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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
    การศึกษาคนควาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ในเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อใหการคนควาเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน
ตามลําดับ ดังตอไปนี้  
    3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
    3.3 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
    3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    3.5 การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
    3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
    3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  174  คน  และครูผูสอนจํานวน  
1,961  คน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
    3.1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดจากการเปดตารางเครจซี่ และมอรแกน(Krejcie & Morgan,1970, p. 
608) จากนั้นสุมอยางงาย  ไดผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 123 คน ครูผูสอนจํานวน 317 คน รวม 
440  คน  ดังตาราง 1 (ภาคผนวก ข) 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
ผูบริหาร 

                  ครู 
  174 
1,961 

123 
317 

                  รวม 2,135 440 

 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการปฏิบัติงาน ตาม
กระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยแบง
แบบสอบถามเปน  3  ตอน  คือ  
    ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูนิเทศเปนแบบสํารวจรายการ 
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และวุฒิการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  1  แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คําถาม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 
7  ดาน  ไดแก  ศึกษาตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน  
สรุปสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน  วางแผนการนิเทศ  นิเทศพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียน  ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน  สรุปผลการดําเนินงาน  การนิเทศ ผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามขึ้น โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวา การปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
มากนอยเพียงใดในแตละดาน โดยกําหนดคะแนนประมาณคาดังนี้  
   คะแนน 5 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในปานกลาง  
   คะแนน 2 หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในนอย 
   คะแนน 1  หมายถึง    ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในนอยที่สุด 
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          ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  การสรางเครื่องมือ 
   1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขอบขายของการนิเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อกําหนดแนวคิดและคํานิยาม 
  2.  สรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  ใหครอบคลุมแนวคิด  และขอบเขตของการ
วิจัย  
  3.  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความ
ถูกตอง และตรงตามเนื้อหา 
  4.  นําเสนอแบบสอบถามที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 
5 ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก ง)  ดังรายนามตอไปนี้ 
                        1.  นายธวัช  อูวิเชียร อดีตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ฉะเชิงเทรา  เขต 1 
                       2.  นายอนนัต  รุนประพันธ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
       ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
                      3.  ดร.วิโรจน  ศรีโภคา กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
    4.  นายประสาร  เศวตสุพร ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

 เขต 2 
    5.  นายบุญโชติ แกวแสนสุข  ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา 

 เขต 1 
  5.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใช  (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน 30 คน  ซ่ึงไมเปนประชากรที่ใชในการวิจัย  เพื่อการหาคา

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1974, p. 202) ไดเทากับ  .87 
  6.  นําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  (รายชื่อปรากฏใน
ภาคผนวก ค) 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   
  ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้  
  3.3.1 ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขอความรวมมือออกหนังสือถึง 
ผูบริหารและครูที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
  3.3.2   การแจกแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําหนังสือขอความ
รวมมือจากทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พรอมแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่
สุมตัวอยางดวยตนเอง  และจะเดินทางไปเก็บแบบสอบถามหลังจากนั้น  ประมาณ 20  วัน 
  3.3.3  ถาไดรับแบบสอบถามคืนไมครบตามจํานวนผูวิจัยจะนัดกลับมารับแบบสอบถามดวย
ตนเองอีกครั้งภายใน  10  วัน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ  440  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100   
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.4.1  นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาใหคะแนน  ตามแนวทางการประเมินความคิดเห็น
แบบมาตราสวนประมาณคา แบบลิเคิรท  (Likert,s Scale) (Best & Kahn, 1989, p. 196)   
  การปฏิบัติงานนิเทศภายในมากที่สุด ให 5   คะแนน 
  การปฏิบัติงานนิเทศภายในมาก  ให 4   คะแนน 
  การปฏิบัติงานนิเทศภายในปานกลาง ให 3   คะแนน 
  การปฏิบัติงานนิเทศภายในนอย  ให 2   คะแนน 

  การปฏิบัติงานนิเทศภายในนอยที่สุด ให 1   คะแนน  
 3.4.2  การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน
เปนตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว  (2535, หนา  23-24)  แลว
แปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศภายในมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศภายในมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศภายในปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศภายในนอย 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศภายในนอยที่สุด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
โดยเลือกวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 3.5.1  วิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชคาเฉลี่ย  ( X ) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.2  ทดสอบความแตกตางของระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และวุฒิการศึกษา  ใชการทดสอบคาที        
(t – test) 


