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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การสร้างเครื่องมือ 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  3.1.1 ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ครู จํานวน 1,400 คน  
   1) ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 
2556 จาก 158 โรงเรียน จํานวน 1,400 คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
  1) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 1,400 คน โดยเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 302 คน 
  2) สุ่มตัวอย่างแบบง่ายให้ได้จํานวนครบตามสัดส่วน ดังรายละเอียดตามตาราง 1  
 
ตาราง 2 จําแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
            ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

อําเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ข้าราชการครู รวม ข้าราชการครู รวม 

บางคล้า 
พนมสารคาม 

141 
352 

141 
352 

35 
76 

35 
76 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

อําเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ข้าราชการครู รวม ข้าราชการครู รวม 

แปลงยาว 
สนามชัยเขต 
ท่าตะเกียบ 
ราชสาส์น 
คลองเขื่อน 

171 
360 
272 
54 
50 

171 
360 
272 
54 
50 

38 
78 
48 
14 
14 

38 
78 
48 
14 
14 

 1,400 1,400 302 302 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาด และ
บุญส่ง นิลแก้ว (2542, หน้า 96) มี 5 ระดับ โดยกําหนดค่านํ้าหนักคะแนนดังน้ี 
  5  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว (2542, หน้า 96) โดยกําหนดค่านํ้าหนัก
คะแนนดังน้ี 
  5  หมายถึง  การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.3 การสร้างเครื่องมือ 
 
 ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอน
ดังน้ี 
 3.3.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือกําหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 3.3.2  กําหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
  3.3.3  พัฒนา และปรับปรุงแบบสอบถามเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ 
  3.3.4 นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content 
Validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (index of items objective 
congruence : IOC) แล้วเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.6 ขึ้นไป  
 รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย  
  1) อาจารย์อํานาจ บุญประเสริฐ ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(ด้านเน้ือหา) 
  2) นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด โรงเรียนอนุบาล               
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ (ด้านเน้ือหา) 
  3) นายคณิต ยวงสุวรรณ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (ด้านภาษา) 
  4) ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(ด้านสถิติและวิจัย) 
  5) ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ด้านสถิติ
และวิจัย) 
  3.3.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้าราชการครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 30 คนดังน้ี 
  โรงเรียนบ้านบางข้าว จํานวน 2 คน โรงเรียนวัดเทพราช จํานวน 2 คน 
 โรงเรียนวัดลาดบัว  จํานวน 2 คน โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ จํานวน 2 คน 
  โรงเรียนวัดพนมพนาวาส จํานวน 2 คน โรงเรียนวัดสามกอ   จํานวน 2 คน 
 โรงเรียนวัดบางเกลือ จํานวน 2 คน โรงเรียนวัดสองคลอง จํานวน 2 คน 
 โรงเรียนบ้านบางแก้ว จํานวน 2 คน โรงเรียนวัดจุกเฌอ  จํานวน 2 คน 
  โรงเรียนวัดบางพระ จํานวน 2 คน โรงเรียนวัดบางสาย จํานวน 2 คน 
 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 จํานวน 2 คน โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา จํานวน 2 คน 
  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์   จํานวน 2 คน 
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  3.3.6 วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น           
ทั้งฉบับอยู่ที่ .95 
  3.3.7 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
  
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
  3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือ
จากผู้อํานวยการสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
  3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 302 ชุด 
  3.4.3 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลถามด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
บางส่วนได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จํานวน 302 ชุด 
  3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังน้ี 
  3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
  3.5.2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วมาแปล
ความหมายของระดับการมีภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง 
นิลแก้ว, 2542, หน้า 23) 
  4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  3.5.3 วิเคราะห์การดําเนินการนิเทศภายใน โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วมาแปลความหมายของพฤติกรรมการดําเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารตามเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม                 
ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2542, หน้า 23) 
  4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

78 
 

 

  2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการ
ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2               
ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110) 
  1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่
คํานวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้า
ในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีวามสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน  
 สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.80-1.00 หมายความว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุด 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.60-0.79 หมายความว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.40-0.59 หมายความว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 0.20-0.39 หมายความว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับน้อย 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.01-0.19 หมายความว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก 
 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติสําหรับการวิจัย ดังน้ี 
  3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   1) การแจกแจงความถ่ี 
   2) ร้อยละ 
   3) ค่าเฉลี่ย ( X ) 
   4) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3.6.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 




