บทท 3
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจ ัย เซิงคุณภาพ ข้อมูลในการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างในแนวลึก (In-depth Unstructured Interview) และการวิเคราะหสาระ (Content Analysis)
เป็นหลัก ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจ อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีสถาบัน
อุดมศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศดังนี้
1. วิเคราะห์ภารกิจของสถาบันราซภัฏ ตามพ.ร.บ.สถาบันราซภัฎ พ.ศ. 2538
2. วิเคราะห์อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีสถาบันราซภัฎ ตามพ.ร.บ.สถาบันราซภัฎ
พ.ศ. 2538
3. วิเคราะห์อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. วิเคราะห์คำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี จากสถาบันราซภัฎทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มสถาบันราซภัฏ
ได้แก่ สถาบันราซภัฏลำปาง สถาบันราซภัฏพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฎมหาสารคาม สถาบันราซภัฏ
อุบลราชธานี สถาบันราซภัฎราชนครินทร้ สถาบันราซภัฎเพชรบุรี สถาบันราชภัฏสุราษฎร้ธานี
และสถาบันราซภัฎธนบุรี
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบลักษณะ
เหตุการณ์ที่มีความใกล้เคียงกัน และเป็นคำความถี่ในระดับที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงได้นำมาสร้างเป็น
สถานการณ์จำลอง เพื่อเป็นตัวแทนของงานที่อธิการบดีสถาบันราชภัฎด้องตัดสินใจโดยตรง
โดยแบ่งเป็น 9 แกนเรื่อง ตังนี้
1) งานอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างลาไปศึกษาต่อและไปศึกษาคูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นำมาสร้างสถานการณ์เป็นแกนเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ทุนไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ
2) งานที่เกี่ยวกับนโยบายและงานริเริ่มที่สำคัญ นำมาสร้างสถานการณ์เป็น
แกนเรื่อง การเป็ดสอนปริญญาโทของสถาบันราซภัฏ
3)
งานที่เป็นป็ญหาสำคัญและต้องตัดสินใจ นำมาสร้างสถานการ
แกนเรื่องการไปทัศนศึกษาของนักศึกษาสถาบันราซภัฎ
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4) งานที่เกี่ยวกับการออกระเบียบ ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ นำมาสร้าง
สถานการณ์เป็นแกนเรื่อง การปรับเปลี่ยนฐานะของสถาบันราซภัฏ
5) งานพิจารณาความดีความขอบ การลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ และลูกจ้างชั่วคราว นำมาสร้างสถานการณ์เป็นแกนเรื่อง การพิจารณาความดีความชอบ
อาจารย์และข้าราชการพลเรือน
6) งานจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รวมทั้งการรับบุคลากรเข้า
ศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร และการจัดการศึกษาเพื่อปวงซน นำมาสร้าง
สถานการณ์เป็นแกนเรื่อง การรับนักศึกษาสถาบันราซภัฏเพื่อให้เกิดคุณภาพ
7) งานจัดทำงบประมาณเงินนอกงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายอื่น
งานก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติมอาคาร นำมาสร้างสถานการณ์เป็นแกนเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
เงินบำรุงการศึกษา
8) งานเฉพาะกิจที่สำคัญและงานที่อธิการบดีสั่งให้ปฏิบัติเฉพาะกรณี นำมา
สร้างสถานการณ์เป็นแกนเรื่อง การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข้นกีฬานักศึกษาในกลุ่ม
สถาบัน
9) งานบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนข้าราชการและลูกจ้าง นำมาสร้างสถานการณ์
เป็นแกนเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
การสร้างสถานการณ์จำลองตามแกนเรื่องทั้ง 9 สถานการณ์นี้จะเป็นไปตามลักษณะ
การบริหารแบบเหตุการณ์ (Consequency Management) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ในแนวลึกกับ
อธิการบดีสถาบันราซภัฎทั้ง 36 แห่ง (คูสถานการณ์จำลองในการสัมภาษณ์ในภาคผนวก ก)
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์อำนาจและหน้าที่
ของอธิการบดีมาประยุกต์ใช้กับกรอบแนวคิดและตารางแมทริกส์การตัดสินใจของเทลเลฟเสน
(Tellefsen, 1990) เพื่อสร้างตารางแสดงงานที่อธิการบดีต้องตัดสินใจโดยตรงและมอบหมายให้
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ตัดสินใจ (คูตารางแสดงงานที่อธิการบดีต้องตัดสินใจโดยตรงและมอบหมายให้
ผู้บริหารระดับต่าง ๆตัดสินใจ ในภาคผนวก ค)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและวิธีการสร้างแบบ
โดยการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศตังนี้
1. วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ จากเอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวช้อง
ตามหลักการอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2 . วิเคราะห์การสร้างแบบ จากเอกสารที่เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสร้างแบบ
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หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นความร้ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจและวิธีการสร้างแบบ เพื่อใข้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ในแนวลึกกับอธิการบดีสถาบัน
ราซกัฎทั้ง 36 แห่ง และในการสร้างแบบการตัดสินใจต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในแนวลึกจากอธิการบดี
สถาบันราซกัฏทั้ง 36 แห่ง
ผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์จำลองในการสัมภาษณ์ในแนวลึกกับอธิการบดีสถาบันราซกัฎ
ทั้งหมด 9 สถานการณ์ พร้อมทั้งกรอบการสัมภาษณ์วิธีการตัดสินใจในการบริหารงานของอธิการบดี
แต่ละคน การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ในแนวลึกจากอธิการบดีสถาบันราซกัฎทั้ง 36 แห่ง ใช้วิธี
การแสดงออกทางวาจา (Verba! Protocol) ทั้งนี้ได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการสัมภาษณ์อธิการบดี
แต่ละคนให้ใกล้เคียงกัน และได้ทำการบันทึกเทปในการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นนำมาถอดเทป
และสรุปการสัมภาษณ์ (คูสรุปการสัมภาษณ์อธิการบดีสถาบันราซภัฏ ในภาคผนวก ข)
ก่อนที่จะสัมภาษณ์อธิการบดีแต่ละคน ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเบื้องด้นเกี่ยวกับ
กระบวนการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณภาพ และการสร้างแบบกับอดีตอธิการบดี
สถาบันราซกัฏ (อธิการวิทยาลัยครู) จำนวน 6 คน นอกจากนี้ได้ประยุกต์กรอบแนวคิดและ
ตารางแมทริกส์การตัดสินใจเทลเลฟเสน (Tellefsen, 1990) และเพื่อสร้างแบบสอบถามในรูปของ
ตารางแสดงงานที่อธิการบดีต้องตัดสินใจโดยตรงและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆตัดสินใจ
การเก็บข้อมูลในส่วนนี้ใช้วิธีส่งแบบสอบถามให้อธิการบดีสถาบันราชภัฏทุกแห่งด้วยตนเอง
ก่อนการสัมภาษณ์ และรับคืนทางไปรษณีย์
ขั้น ตอน ที่
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วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตารางแสดงงานที่อธิการบดีต้อง
ตัดสินใจโดยตรงและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆตัดสินใจ โดยนำข้อมูลมาหาค่าความถี่
และร้อยละ และนำวิธีวิเคราะห์แบบ Cross-Impact Matrix (Stover and Gordon, 1978)
มาประยุกต์ใช้
ขั้น ตอน ที่

5 สร้างแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฏที่สัมพันธ์กับงานที่ด้อง

ตัดสินใจโดยตรง
1.
นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแนวลึกจากอธิการบดีสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง
มาวิเคราะห์ตามแนวของแมกมีลแลนและชูมาเคอร้ (McMillan and Schumacher, 1993) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เซิงอุปนัย (Inductive Analysis) ซึ่งเรมวิเคราะห์จากข้อย่อย (Segment) ก่อน
แล้วพิจารณานำข้อย่อยที่คล้ายกัน หรือเป็นประเภทเดียวกัน มารวมกันจัดเป็นประเด็น (Topic)
จากนั้นนำหลาย ๆประเด็นที่ใกล้เคียงกันมารวมกันจัดเป็นกลุ่มประเด็น (Category) และสร้างแบบ
(Pattern) ขึ้นมา โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเด็น แบบที่สร้างขึ้นนี้มีลักษณะที่สำคัญ
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ประกอบด้วย สิ่งที่เกิดขึ้น ในกระบวนการนั้าแล้วซํ้าอีก (Repetition) มีความเฉพาะเจาะจง
(Definite Way) มีจังหวะ (Rhythm) มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) และมีการจัดระบบ
ระเบียบ (Organization) ทั้งนี้จะได้แบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราซภัฎตามแกนเรื่องของ
สถานการณ์จำลองที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในแนวลึกทั้ง 9 สถานการณ์ และได้ภาพวิธีการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของอธิการบดีสถาบันราซภัฎในบีจจุบัน
2. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแนวของแมกมิลแลนและซูมาเคอร์ (McMillan
and Schumacher, 1993) มาสร้างเกณฑํในการตัดสินใจตามแกนเรื่องทั้ง 9 สถานการณ์ เพื่อนำไป
หานั้าหนักขององค์ประกอบการตัดสินใจตามหลักการของยูนและหวาง (Yoon and Hwang, 1995)
โดยได้ทดสอบเบื้องด้นกับอดีตอธิการบดีสถาบันราซกัฎจำนวน 2 คน และอธิการบดีสถาบันราซภัฏ
บีจจุบันที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรจำนวน 2 คน หลังจากนั้นนำไปเก็บข้อมูลกับอธิการบดี
สถาบันราชภัฎที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มสถาบันราซภัฏ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สถาบันราซกัฎ
อุตรดิตถ์ สถาบันราซกัฎนครสวรรค์ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม สถาบันราชกัฏอุบลราชธานี
สถาบันราซภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สถาบันราซภัฏนครปฐม สถาบันราซกัฏนครศรีธรรมราช
และสถาบันราซภัฎธนบุรี โดยวิธีให้คะแนนตามนํ้าหนักความสำคัญขององค์ประกอบการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. นำข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการวิเคราะห์ต ามแนวของแมกมิล แลนและชูม าเคอร์
(McMillan and Schumacher, 1993) มาเขียนเป็นภาพเดนโดรแกรม (Dendrogram) ตามแนว
ของคริปเพนดอร้ฟฟ้ (Krippendorff. 1986) โดยได้ภาพเดนโดรแกรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
แบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราซภัฏ ตามแกนเรื่องทั้ง 9 สถานการณ์
4. นำแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราซกัฏและภาพเดนโดรแกรมทั้งหมด
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ในรูปแบบการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒ (Connoisseurship Model) จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
การอุดมศึกษาจำนวน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราซภัฎ (อธิการ
วิทยาลัยครู) จำนวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏในปัจจุบัน
จำนวน 4 คน นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนำ
ไปปรับปรุงและแก้ไขแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราซภัฏ และภาพเดนโดรแกรม
ตามแกนเรื่องทั้ง 9 สถานการณ์ให้สมบูรณ์ (ดูรายซื่อผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก จ)
นั้นตอนที่ 6 เสนอแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราซภัฎ โดยประมวลสรุป
เป็นแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฎที่สมบูรณ์
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จากขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้าจัยได้เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ในแนวลึกจากประชากรทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ผู้ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฎทั้ง 36 แห่ง ดังนี้
1) อธิการบดีสถาบันราซภัฏเชียงราย
2) อธิการบดีสถาบันราซภัฎเชียงใหม่
3) อธิการบดีสถาบันราซภัฎลำปาง
4) อธิการบดีสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
5) อธิการบดีสถาบันราซภัฏกำแพงเพชร
6) อธิการบดีสถาบันราซภัฎนครสวรรค์
7) อธิการบดีสถาบันราซภัฎพิบูลสงคราม
8) อธิการบดีสถาบันราซภัฎเพชรบูรณ์
9) อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
10) อธิการบดีสถาบันราซภัฎเลย
11) อธิการบดีสถาบันราชภัฎสกลนคร
12) อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี
13) อธิการบดีสถาบันราซภัฏนครราชสืมา
14) อธิการบดีสถาบันราช,กัฎบุรีรัมย์
15) อธิการบดีสถาบันราชภัฎสุรินทรั
16) อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
17) อธิการบดีสถาบันราซภัฎราชนครินทร์
18) อธิการบดีสถาบันราซภัฎเทพสตรี
19) อธิการบดีสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
20) อธิการบดีสถาบันราซภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
21) อธิการบดีสถาบันราซภัฏรำไพพรรณี
22) อธิการบดีสถาบันราซภัฎกาญจนบุรี
23) อธิการบดีสถาบันราซภัฎนครปฐม
24) อธิการบดีสถาบันราซภัฎเพชรบุรี
25) อธิการบดีสถาบันราซภัฎหมู่บ้านจอมบึง
26) อธิการบดีสถาบันราซภัฎนครศรีธรรมราช
27) อธิการบดีสถาบันราซภัฎภูเก็ต
28) อธิการบดีสถาบันราซภัฏยะลา
29) อธิการบดีสถาบันราซภัฎสงขลา
30) อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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31)
32)
33)
34)
35)
36)

อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดีสถาบันราซภัฎธนบุรี
อธิการบดีสถาบันราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนคร
อธิการบดีสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
อธิการบดีสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

2. เค ร ื่อ ง ม ือ ที่ใซไนก าร วิจ ัยและวิธ กี าร ส ร ้า งเค ร ื่อ งม ือ
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1.1 แบบสอบถามตารางแสดงงาน ใช้เก็บข้อมูลงานที่อธิการบดีต้อง
ตัดสินใจโดยตรงและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆตัดสินใจ จากอธิการบดีสถาบันราซภัฏ
ทั้ง 36 แห่ง (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ค)
2.1.2 สถานการณ์จำลอง ใช้ส ัม ภาษณ์ในแนวลึก กับ อธิก ารบดีส ถาบัน
ราซกัฎทั้ง 36 แห่ง (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก)
2.1.3 แบบสอบถามตารางองค์ประกอบการตัดสินใจ ใช้เก็บข้อมูลการให้
นํ้าหนักองค์ประกอบของเกณฑ์การตัดสินใจ ตามแกนเรื่องทั้ง 9 สถานการณ์ จากอธิการบดีสถาบัน
ราซภัฎ 8 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มสถาบันราซภัฏ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ง)
2.2 วิธ สี ร้า งเค ร ื่อ งม ือ มีตังนี้
2.2.1 แบบสอบถามตารางแสดงงาน ผูวจัยไต้สร้างขึ้นเอง โดยการนำ
กรอบแนวคิด และและตารางแมทรีก ส์ก ารตัด สิน ใจ (Decision M atrix) ของเทลเลฟเสน
มาประยุกต้ใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารและงานบริหารของสถาบันราซภัฎ โดยจัดเป็น
ประเภทของงานต่าง ๆไว้
2.2.2 สถานการณ์จำลอง ผู้วิจัยไต้สร้างขึ้นเอง โดยการวิเคราะห์ภารกิจ
สถาบันราซกัฎ ตามพ.ร.บ.สถาบันราซภัฎ พ.ศ. 2538 อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีสถาบัน
ราชกัฎ ตามพ.ร.บ.สถาบันราซภัฎ พ.ศ. 2538 อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีของสถาบัน
อุด มศึก ษาทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ และคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิก ารบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จากสถาบันราซกัฎ 8 แห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของกลุ่มสถาบันราซกัฏ แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นงานที่อธิการบดีต้องตัดสินใจโดยตรงตามแกนเรื่อง
ที่สำคัญ หลัง จากนั้น ไต้ส ร้า งสถานการณ์จ ำลองเพื่อ ใช้ใ นการสัม ภาษณ์ใ นแนวลึก จำนวน
9 สถานการณ์ ได้แก่ การตัดเลือกบุคคลเพื่อให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเป็ดสอนปริญญาโท
ของสถาบันราซภัฏ การไปทัศนศึกษาของนักศึกษาสถาบันราซภัฏ การปรับเปลี่ยนฐานะของสถาบัน
ราซภัฎ การพิจารณาความดีความชอบอาจารย์และช้าราชการพลเรือน การรับนักศึกษาสถาบัน
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ราซภัฎเพื่อให้เกิดคุณภาพ การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาในกลุ่มสถาบัน และการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี

2.2.3
แบบสอบถามตารางองค์ประกอบการตัดสินใจ ผู้วจัยไตัส
ตามหลักการของยูนและหวาง (Yoon and Hwang, 1995) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห้
ตามแนวของแมกมิลแลนและ-ชูมาเคอร์ (McMillan and Schumacher, 1993) มาสร้างเป็นเกณฑ์
การตัดสินใจของแต่ละแกนเรื่องทั้ง 9 สถานการณ์ โดยเกณฑ์ตังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยของการตัดสินใจ
3 . ก ารเก ็บ รวบ รวม ข ้อ ม ูล

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ใ น แนวลึกกับอธิการบดี
สถาบันราซภัฏทั้ง 36 แห่ง โดยวิธีการแสดงออกทางวาจา (Verbal Protocol) และมีการบันทึกเทป
ในขณะที่สัมภาษณ์ไว้ด้วย
3 .1 ข ้อ ม ูล จ าก ก าร ส ัม ภ าษ ณ ์

3 .2 ข ้อ ม ูล จ าก แ บ บ ส อ บ ถ าม

เก็บข้อมูลตังนี้

3.3.1
แบบสอบถามตารางแสดงงาน โดยส่งแบบสอบถามให้อ
สถาบันราซภัฎ 36 แห่ง ที่เป็นประซากรทั้งหมดด้วยตนเอง และรับคืนทางไปรษณีย์

3.2.3
แบบสอบถามตารางองค์ประกอบการตัดสินใจ โดยล่งแบบ
ให้อธิการบดีสถาบันราซกัฏ 8 แห่ง ที่เป็ใ!กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มสถาบันราซภัฏ และรับคืนทาง
ไปรษณีย์
4. การวิเคราะห้ข้อมูล
ผูวิจัยได้วางกระบวนการวิเคราะห้ข้อมูลไว้ตังนี้
4.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์ตามแนวของแมกมีลแลนและ
ซูมาเคอร้ (McMillan and Schumacher, 1993) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณภาพด้วยกระบวนการ
เซิงอุปนัย ซึ่งวิเคราะห์จากข้อย่อย (Segment) ก่อน แล้วพิจารณานำข้อย่อยที่คล้ายกัน หรือเป็น
ประเภทเดียวกัน มารวมกัน จัด เป็น ประเด็น (Topic) และนำหลาย ๆประเด็นมารวมกันจัดเป็น
กลุ่มประเด็น (Category) จากนั้นหาความสัมพันธ์ของกลุ่มประเด็นเพื่อสร้างเป็นแบบ (Pattern)
4.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตารางแสดงงาน ผู้วิจัยได้ดำเนํนการดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อ มูล จากแบบสอบถามตารางแสดงงาน ที่แ สดงงานที่อ ธิก ารบดี
ต้อ งตั ดสิ นใจโดยตรงและมอบหมายให้ ผ ู้บ ริห ารระดับ ต่า ง ๆตัด สิน ใจ ผู้ว ิจ ัย ใต้'นำเทคน่ค การวิเคราะห์
แบบ Cross-Im pact Matrix (Stover and Gordon, 1 9 7 8 ) มาประยุก ดํใ ช้เพื่อ ประมาณค่า ผู้บ ริห าร
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ระดับต่าง ๆที่ต้องตัดสินใจในงานประเภทต่าง ๆ โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ผูวิจัยไต้เสนอผลในรูป
ของตารางที่แสดงค่า ท หมายถึงจำนวนผู้ลงความเห็น ว่ารายการตามแนวตั้งและรายการตาม
แนวนอนของตารางเป็นปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งค่าของ ท จะเป็นค่าที่แปรเปลี่ยนไปตามจำนวน
ผู้ตอบ โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35 จากนั้นผูวิจัยจึงนำค่า ท มาคิดเป็นค่าร้อยละ และได้กำหนด
เกณฑ์การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆเป็นตัวเลขและความหมายด้งนี้
1 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 80.00-100.00 ต้องตัดสินใจในงานนั้นมากที่สุด (โดยตรง)
2 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 60.00-79.99 ต้องตัดสินใจในงานนั้นมาก
3 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 40.00-59.99 ต้องตัดสินใจในงานนั้นปานกลาง
4 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 20.00-39.99 ต้องตัดสินใจในงานนั้นน้อย
5 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.00-19.99 ต้องตัดสินใจในงานนั้นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามตารางองค์ประกอบการตัดสินใจ ผู้วิจัย
ไต้นำเทคนิคการวิเคราะห์การให้นี้าหนักองค์ประกอบการตัดสินใจของยูนและหวาง (Yoon and
Hwang, 1995) มาประยุกต์ใช้โดยให้ค่าคะแนนขององค์ประกอบทั้งหมดในแต่ละแกนเรื่องเท่ากับ
100 คะแนน หลังจากนั้น นำมาหาค่านั้าหนัก ที่ส ัม พัน ธ์ก ัน ทั้งหมดขององค์ป ระกอบ ให้มีค่า
นอร้มอลไลซ์ (Normalized) เท่ากับ 1 ตังสูตรต่อไปนี้
พ

=

พ 1,

พ.

=

นั้าหนักขององค์ประกอบในแนวตั้ง

ตังนั้น ร พ . =

,W j,

,w n

1

5. ก ารรายงาน ผ ล ก ารว ิจ ัย

การรายงานผลการวิจัยเรื่องการสืบสอบแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบัน
ราซกัฎ นำเสนอเป็นแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราซภัฏและภาพเดนโดรแกรม โดยแยก
ตามแกนเรื่องต่างๆทั้ง 9 สถานการณ์ที่เป็นงานที่อธิการบดีต้องตัดสินใจโดยตรงตามกรอบการวิจัย
ที่ตั้งไว้
6. สรุปฃั๋นตอนการดำเนินการวิจัย ตังแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 สรุปขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 1 วิเคราะห์แ ละสัง เคราะหภารกิจ อำนาจและหน้า ที่ข องอธิก ารบดีส ถาบัน อุด มศึก ษา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ก ระบวนการตัดสิน ใจและวิธ ีการสร้างแบบ

