
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีวิธีดําเนินการวิจัย

ตามลําดับ ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 85 คน และครูผูสอน 

จํานวน 2,318 คนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,403 คน 

 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 70 คน และครูผูสอน 

จํานวน 331 คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด             

สุราษฎรธานี รวมทั้งสิ้น จํานวน 401 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีจับฉลาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 

 

หนาท่ีในการปฏิบัติงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหารสถานศึกษา 85  70  

ครูผูสอน 2,318  331  

รวม 2,403  401  

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อสอบถามเกีย่วกับการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมลูเกี่ยวกบัสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553 : 100)  

 5  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 4  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนเอง เพื่อการศึกษา

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 

ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
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  1.  ศึกษาคนทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2.  กําหนดกรอบเครื่องมือในการวิจัยจากขอมูลที่ศึกษา เอกสาร ตํารา และงานวิจัย       

ที่เกี่ยวของโดยสงัเคราะหตัวแปรได กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแยกเปนรายดาน

จํานวน 5 ดาน ดังน้ี  

  2.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ 

  2.2  การคัดกรองนักเรียน จํานวน 9 ขอ 

  2.3  การสงเสรมินักเรียน จํานวน 8 ขอ 

  2.4  การปองกันและแกไขปญหา จํานวน 9 ขอ 

  2.5  การสงตอ จํานวน 9 ขอ 

 3.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยยึดวัตถุประสงคการวัดผลตามนิยามศัพทเปนหลัก 

 4.  นําเครื่องมือที่รางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ  

   คณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระ เพื่อตรวจคุณภาพของเครื่องมือ             

ในดานตาง ๆ คือ ความตรงของเน้ือหา ความตรงดานโครงสราง ความถูกตองของรูปแบบ ความถูกตอง

ของภาษา และความเหมาะสมดานเวลาในการตอบแบบสอบถาม โดยมีผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาข้ึนไป 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับวัตถุประสงค (Index of Item - objective 

Congruence) โดยใชเกณฑการเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.80 - 1.00 เพื่อจัดทํา

แบบสอบถามทั้งฉบับไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางตอไป 

 5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูในโรงเรียนมัธยมจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน 

 6. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.979

  7.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามทั้งฉบับเปนครั้งสุดทายภายใตคําแนะนําของอาจารย           

ที่ปรึกษากอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง 

 8.  นําแบบสอบถามไปใชในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเกบ็รวบรวมขอมูล ทําตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เพื่อขอใหผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11       

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ดวยตนเอง 

 2.  ผูวิจัยเดินทางไปสงแบบสอบถามยังโรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยติดตอกับผูอํานวยการโรงเรียนช้ีแจงจุดประสงค และ

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งกําหนดเวลาในการขอรับคืนเอกสาร 

 3.  ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานีดวยตนเอง ภายใน 1 สัปดาห 

 4.  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยการรวบรวม 

แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ จํานวน 401 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด

จากน้ันผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม      

แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Windows) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

  1.  ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2.  ขอมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑการแปลผล 

ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 100)  

  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  การดําเนินงานอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  การดําเนินงานอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  การดําเนินงานอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
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 3.  การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร

สถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

จําแนกตามเพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t - test)  

 4.  วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One - way ANOVA)  

สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมลูใชสถิติดังตอไปน้ี 

 1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  1.1  คารอยละ (Percentage)  

  1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก หาคาความเช่ือมั่น     

ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach’s AIpha Coefficient  

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก เปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 

วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


