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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ 
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   เพื่อให 
การคนควาเปนไปตามวัตถุประสงค   ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนตามลําดับ   ดังตอไปนี้ 

3.1   ประชากร 
3.2   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3   ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5   การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
3.6   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

มีรายละเอียดดังนี้   
 

3.1   ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในเขตพื้นที่ 
การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   จํานวน  81  แหง   รวม  81  คน 
 

3.2   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้   เปนแบบสอบถามการปฏิบัติงาน        
ตามกระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 ตอน  คือ   
  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูนิเทศเปนแบบสํารวจรายการ  (Check 
List)  ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับตําแหนง  ประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษาของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่  2   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับคําถาม
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 5 ดาน ไดแก   การสํารวจ
ความตองการความจําเปนของโรงเรียน  การวางแผนการนิเทศ  การดําเนินการนิเทศการประเมินผล  
การนิเทศและปรับปรุงแกไขผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้น โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวา  
การปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษามาก  นอยเพียงใดในแตละดาน  โดยกําหนดคะแนน
ประมาณคา  ดังนี้ 

คะแนน 5    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  มากที่สุด 
คะแนน 4    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  มาก 
คะแนน 3    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานภายใน  ปานกลาง 
คะแนน 2    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานภายใน  นอย 
คะแนน 1    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานภายใน  นอยที่สุด 

 

3.3   ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีขั้นตอน 

การสรางเครื่องมือดังนี้ 
3.3.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัย   แนวคิด   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขอบขายของการนิเทศ 

การศึกษาในสถานศึกษาเพื่อกําหนดแนวคิดและคํานิยาม 
3.3.2   สรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใหครอบคลุมแนวคดิ

และขอบเขตของการวิจัย 
3.3.3   นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความชัดเจน 

ความถูกตอง และตรงตามเนื้อหา 
3.3.4   นําเสนอแบบสอบถามที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  6  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (รายช่ือปรากฏในภาคผนวก  ข) 
3.3.5  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข   นําไปทดลองใช  (Try Out)  กับผูบริหาร 

สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  จํานวน 30  แหง   ซ่ึงไมเปนประชากร 
ที่ใชในการวิจัยเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α - Coefficient)  ของ  ครอนบาค  (Cronbach.  1974 : 202)  ไดเทากับ 0.89 
3.3.6  นําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  (รายช่ือปรากฏใน 

ภาคผนวก  ค) 
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3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎราชนครินทรถึงผูบริหารสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   เพื่อขอความรวมมือใหผูบริหารที่เปนประชากร      
ตอบแบบสอบถาม 

3.4.2   ผูวิจัยนําแบบสอบถาม  จํานวน  81  ฉบับ   พรอมหนังสือจากบณัฑิตมหาวิทยาลัย
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  โดยจัดใสในชองสงหนังสือราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  โดยผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
ตามเวลาที่กําหนด 
 

3.5   การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 
 3.5.1   การจัดกระทํากับขอมูล 
      ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกระทํากับขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 

1)  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม
มาจําแนกตามตัวแปรที่จะศึกษา  คือ  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 

2)  ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2  ตามเกณฑที่กําหนด  คือ 
ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน   มากที่สุด    ให  5  คะแนน 
ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน   มาก             ให  4  คะแนน 
ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน   ปานกลาง    ให  3  คะแนน 
ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน   นอย          ให  2  คะแนน 
ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน   นอยที่สุด     ให  1  คะแนน 

             3.5.2   การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1) นําแบบสอบถาม  ตอนที่ 1  มาหาคารอยละของขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
2) นําแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  มาหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้งนี้

เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    เขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต  2  และรายงานเพื่อพิจารณาวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่ 
การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   มีการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาภายในอยูในระดับใด 
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3) ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑประมาณคาของ  วิเชียร   เกตุสิงห  
(2538 : 9)  

คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  นอยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  นอย 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  มาก 
คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  มากที่สุด 

4) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  จําแนกตามตําแหนงประสบการณการทํางานและ 
วุฒิการศึกษา โดยใชสถิติ  t - test 
 

3.6   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
  ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จรูป  โดยใชสถิติดังนี้ 

3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
1)   คารอยละ 
2)   คาเฉลี่ย 
3)   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ   โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α - Coefficient)  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม      
3.6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  จําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณ
และวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติ   t - test 
 

  
 


