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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี ้
            3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3.2.1 ลักษณะเครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ 
      3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังน้ี  
        
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

          3.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จํานวน 95 แห่ง   

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 76 แห่ง กําหนดขนาดตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 76 คน และครูผู้สอน 313 คน จํานวนทั้งสิ้น 
389 คน ดังน้ี 
 
ตาราง 1  ตารางแสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 
 

ผู้บริหาร 
 

ครูผู้สอน 

จํานวนเต็ม สุ่ม จํานวนเต็ม สุ่ม จํานวนเต็ม สุ่ม 
ใหญ ่ 35 29 29 29 1,189 230 
กลาง 17 13 13 13    180  35 
เล็ก 43 34 34 34    251  48 
รวม 95 76 76 76 1,620 313 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ และการสรา้งเครื่องมือ 
        1) ลักษณะของเคร่ืองมือ 

                         เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

                       ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist)    
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3    
ตามกรอบภารกิจการบริหารงานวิชาการ 4 ด้าน จํานวน 51 ข้อ ดังน้ี 

 (1) ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน 
 (2) ด้านการดําเนินงานตามแผน 
 (3) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
 (4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน   

จํานวน 12 ข้อ 
จํานวน 14 ข้อ 
จํานวน 13 ข้อ 
จํานวน 12 ข้อ 

                     ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) แบ่งเป็น 
5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1989, p. 179) ดังน้ี                     

5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานหรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานหรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานหรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานหรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานหรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

                        ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด 
       2) การสร้างเครื่องมือ 
       การสร้างเครื่องมือในการวิจัยมีขั้นตอน ดังน้ี 
       (1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
       (2) กําหนดกรอบงานที่จะใช้ศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                      (3) สร้างแบบสอบฉบับร่าง ตามกรอบภารกิจงาน หรือขอบเขตการวิจัย 
           (4) นําแบบสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ 
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข 
            3.2.2 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

           ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือตามลําดับดังน้ี 

 1) การหาความเที่ยงตรงเชิง (content validity) เป็นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ว่าครอบคลุมกับคํานิยามหรือไม่ โดยการนําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความครบถ้วนครอบคลุมเน้ือหาของคําถามกับนิยามศัพท์ด้วยเทคนิค IOC (ดังรายละเอียด
ภาคผนวก ง) ดังน้ี  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 40

  (1) ดร.จักรพงษ์ สุวรรณรัศม ีรองผู้อํานวยการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 3 (ด้านเน้ือหา) 
  (2) ดร.ภูวาเดช โหราเรือง รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
                                        (ด้านวัดผล ประเมินผล และการวิจัย) 
  (3) นายสิทธิชัย อ่ิมอ่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีราชา 
                                           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3    
    (ด้านเน้ือหา) 

 (4) นางเกตนภัส สุวรรณรัศม ี   ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ   
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  

         (ด้านวัดผล ประเมินผล และการวิจัย) 
 (5) นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง   ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ   
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

  (ด้านภาษาไทย)     
  2) การหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (discrimination) เป็นเกณฑ์การพิจารณาข้อคําถามว่า
สามารถจําแนกความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ โดยนําแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณา
จากผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 จํานวน 2 แห่ง ดังน้ี 
 (1) ผู้บริหารและครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จํานวน 15 คน 
 (2) ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จํานวน 15 คน 
นําคะแนนที่ได้มาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 130-133) มีรายละเดียดดังน้ี                     
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อที่อยู่ระหว่าง .23-.81 และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อที่อยู่ระหว่าง .24-.91  
(ดังรายละเอียดภาคผนวก จ)     
                    3) การหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) เป็นการหาคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับ    
โดยนําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161)  โดยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 มีค่าเท่ากับ .96 และแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัญหาการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
มีค่าเท่ากับ .97 (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ)     
 จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง แก้ไข แล้วจัดทําเป็นแบบสอบถามฉบับ
ที่สมบูรณ์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
         ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
          3.3.1 ผู้วิจัยออกหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
      3.3.2 การส่งและติดต่อขอรับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยปฏิบัติดังน้ี 
   1) โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใกล้ ผู้วิจัยนําส่งและขอรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
   2) โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ไกล ผู้วิจัยส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือ
ผู้ประสานงานบนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
    3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 389 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

           ผู้วิจัยดําเนินการกับข้อมูลหรอืแบบสอบถาม ดังน้ี 

   3.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามว่าผู้ตอบครบถ้วนหรือไม่ 
  3.4.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ (ธวัชชัย งามสันติวงษ์, 2535, หน้า 265)  
  3.4.3 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละ แล้วนําเสนอเป็นตารางประกอบคําบรรยาย 
  3.4.4 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 วิเคราะห์โดยใช้
สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอเป็นตารางประกอบคําบรรยาย 
           3.4.5 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 นําเสนอเป็นค่าร้อยละและความถ่ี 
 3.4.6 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เกณฑ์ของเบส (Best, 1993, p. 247) ดังน้ี 
                    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  การปฏิบัติงาน หรือมีปัญหาการปฏิบัติงาน 
                                                         อยู่ในระดับมากที่สุด 
                    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  การปฏิบัติงาน หรือมีปัญหาการปฏิบัติงาน 
                                                       อยู่ในระดับมาก 
                    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  การปฏิบัติงาน หรือมีปัญหาการปฏิบัติงาน 
                                                    อยู่ในระดับปานกลาง  
                  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง   การปฏิบัติงาน หรือมีปัญหาการปฏิบัติงาน 
                                                      อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง   การปฏิบัติงาน หรือมีปัญหาการปฏิบัติงาน 
                                                         อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                
                 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังน้ี 
      3.5.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี และรอ้ยละ 
         3.5.2 ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
      3.5.3 ค่าทดสอบที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)  
 




