บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องภาวะสุ ข ภาพองค์ก ารและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ใน
จังหวัด นนทบุรี ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ ยวข้อง และมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสุ ข ภาพองค์ ก ารกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึ กษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด นนทบุ รี” ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชำกร
ประชากรของการวิจยั ในครั้ งนี้ คือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด นนทบุรี รวม 18 โรงเรี ยน ได้แก่
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีจานวนนักเรี ยนตั้งแต่ 501 ถึง 1,500 คน 6 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรี ยนตั้งแต่ 1,501 ถึง 2,499 คน 2 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจานวนนักเรี ยนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป 10 โรงเรี ยน
โดยเกณฑ์การแบ่ง ขนาดของสถานศึ ก ษา ใช้เกณฑ์ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน กาหนดไว้
กลุ่มตัวอย่ ำงและผู้ให้ ข้อมูล
ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูใ้ ห้ข ้อมู ล เป็ นผูบ้ ริ หาร และครู ในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ในจังหวัด
นนทบุรี จานวน 1,819 คน นามากาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์กาหนดจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางประมาณกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ (level of confidence) 95% ได้กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 317 คน ใช้วิธีการ
สุ่ มอย่างง่ายตามสัดส่ วนของขนาดของโรงเรี ยน
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดยใช้สัดส่ วนจากประชากรต่อกลุ่มตัวอย่าง 1,819 : 317
ได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยดัง ตารางที่
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โรงเรี ยน
โรงเรี ยนที่1
โรงเรี ยนที่2
โรงเรี ยนที่3
โรงเรี ยนที่4
โรงเรี ยนที่5
โรงเรี ยนที่6
โรงเรี ยนที่7
โรงเรี ยนที่8
โรงเรี ยนที่9
โรงเรี ยนที่10
โรงเรี ยนที่11
โรงเรี ยนที่12
โรงเรี ยนที่13
โรงเรี ยนที่14
โรงเรี ยนที่15
โรงเรี ยนที่16
โรงเรี ยนที่17
โรงเรี ยนที่18
รวม

จานวนประชากร
27
30
48
79
49
69
61
98
104
136
126
124
132
140
147
133
131
185
1,819

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
5
5
8
14
9
12
10
17
18
24
22
22
23
24
26
23
23
32
317

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมูล เป็ น แบบบันทึ ก ข้อมู ล ผลคะแนน O-net และ
แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-list) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ ระดับวุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในการทางาน อายุการ
ทางาน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งนั้น
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ตอนที่ 2 แบบประเมินภาวะสุ ขภาพองค์การใน 7 มิติ ของฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and
Feldman, 2000) ที่เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน มีจานวน 44 ข้อ มีค่าคะแนนมาตรฐานการประเมินภาวะ
สุ ขภาพองค์การที่ดีและไม่ดี ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้แปลและปรับปรุ งข้อคาถามด้านภาษา เพื่อให้ขอ้ ความมี
ความเหมาะสมกับบริ บทการดาเนินงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา หาค่าความตรงเชิงเนื้ อหารายข้อ
โดยมี ดร. อุษณี ย ์ กุลินทรประเสริ ฐ ดร.พรรณี สุ วตั ถี ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม ดร.บุญส่ ง หาญพานิช และ
น.ท.หญิง ดร.สุ วพักตร์ เวศม์วบิ ูลย์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.8 ถึง 1 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9810
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงบรรยาย
(Descriptive statistic) ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผูต้ อบแบบสอบถามประเมินภาวะสุ ขภาพ
องค์การใน 7 มิติ ของฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 2000) ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคานวณหาค่าคะแนนมาตรฐานที่ใช้ในการ
ประเมินภาวะสุ ขภาพขององค์การว่าอยูใ่ นระดับ โดยมีระดับดังนี้
คะแนนมากกว่า 525
คะแนนระหว่าง 476-524
คะแนนน้อยกว่า 475

- ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู ง
- ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่า

ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาคานวณเพื่อหาค่าภาวะสุ ขภาพองค์การในทั้ง 7
มิติ ของแต่ละโรงเรี ยน เพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับใด ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตามคะแนนมาตรฐานที่เฟลด์แมนและฮอยได้กาหนดไว้
คะแนนมากกว่า 600
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู งมาก
คะแนนระหว่าง 551-600
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู ง
คะแนนระหว่าง 525-550
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู งกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนระหว่าง 511-524
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู งกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
คะแนนระหว่าง 490-510
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับเท่ากับค่าเฉลี่ย
คะแนนระหว่าง 476-489
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
คะแนนระหว่าง 450-475
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนระหว่าง 400-449
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่า
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คะแนนน้อยกว่า 400
-ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่ามาก
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสุ ขภาพองค์การกับประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation) เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนภาวะสุ ขภาพองค์การที่ได้จากเครื่ องมือประเมินภาวะสุ ขภาพองค์การ
ใน 7 มิติ ตามทฤษฎีของ ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) และค่าประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนที่ได้จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net)
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มประชากรดังนี้
1. ทาหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ถึ งผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 18 โรงเรี ย น และขอผลค่ า คะแนนเฉี่ ย การทดสอบทางการศึ ก ษาระดับชาติ (Ordinary
National Education Test: O-NET) ของทั้ง 18 โรงเรี ยน
2.ทาหนังสื อนาถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง พร้อมหนังสื อจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ดังกล่าว โดย
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและให้ขอ้ มูลการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน/หัวแผนก ครู ผสู ้ อน และ
เจ้าหน้าที่ เพื่ อให้ได้ข ้อมู ล ที่ ค รอบคลุ ม ตามกรอบการวิจยั และได้จดั ส่ ง ข้อมูล กลับ ให้ก ับ ผูว้ ิจยั
ตามลาดับ
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
1. การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive
statistic) ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผูต้ อบแบบสอบถามประเมินภาวะสุ ขภาพองค์การใน 7
มิติ ของฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 2000) ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคานวณหาค่าคะแนนมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะสุ ขภาพ
ขององค์การ ดังนี้
- การให้คะแนนในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ คะแนนข้อคาถามที่ 1+8+15+22+29+36+39
มิติที่ 2 ด้านภาวะผูน้ าด้นกิจสัมพันธ์
คะแนนข้อคาถามที่ 4+11+18+25+32
มิติที่ 3 ด้านภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์ คะแนนข้อคาถามที่ 3+10+17+24+31
มิติที่ 4 ด้านอิทธิพลของผูบ้ ริ หาร
คะแนนข้อคาถามที่ 2+9+16+23+30
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มิติที่ 5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
คะแนนข้อคาถามที่ 5+12+19+26+33
มิติที่ 6 ด้านขวัญในการปฏิบตั ิงาน คะแนนข้อคาถามที่ 6+13+20+27+34+37+40+42+44
มิติที่ 7 ด้านการมุง้ เน้นวิชาการ คะแนนข้อคาถามที่ 7+14+21+28+35+38+41+43
- ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
มิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็งขององค์การ
18.61
2.66
มิติที่ 2 ด้านภาวะผูน้ าด้นกิจสัมพันธ์
14.36
1.83
มิติที่ 3 ด้านภาวะผูน้ าด้านมิตรสัมพันธ์
12.83
2.03
มิติที่ 4 ด้านอิทธิพลของผูบ้ ริ หาร
12.93
1.79
มิติที่ 5 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
13.52
1.89
มิติที่ 6 ด้านขวัญในการปฏิบตั ิงาน
25.05
2.64
มิติที่ 7 ด้านการมุง้ เน้นวิชาการ
21.33
2.76
-เกณฑ์ในการหาค่า S.D. ในแต่ละมิติของกลุ่ม
SdS มิติที่ 1 = 100(ค่าที่ได้ -18.61)/2.66+500
SdS มิติที่ 2 = 100(ค่าที่ได้ -14.36)/1.83+500
SdS มิติที่ 3 = 100(ค่าที่ได้ -12.83)/2.03+500
SdS มิติที่ 4 = 100(ค่าที่ได้ -12.93)/1.79+500
SdS มิติที่ 5 = 100(ค่าที่ได้ -13.52)/1.89+500
SdS มิติที่ 6 = 100(ค่าที่ได้ -25.05)/2.64+500
SdS มิติที่ 7 = 100(ค่าที่ได้ -21.33)/2.76+500
-เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนนภาวะสุ ขภาพองค์การ
ภาวะสุ ขภาพองค์การ = [SdS มิติที่ 1+ SdS มิติที่ 2 + SdS มิติที่ 3 + SdS มิติที่ 4 + SdS มิติที่
5 + SdS มิติที่ 6 + SdS มิติที่ 7] / 7
มากกว่า 525
- ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับสู ง
ระหว่าง 476-524
- ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับกลาง
น้อยกว่า 475
- ภาวะสุ ขภาพองค์การอยูใ่ นระดับต่า
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้ มาคานวณเพื่อหาค่าภาวะสุ ขภาพองค์การในทั้ง 7 มิ ติ ของแต่ละ
โรงเรี ยน เพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับใด ตามคะแนน
มาตรฐานที่ฮอยและเฟลด์แมนได้กาหนดไว้ขา้ งต้น
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ค่าประสิ ทธิ์ ผลของโรงเรี ยนผูว้ ิจยั ใช้ ค่าเฉลี่ ยของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั
พื้นฐาน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มเป็ น
คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2.5 ขึ้นไป - คะแนนอยูใ่ นระดับสู ง
คะแนนอยูร่ ะหว่างค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- คะแนนอยูใ่ นระดับกลาง
คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2.5 ขึ้นไป - คะแนนอยูใ่ นระดับต่า
3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสุ ขภาพองค์การกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยใช้
สถิ ติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation) ใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของค่าคะแนนภาวะสุ ขภาพองค์การที่ได้จากเครื่ องมือประเมินภาวะสุ ขภาพ
องค์การใน 7 มิติ ตามทฤษฎีของ ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 2000) และค่าประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยนที่ได้จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net)

