
บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 ในการวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  มีขั�นตอนในการ
ดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี�  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื3องมือที3ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที3ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรในการวิจยัครั� งนี�   ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และบุคลากรปฏิบตัิงาน               
ในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  จาํนวน  
831  คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน  58  คน  บุคลากรปฏิบติังานในสังกดัศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก จาํนวน  773  คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรปฏิบติังานในสังกดั
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  กาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ เครซี3  และมอร์แกน  (Krejcie  and  Morgan. 1970 :  607 - 610)  และใช้
วิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามจงัหวดั  ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  270  คน  แบ่งเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จาํนวน  50  คน  บุคลากรปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก   จาํนวน  220  คน รายละเอียดของกลุ่มตวัอย่างปรากฏ           
ดงัตาราง  1 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามจงัหวดัและสถานภาพ 

 

จงัหวดั จาํนวน
สถานศึกษา (แห่ง) 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร บุคลากร ผูบ้ริหาร บุคลากร 

สระแกว้ 9 7 108 6 31 

ปราจีนบุรี 7 7 76 6 22 

นครนายก 4 3 65 3 18 

ฉะเชิงเทรา 11 11 92 9 26 

ชลบุรี 11 8 145 7 41 

สมุทรปราการ 6 6 94 5 27 

ระยอง 8 6 70 5 20 
จนัทบุรี 10 8 73 7 21 
ตราด 7 2 50 2 14 

รวม 73 58 773 50 220 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื3องมือที3ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�   ไดแ้ก่  แบบสอบถามรูปแบบพฤติกรรม
การตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ       
ในเขตภาคตะวนัออก  สร้างขึ�นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัที3เกี3ยวขอ้ง  แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
ดงันี�  
 ตอนที3 1  เป็นแบบสอบถามเกี3ยวกับข้อมูลเบื�องต้นของผูต้อบแบบสอบถามเกี3ยวกับ
สถานภาพ  ประสบการณ์ ในการปฏิบติังานในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอ  ขนาดของสถานศึกษา  ลกัษณะของแบบสอบถาม  เป็นแบบสาํรวจรายการ  (Check  List) 
 ตอนที3  2  เป็นแบบสอบถามเกี3ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ  จาํนวน  5  รูปแบบ
การตดัสินใจ  ซึ3 งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  (Rating  Scale)  ตามแบบ
ของลิเคิร์ท  (Likert)  จาํนวน  44  ขอ้   
 โดยใหค้ะแนนระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในเขตภาคตะวนัออก 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert. 1993 : 

247) 
 1  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมนอ้ยที3สุด 



 56

 2  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมนอ้ย 

 3  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมปานกลาง 

 4  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมมาก 

 5  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมมากที3สุด 

 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื3องมือที3ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�   มีขั�นตอนดงันี�  
 1.   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสารตาํรา  และงานวิจัยที3 เกี3ยวข้องกับพฤติกรรม        
การตดัสินใจ รูปแบบการตดัสินใจ ผลงานวจิยั  เอกสาร  และตาํราทั�งในและต่างประเทศ 

 2.   สร้างแบบสอบถามเกี3ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 3.   สร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้  เพื3อให้ครอบคลุมเนื�อหาตามจุดมุ่งหมายที3ตอ้งการ
ศึกษาใน 5 รูปแบบการตดัสินใจ  คือ การตดัสินใจแบบมีเหตุผล  การตดัสินใจทางการบริหาร          
การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  การตดัสินใจแบบผสมผสาน การตดัสินใจแบบถงัขยะ 

 4.   นาํแบบสอบถามที3สร้างเสร็จแลว้  เสนอประธานและกรรมการที3ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื3อตรวจสอบพิจารณาแกไ้ขและนาํเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน  5  ท่าน เพื3อขอความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
คาํถาม และวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 

64 – 65) ซึ3 งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง .60 – 1.00  
 5.   นาํแบบสอบถามที3ไดรั้บการตรวจจากผูท้รงคุณวุฒิทั�ง  5  ท่าน  และปรับปรุงแกไ้ข
สมบูรณ์แลว้  นาํเสนอประธานและกรรมการที3ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 6.   นาํแบบสอบถามที3ได้รับการตรวจแก้ไขแล้วทดลองใช้  (Try Out)  กบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกดั  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 
ที3ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 50 คน  เพื3อวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม          
ดว้ยวิธี Item-total Correlation ได้ค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั .31- .69 โดยการหาค่าสัมประสิทธิI
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ไดค้่าความเชื3อมั3นของเครื3องมือ .94  
 7.   นําแบบสอบถามที3ผ่านการตรวจสอบความเชื3อมั3นแล้วไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างที3
กาํหนด  เพื3อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานของการวจิยัต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครั� งนี�ไดด้าํเนินการเป็นขั�นตอนดงันี�  
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 1.   ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะนาํตวั ผูว้ิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
ถึงผู ้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในเขต             
ภาคตะวนัออก  เพื3อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.   ผูว้จิยันาํแบบสอบถามส่งให้สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัยอาํเภอในเขตภาคตะวนัออก  เพื3อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ที3เป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบดว้ยตนเองพร้อมทั�ง
นดัหมายเวลาและสถานที3ขอรับแบบสอบถามคืน 

 3. จาํนวนที3เก็บได้เป็นแบบสอบถามที3มีคุณภาพและตอบแบบสอบถามเรียบร้อย 
จาํนวน 235 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ87.03 

                   
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.   ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 2.   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

  2.1 วเิคราะห์ขอ้มูลเกี3ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชค้่าร้อยละ 

  2.2 วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที3 2  โดยการหาค่าเฉลี3ย  ค่าเบี3ยงเบนมาตรฐาน
แลว้นาํค่าเฉลี3ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑที์3กาํหนด  ดงันี�   (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543 : 103) 
   1.00 – 1.50 หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบันอ้ยที3สุด 

   1.51 – 2.50 หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบันอ้ย 

   2.51 – 3.50 หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

   3.51 – 4.50 หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบัมาก 

   4.51 – 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบัมากที3สุด 

  2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดของสถานศึกษา สถิติที3ใช้
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ไดแ้ก่ ทดสอบค่าที  (t-test)  ขนาดของสถานศึกษา  สถิติที3ใช้ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  (One-way ANOVA)  และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิทดสอบของเชฟเฟ่  (Scheffe') 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื-นฐาน 

 1. ค่าร้อยละ  (%) 

2. ค่าเฉลีEย  ( X ) 

 3. ค่าส่วนเบีEยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ  ได้แก่ 
 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 

Congruence : IOC ) 

 2. วเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถามดว้ยวิธี  Item-total  Correlation  

โดยการหาค่าสัมประสิทธิI สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Correlation)   
 3. วิ เคราะห์หาค่าความเชืE อมัEน  (Reliability)  ของแบบสอบถามโดยการหาค่า

สัมประสิทธิa แอลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coeffiecnt) 

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน   

 1. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก จาํแนกตามสถานภาพ
ในการปฏิบติังาน การทดสอบโดยใชค่้าที  (t-test)   
 2. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก จาํแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  และเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ยวธีิทดสอบของเชฟเฟ่  (Scheffe') 
 
 

 

 

 

 

 




