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บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี มีขันตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที$ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที$ใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ ครูผูส้อน ในจังหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด            
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5,090 คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวิจยัในครั งนี  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และ
ตราด ปีการศึกษา 2557 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซี$ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุ่มแบบแบ่งชันตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นชันในการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
358 คน แสดงในตาราง 1  
 

ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดเล็ก 1,704 120 
ขนาดกลาง 1,812 133 
ขนาดใหญ่ 1,366 105 

รวม 5,090 358 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื$ องมือที$ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครั งนี  เป็นแบบสอบถามมีจาํนวน          
1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน คือ   
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 ตอนที$ 1 เป็นแบบสอบถามเกี$ยวกบัขอ้มูลทั$วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
 ตอนที$ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ$ งกาํหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบของ
เบสท ์และคาห์น (Best and Kahn) ดงันี  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2550 : 55) 
  5   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัมากที$สุด 
  4   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัมาก 
  3   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบันอ้ยที$สุด 
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการตาม 
ลาํดบัขั(นตอนโดยศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถาม ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
และปรึกษาอาจารยที์�ปรึกษาเพื�อดาํเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามที$ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที$ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื$อตรวจสอบและแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ$งขึน 
 3. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื(อหา (Content Validity)โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ$ งไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 – 1.00 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามที�ผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ 
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จากนั(นนาํไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มทดลอง ที�เป็นครูผูส้อน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยใชค่้าสัมประสิทธิ8 สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ไดค้่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม 
เท่ากบั 0.21 - 0.83 
 5. นาํแบบสอบถามที�หาค่าอาํนาจจาํแนกแลว้มาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
ทั(งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิ8 แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ. 2550 : 55) ไดค้่าความเชื$อมั$น เท่ากบั 0.88 
 6. นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างที�กาํหนด
เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขันตอนดงัต่อไปนี  
 1.   ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เพื$อแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื$อการวจิยั 
 2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามให้
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด และกาํหนดวนัรับคืนแบบสอบถาม  
 3. นาํขอ้มูลที$ไดจ้ากแบบสอบถามที$สมบูรณ์ มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในการคาํนวณหาค่าทางสถิติดงักล่าว โดยอาศยัการ
คาํนวณจากโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงันี  
 1.   ขอ้มูลเกี$ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
 2. ขอ้มูลเกี$ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด วเิคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี$ยและค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ
ค่าเฉลี$ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2550 : 55) 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัมากที$สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบันอ้ยที$สุด 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 4. วเิคราะห์ขอ้มลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way.ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 5. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํในรูปตารางประกอบบรรยาย 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. คํานวณค่าสถิติพื�นฐาน  

  1.1 ค่าร้อยละ (%) 
  1.2 ค่าเฉลี�ย ( X ) 
  1.3 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of item Objective 
Congruence : IOC) 
  2.2 ค่าสัมประสิทธิ8 สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  

  2.3 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ8 แอลฟา (α- Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 การทดสอบค่าที (t-test) 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื$อพบความแตกต่างใช้
วธีิการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe')  




