บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน
ของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีข( นั ตอนในการดําเนินการดังต่อไปนี(
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื1 องมือที1ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที1ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรที1 ใช้ในการวิจยั ครั(งนี( ได้แก่ ครู ผูส้ อนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556 จํานวน 665 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที1ใช้ในการวิจยั ครั(งนี( ได้แก่ ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556 กําหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหา
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี1 และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการเลือก
กลุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั(นอย่างไม่เป็ นสัดส่ วน (Disproportional Stratified Random
Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั(น (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 248 คน ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

ประชากร
ครู ผสู ้ อน
38
64
563
665

กลุ่มตัวอย่าง
ครู ผสู ้ อน
38
64
146
248

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื1 องมือที1ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั(งนี( ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น
3 ตอน ดังนี(
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี1 ยวกับ ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงาน และขนาดของ
สถานศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี1ยวกับกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยกําหนดความหมายดังนี( (บุญชม ศรี สะอาด.
2545 : 72)
5 หมายถึง มีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับมากที1สุด
4 หมายถึง มีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับมาก
3 หมายถึง มีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับน้อย
1 หมายถึง มีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับน้อยที1สุด
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี1 ยวกับพฤติ กรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยกําหนดความหมายดังนี( (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 72)
5 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนระดับมากที1สุด
4 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนระดับมาก
3 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนระดับปานกลาง
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2 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนระดับน้อย
1 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนระดับน้อยที1สุด
การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างเครื1 องมือตามขั(นตอน ดังนี(
1. ศึ กษาหลักการ แนวคิ ด ทฤษฏี ผลงานวิจ ัยที1 เกี1 ยวข้องกับกระบวนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู ที1จะนํามาสร้างแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที1 สร้ างเสร็ จแล้ว เสนอประธานและกรรมการที1 ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื1อตรวจสอบความเที1ยงตรงของเนื(อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษาและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์
3. นําแบบสอบถามที1ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื1อขอความ
อนุ เคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื( อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและวัตถุ ประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ1 งได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00
4. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามที1ผูท้ รงคุ ณวุฒิเสนอแนะ เสนอประธานและกรรมการ
ที1ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จากนั(นนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลอง ที1เป็ นครู ผูส้ อนที1ไม่ใช่
กลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ
โดยการหาค่ าสั มประสิ ทธิj สหสั มพันธ์ ของเพี ยร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่ า งคะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวมได้ค่ า อํา นาจจํา แนกของแบบสอบถาม
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาตั(งแต่ 0.41 - 0.69 และค่ าอํานาจจําแนกพฤติ กรรมการสอน
ของครู ต( งั แต่ 0.40 - 0.77
5. นําแบบสอบถามที1หาค่าอํานาจจําแนกแล้ว มาวิเคราะห์หาความเชื1 อมัน1 ของแบบสอบถาม
ทั(ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิj แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
(บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 99) ได้ค่าความเชื1 อมัน1 ด้านกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา
เท่ากับ 0.89 และได้ค่าความเชื1อมัน1 ด้านพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ 0.84
6. นําแบบสอบถามที1 ผ่านการตรวจสอบความเชื1 อมัน1 แล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที1 กาํ หนด
เพื1อนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั(นตอน ดังนี(
1. ขอหนังสื อแนะนําตัวผูว้ ิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่ งถึ งผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื1อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมทั(งนัดหมายเวลาและสถานที1 และขอรับแบบสอบถามคืน
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2. กํา หนดวันในการเก็ บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็ บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ1 งจํานวนแบบสอบถามที1ส่งไป จํานวน 248 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 248 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาํ เนินการดังนี(
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม เพื1อการวิจยั ที1 ได้รับการตอบกลับจาก
ผูต้ อบแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี1 ย วกับ ประสบการณ์ ก ารทํา งาน และขนาดของสถานศึ ก ษาของ
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละแล้วนําเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
3. วิเคราะห์กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี1 ย ( X ) และค่าความเบี1ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลความหมายของคะแนน ดังนี( (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)
ค่าเฉลี1ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มี กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาอยู่ในระดับ
มากที1สุด
ค่าเฉลี1ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาอยูใ่ นระดับ
มาก
ค่าเฉลี1ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มี กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี1ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มี กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาอยู่ในระดับ
น้อย
ค่าเฉลี1ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มี กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาอยู่ในระดับ
น้อยที1สุด
4. วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยการค่าเฉลี1ย ( X ) ค่าความเบี1ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี( (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)
ค่าเฉลี1ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่ นระดับมากที1สุด
ค่าเฉลี1ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี1ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี1ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี1ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่ นระดับน้อยที1สุด
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5. หาความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอน
ของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด โดยการหาค่ าสั มประสิ ทธิj สหสั มพันธ์
แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ดังนี( (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550 : 314)
ค่าสัมประสิ ทธิjสหสัมพันธ์ 0.91 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสู งมาก
ค่าสัมประสิ ทธิjสหสัมพันธ์ 0.71 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
ค่าสัมประสิ ทธิjสหสัมพันธ์ 0.31 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิjสหสัมพันธ์ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับตํ1า
ค่าสัมประสิ ทธิjสหสัมพันธ์ 0.00
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพนื- ฐาน
1. ร้อยละ (%)
2. ค่าเฉลี1ย ( X )
3. ค่าความเบี1ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
1. ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
2. ค่าสัมประสิ ทธิj สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
3. ค่าความเชื1 อมัน1 ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิj แอลฟา (α - Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติทใช้
ี ในการทดสอบสมมุติฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิj สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)

