิจยั เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
วิธีดําเนินการวิจยั ซึง่ ประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยาง การสรางเครือ่ งมือในการวิจยั การเก็บ
รวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล ดังนี้

1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ ริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 103 คน จําแนกเปนผูบริหารทั้งหมดตามขนาดโรงเรียน
คือ โรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ จํานวน 9 คน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 16 คน โรงเรียนขนาดกลาง
จํานวน 46 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 32 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีขน้ั ตอนการดําเนินการสุม ตัวอยางดังนี้
1.2.1 กําหนดจํานวนของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง ของเคร็จซีและมอรแกน
(อางใน นรา สมประสงค และนิตยา ภัสสรศิริ 2538: 12) ไดจานวนกลุ
ํ
มตัวอยาง คือผูบ ริหาร
โรงเรียนแตละขนาด ทั้งสิ้น 95 คน จากนั้นดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ในกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อใหไดจํ านวน
โรงเรียนตามขนาดโรงเรียนที่ไดกําหนดไว ดังตารางที่ 3.1
1.2.2 กําหนดจํานวนของครูผใู หขอ มูล ผูบ ริหารซึง่ เปนกลุม ตัวอยางทัง้ 95 โรงเรียน
โดยกํ าหนดครูผูใหขอมูลในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ และขนาดกลาง รอยละ 10
สวนโรงเรียนขนาดเล็ก กําหนดครูผใู หขอ มูล รอยละ 25 ของครูทง้ั หมดในโรงเรียนแตละขนาด
ไดจํานวนครูผูใหขอมูลทั้งสิ้น 494 คน ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
ที่เปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียน
ขนาดใหญพเิ ศษ
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

จํานวนโรงเรียน จํานวนโรงเรียนใน
จํานวน
ทั้งหมด
กลุมตัวอยาง
ผูบ ริหารทีเ่ ปน
กลุมตัวอยาง
9 โรง
9 โรง
9 คน
16 โรง
15 โรง
15 คน
46 โรง
41 โรง
41 คน
32 โรง
30 โรง
30 คน
103 โรง

95 โรง

95 คน

ตารางที่ 3.2 จํานวนครูทง้ั หมดและจํานวนครูที่เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน

โรงเรียน
ขนาดใหญพเิ ศษ
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั

จํานวน โรง
เรียน ทั้งหมด

9 โรง
15 โรง
41 โรง
30 โรง
95 โรง

จํานวนครู
ทัง้ หมด

จํานวนครูที่เปน
ผูให
ขอมูล

1,366

137

1,205

120

1,338

134

413

103

4,322

494
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2.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ซึง่ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาและพัฒนาขึ้นเปน
แบบวัดลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีครูผูสอนในโรงเรียนที่ผูบริหารเปนกลุมตัวอยาง
เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ (1 - 5) โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ดุ ใหคะแนน 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง นอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบคําถาม
ปลายปด มีขอคําถาม 6 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูบริหารโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบ
คําถามปลายปด มีขอ คําถาม 2 ขอ ประกอบดวย วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะของผูบริหารโรงเรียน แบบมาตราประมาณคา (Rating Scale)
มีขอ คําถาม 54 ขอ ประกอบดวยขอคําถามลักษณะของผูบริหารโรงเรียน ดานบุคลิกภาพ 14 ขอ ดานภาวะผูน าํ
13 ขอ ดานทักษะการบริหาร 12 ขอ และดานวิชาชีพ 15 ขอ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ทีใ่ ชในการวิจยั

2.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว
ใหอาจารยที่ปรึกษา 2 ทานและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน (รายชือ่ ตามภาคผนวก ค ) ตรวจสอบ
เพื่อหาความตรงดานโครงสราง ดานเนื้อหาและภาษาที่ใชเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความเขา
ใจตรงกันและสามารถวัดไดตรงกับเรื่องที่ตองการศึกษา แลวนําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง
แบบสอบถามใหเหมาะสมและถูกตองยิ่งขึ้นแลวนําปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 2 ทาน
2.2.2 การหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบความตรงแลว ไปทดลองใชกับครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ไมเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 30 ฉบับ แลวนํามาหาความเที่ยงของแบบสอบถาม
ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชสูตรของ ครอนบาค (Cronbach)
ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .9775 และไดคาความเที่ยงของแบบสอบถาม
แตละดาน ดังนี้
แบบสอบถาม ลักษณะดานบุคลิกภาพ
มีคาความเที่ยง เทากับ .8950
แบบสอบถาม ลักษณะดานภาวะผูนาํ
มีคาความเที่ยง เทากับ .9387
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แบบสอบถาม ลักษณะดานทักษะการบริหาร มีคาความเที่ยง เทากับ .9209
แบบสอบถาม ลักษณะดานวิชาชีพ
มีคาความเที่ยง เทากับ .9544

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียโดยแนบซองปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยไปดวย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสง
แบบสอบถามคืนผูวิจัยทางไปรษณีย เชนกัน ซึ่งพบวาไดรับแบบสอบถามคืนตามกําหนดเวลา
รอยละ 80 จากนัน้ ผูว จิ ยั ไดดําเนินการติดตามทวงถามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืนทางไปรษณีย
และไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น รอยละ 85.22 จําแนกเปนรายขนาดโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ ไดรับแบบสอบถามคืน 112 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82
โรงเรียนขนาดใหญ
ไดรับแบบสอบถามคืน 99 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82
โรงเรียนขนาดกลาง
ไดรับแบบสอบถามคืน 121 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90
โรงเรียนขนาดเล็ก
ไดรับแบบสอบถามคืน 89 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86

4. การวิเคราะหขอ มูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว ผูวิจัยไดดาเนิ
ํ นการวิเคราะหขอ มูลโดยวิธกี ารดังนี้
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวาวาแบบสอบถามมีความสมบูรณ
ทุกฉบับ
4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และสถานภาพของ
ผู  บ ริ หารโรงเรียน โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ แลวนํ าเสนอการวิเคราะหขอมูล
โดยใชตารางประกอบความเรียง
4.3 นําแบบสอบถามตอนที่ 3 มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว แลวนํามาทํา
การวิเคราะหโดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
4.3.1 คะแนนลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน ทําการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
4.3.2 เปรียบเทียบความแตกตางลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนตามตัวแปร
วุฒิการศึกษา ประสบการณ ขนาดโรงเรียน โดยวิเคราะหความแปรปรวน แบบทางเดียว (One way
Anova) และ คาสถิติที (t - test)
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การแปลความหมายคะแนนลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนจากคาเฉลีย่ ตามเกณฑ
ตอไปนี้
4.50 - 5.00
หมายถึง
มากที่สุด
3.50 - 4.49
หมายถึง
มาก
2.50 - 3.49
หมายถึง
ปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง
นอย
!1.00 - 1.49
หมายถึง
นอยที่สุด
เกณฑดังกลาวไดจากการกําหนดชวงคะแนน โดยใชขดี จํากัดบนและขีดจํากัดลางของ
คะแนนเดิมที่ใชในมาตราประมาณคา ตัวอยางเชน คะแนนเดิมที่ใชในมาตราประมาณคา 3 หมายถึง
ปานกลาง ระดับคะแนนลักษณะของผูบริหาร ปานกลาง จะมีคะแนนเฉลี่ยในชวง 3 ± 0.5 หรือ
2.5 – 3.5

