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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีความมุงหมายเพื่อการศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
และเพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้ดําเนินไปตามจุดมุงหมายที่วางไวผูวิจัยจึงกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,245 คน (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา, 2560)

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ปการศึกษา 2560 จํานวน 291 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี,
2552 : 108 - 109) โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา แบงเปน 3 ตอน
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน
และตําแหนงหนาท่ี

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประยุกตตามแนวทางของ ลิเคิรท (Likert, 1976)
โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้

คะแนน 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูระดับมากท่ีสุด
คะแนน 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ซึ่งผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตรสวน ประมาณคา (Rating Scale) ประยุกตตามแนวทางของ ลิเคิรท (Likert, 1976)
โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้

คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมากท่ีสุด
คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง มีมีการปฏิบัติระดับนอยท่ีสุด

ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
มีข้ันตอน ดังนี้

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวเสนอตออาจารย
ท่ีปรึกษา เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ

2. กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารกับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ
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4. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาเชิงเนื้อหา (Content
validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of items objective
congruence: IOC) แลวเลือกคําถามท่ีทีคา IOC ตั้งแต 0.8 ข้ึนไป

5. วิเคราะหหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202 - 204)
ซึ่งมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับอยูท่ี 0.91

6. ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้
1. ผูวิจัยไดดําเนินขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ในการขออนุญาต
ใหผูบริหารสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม

2. ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยาง

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลถามดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
และบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย

4. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ดังนี้

1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถ่ีและหาคารอยละ
2. วิเคราะหระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยหาคาเฉลี่ย (Χ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวมาแปล
ความหมายของระดับการมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ตามเกณฑ ดังนี้ (Best, 1970)
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คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมากท่ีสุด

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับนอยท่ีสุด

3. วิเคราะหการดําเนินการนิเทศภายใน โดยหาคาเฉลี่ย (Χ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แลวมาแปลความหมายของพฤติกรรมการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหารตามเกณฑ ดังนี้
(Best, 1970)

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อยูในระดับมากท่ีสุด

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อยูในระดับนอยท่ีสุด

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลการดําเนิน
การนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson s Product Moment Correlation
Coefficient) การวิเคราะห มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ถามีคาเปน 1 แสดงวามีความสัมพันธกันทางบวก
สมบูรณ ถามีคา -1 แสดงวามีความสัมพันธกันทางลบสมบูรณ เกณฑการแปลผลจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ท่ีคํานวณได (อมรรัตน โพธิ์เพชร, 2557 : 80) มีดังนี้



113

ตั้งแต 0.01 - 0.20 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา
ตั้งแต 0.21 - 0.40 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา
ตั้งแต 0.41 - 0.60 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ตั้งแต 0.61 - 0.80 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
ตั้งแต 0.81 - 0.99 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง




