
บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
  การด าเนินการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 
ของสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคร้ังน้ีเป็นการวิจยั 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการส ารวจ (Survey Research 
Method) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู ้วิจัยก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กำรก ำหนดประชำกร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุ รีรัมย ์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัล าภู 
อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี จ านวน 20 จังหวัด สถานศึกษาจ านวน 322 แห่ง                  
จ  าแนกเป็น ผูบ้ริหาร 322 คน ครูผูส้อน 2,678 คน รวมทั้งส้ิน 3,000 คน (สถาบนัพฒันาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. ออนไลน์. 2562) 
 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                
ปีการศึกษา 2562 คดัเลือกมาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้ตาราง
ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and  Morgan. 1970 : 607 - 610)             
ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่าง 341 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร 37 คน                
ครูผูส้อน 304 คน 

 



 
 

83 

ตำรำง 3  จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
 

ท่ี จงัหวดั  
ประชากร รวม กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

ผูบ้ริหาร ครู ประชากร ผูบ้ริหาร ครู กลุ่มตวัอยา่ง 
1 กาฬสินธ์ุ 18 135 153 2 15 17 
2 ขอนแก่น 26 199 225 3 23 26 
3 ชยัภูมิ 16 124 140 2 14 16 
4 นครพนม 12 99 111 1 11 12 
5 นครราชสีมา 32 289 321 4 33 37 
6 บึงกาฬ 8 53 61 1 6 7 
7 บุรีรัมย์ 23 189 212 3 21 24 
8 มหาสารคาม 13 133 146 2 15 17 
9 มุกดาหาร 7 53 60 1 6 7 
10 ยโสธร 9 79 88 1 9 10 
11 ร้อยเอด็ 20 193 213 2 22 24 
12 เลย 14 90 104 2 10 12 
13 ศรีสะเกษ 22 206 228 3 23 26 
14 สกลนคร 18 125 143 2 14 16 
15 สุรินทร์  17 159 176 2 18 20 
16 หนองคาย 9 62 71 1 7 8 
17 หนองบวัล าภู 6 59 65 1 7 7 
18 อ านาจเจริญ 7 56 63 1 6 7 
19 อุดรธานี 20 156 176 2 18 20 
20 อุบลราชธานี 25 219 244 3 25 28 

รวม 322 2,678 3,000 37 304 341 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกเป็น 7 ดา้นคือ  
1) ดา้นการมีความคิดริเร่ิม 2) ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 3) ดา้นการยอมรับนบัถือ 4) ดา้นการให้
ความช่วยเหลือ 5) ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ 6) ดา้นการประสานงาน และ7) ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้  
โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้ค าถามท่ีก าหนดค่าคะแนน
แต่ละขอ้เป็น5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175 - 176) และมีขอ้ค าถามทั้ งหมด                
28 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและเกณฑก์ารแปลความหมาย ของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 5 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามการนิเทศภายในของสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกเป็น 5  ด้าน ได้แก่ 
1) การวางแผนการนิเทศภายใน 2) การปฏิบติังานนิเทศภายใน 3) การตรวจสอบการนิเทศภายใน  
4) การประเมินงานนิเทศภายใน 5) การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามท่ีก าหนดค่าคะแนนแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ                  
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175 - 176) และมีขอ้ค าถามทั้งหมด 25 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนนและเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 5 หมายถึง การนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง การนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง การนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง การนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง การนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 วธีิกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ  
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร         
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด ประกอบด้วยภาวะผูน้ าของ                  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 28 ขอ้ และการนิเทศภายในของสถานศึกษา จ านวน 25 ขอ้ โดยขอ           
ค  าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  3. น าเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ขอค าแนะน าและตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอ้ค าถาม 
จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ดังน้ี แบบสอบถามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงคอ์ยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และแบบสอบถามการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงคอ์ยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00 
  4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try - out) กบัครูผูส้อนของสถานศึกษาของส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัตราด ท่ีไม่ใช่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
จ  านวน 30 คน และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยได้ค่า                   
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item - total Correlation) และได้ค่าความเช่ือมั่น โดยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (C - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204; อา้งถึงใน สันติ 
บุญภิรมย.์ 2557 : 97) ดงัน้ี 
  แบบสอบถามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มีข้อค าถามทั้ งหมด 28 ข้อ  
ดา้นการมีความคิดริเร่ิม มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.76 - 0.92 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 
ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.87 - 0.99 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.98 ดา้นการยอมรับนบัถือ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.68 - 0.93 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.94 ดา้นการให้ความช่วยเหลือ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.73 - 0.92 และมีค่าความเช่ือมัน่             
เท่ากบั 0.93 ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.77 - 0.91 และมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.94 ดา้นการประสานงาน มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.82 - 0.98 และมีค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.98 ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.75 - 0.96  และมีค่าความเช่ือมัน่
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เท่ากับ 0.95 โดยมีค่าอ านาจจ าแนกทั้ ง 28 ข้อ อยู่ระหว่าง 0.68 - 0.99 และมีค่าความเช่ือมั่น           
เท่ากบั 0.99 
  แบบสอบถามการนิเทศภายในของสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีขอ้ค าถามทั้งหมด 25 ขอ้ ดา้นการวาง
แผนการนิเทศภายใน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.80 - 0.97 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
ดา้นการปฏิบติังานนิเทศภายใน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 1.00 ดา้นการตรวจสอบการนิเทศภายใน มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.81 - 0.99 และมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 ดา้นการประเมินงานนิเทศภายใน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.86 - 
0.97 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน มีค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.93 - 0.97 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98 โดยมีค่าอ านาจจ าแนกทั้ ง 25 ข้อ  
อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 
 5. น าแบบสอบถามท่ีหาค่าอ านาจจ าแนกแลว้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบบั ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 และสามารถน าไปใชใ้นการเก็บ 
ขอ้มูลจริงต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัน าหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีถึงหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อขอ  
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์และนดัหมาย 
เวลาเพื่อรับแบบสอบถามกลบัคืน 
  3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ 341 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปดงัน้ี 
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม                 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยวิธีหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดังน้ี (บุญชม                     
ศรีสะอาด. 2556 : 100) 
   คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00 หมายถึง ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผู ้น า               

มากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้ ามาก 
   คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50 หมายถึง ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผู ้น า           

ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้ านอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผู ้น า               

นอ้ยท่ีสุด 
  2.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการนิเทศภายในสถานศึกษา ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2556 : 100) 
   คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการนิเทศภายในมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการนิเทศภายในมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีการนิเทศภายในปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการนิเทศภายในนอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการนิเทศภายในนอ้ยท่ีสุด 
   2.3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                     
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - 
moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี  (ชูศรี วงศร์ัตนะ.            
2553 : 314) 
  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.91 - 1.00   หมายถึง   มีความสัมพนัธ์ระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.71 - 0.90   หมายถึง   มีความสัมพนัธ์ระดบัมาก 
  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.31 - 0.70   หมายถึง   มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.01 - 0.30   หมายถึง   มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.00             หมายถึง   ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรง 
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  2.4  การวิเคราะห์ภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดว้ย
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน 
 1. ค่าเฉล่ีย (X ) 
 2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม 
และวตัถุประสงค ์(Index of Item - objective Congruence : IOC) 
 2. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
 3. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (C- Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient Analysis)  
 2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 




