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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ มุงศึกษาถึงปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (ขอมูลป 2551) จํานวน 156 แหง จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
ดังนี้ 
 
ตาราง 2  จํานวนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ป 2551 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  

โรงเรียน จํานวน  (แหง) 

1.  โรงเรียนขนาดเล็ก 63 

2.  โรงเรียนขนาดกลาง 78 

3.  โรงเรียนขนาดใหญ 9 

4.  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 6 

รวม 156 

  
 
 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

 52 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชงิเทรา เขต 1 จํานวน 41 แหง โดยคํานวณมาจากสัดสวนรอยละ 25 ของประชากร ดังนี้ 
 
ตาราง 3  สัดสวนของกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนแตละกลุมแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

โรงเรียน 
การกําหนดขนาดตัวอยางจากประชากร 

จํานวน จํานวนตัวอยางแตละกลุม 

1.  โรงเรียนขนาดเล็ก 63 16 

2.  โรงเรียนขนาดกลาง 78 20 

3.  โรงเรียนขนาดใหญ 9 3 

4.  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 6 2 

รวม 156 41 
 

 จากนั้นผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปน (probability sampling) ดวยวิธีการ
สุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) โดยแบงสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ออกเปน 4 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ
พิเศษ คิดสัดสวนของสถานศึกษาท้ัง 4 กลุม เปนรอยละ 25 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling) ทําใหไดกลุมตัวอยาง นี้จํานวน 41 แหง ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติผูใหขอมูลแบงออกเปน บุคลากร
สถานศึกษาซ่ึงทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 3 คณะ ประกอบดวย 
คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการดําเนินงาน 
(ทีมทํา) คณะละ 1 คน รวม 3 คน และครูประจําชั้นหรือครูผูสอนอีก 2 คน รวมเปนตัวอยางจํานวน 5 คนตอ
สถานศึกษา จะไดกลุมผูใหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้รวม 205 คน ดังนี้ 
 
ตาราง 4  จํานวนตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท้ัง 41 แหง  
 

โรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน
ตัวอยาง/ กลุม 

ตัวอยาง/ โรงเรียน รวมจํานวนตัวอยาง 

1.  โรงเรียนขนาดเล็ก 16 5 80 

2.  โรงเรียนขนาดกลาง 20 5 100 

3.  โรงเรียนขนาดใหญ 3 5 15 

4.  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 2 5 10 

รวม 41  205 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลปจจัยการบริหารท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ ไดแก 
คําถามเก่ียวกับตําแหนงหรือบทบาทหนาท่ี ประเภทสถานศึกษาและขนาดสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
อยู ณ ปจจุบัน เปนคําถามใหเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา จํานวน 3 ปจจัย ไดแก การ
บริหารและการจัดการ การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ และการมีสวนรวมของ
ครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน จํานวน 18 ขอ ไดแก 
   ดานท่ี 1 การบริหารและการจัดการ จํานวน 8 ขอ 
   ดานท่ี 2 การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ขอ 
   ดานท่ี 3 การมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและ
ชุมชน จํานวน 6 ขอ 
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับประสิทธิภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก การรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไข และการสงตอ
นักเรียน จํานวน 56 ขอ แบงเปน 5 ดาน ไดแก 
   ดานท่ี 1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  จํานวน  14  ขอ 
   ดานท่ี 2 การคัดกรองนักเรียน   จํานวน    8  ขอ 
   ดานท่ี 3 การสงเสริมพัฒนานักเรียน  จํานวน  11  ขอ 
   ดานท่ี 4 การปองกันและแกไขปญหา  จํานวน  12  ขอ 

   ดานท่ี 5 การสงตอนักเรียน   จํานวน  11  ขอ 
 โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เปนคําถามแบบมาตราประมาณคา (rating scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไปในการปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เปนลักษณะใหอธิบายหรือกรอกขอความตามความคิดเห็นของผูตอบ 

 3.2.1 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด 
  2) กําหนดเนื้อหาตามโครงสรางของกรอบแนวคิด ดังนี้ 

   (1) บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   (2) การบริหารงานและการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา และคณะกรรมการท้ัง 3 คณะ 
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   (3) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาทําการวิเคราะหเรียบเรียง สรางเปน
แบบสอบถามรายขอเก่ียวกับปจจัยในการบริหารงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แบบมาตรา
ประมาณคา 5 ระดับ  
 3.2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
  1) นํารางแบบสอบถามท่ีตรวจสอบและปรับปรุงแกไขโดยผูวิจัยแลว เสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือหาความตรง (validity) โดยใชแบบประเมินคาความสอดคลอง IOC (index of  
item objective congruence : IOC) ดังรายนามตอไปนี้ 
   (1) นายเกียรติศักดิ์ บางพระ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วุฒิการศึกษา ค.ม. ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ดานเนื้อหา 
   (2) นายเรวัตร ขําทอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดบางสมัคร วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานเนื้อหา  
   (3) นายณรงค  บูรณะศรีศักดิ์  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วุฒิการศึกษา กศ.ม. ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบดานการวัดและประเมินผล 
   (4) นายสุทธิพล ไตรรัตนสิงหกุล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนผาณิตวิทยา วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดาน
การวัดและประเมินผล 
   (5) นายธงชัย สุขพงษไทย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานภาษา 
   (6) นายอนุรัญช  มาคํา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหนง ผูอํานวยการ
โรงเรียนจันทรเจริญ วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานภาษา 
  2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว จากผูทรงคุณวุฒิ เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช 
  3) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษาท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง กระจายตามขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ 
และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดละ 1 โรงเรียน โดยเก็บขอมูลจากคณะกรรมการตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของแตละโรงเรียนท้ัง 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงาน ประกอบดวย หัวหนา
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และหัวหนางานแนะแนว และคณะกรรมการดําเนินงาน 
ประกอบดวย ครูประจําชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3 ประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 6 
สัดสวนตามจํานวนครูประจําชั้นของแตละโรงเรียน คณะกรรมการท้ัง 3 คณะๆ ละ 2 คน รวมท้ังสิ้น 24 

คน นํามาวิเคราะหหาคาความเท่ียง (reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบาค) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .79 
  4) จัดพิมพแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันแลวเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ออกหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัด 
  2) นําแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสืออนุญาตสงถึงสถานศึกษา เพ่ือขอความ
อนุเคราะหครูในสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม 
  3) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเขาพบผูอํานวยการโรงเรียน
เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหกับครูท่ีไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง พรอมนัดหมายสงคืนแบบสอบถาม
ท่ีกรอกขอมูลครบถวนแลว ภายใน 15 วัน 
  4) ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
จํานวน 205 ชุด มีการตอบกลับมาจํานวน 205 ชุด ตามระยะเวลา 15 วัน และติดตามแบบสอบถาม
กลับคืนดวยตนเอง   
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางจะถูกนํามาประมวลผล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยตัวแปรตางๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพ่ือเปลี่ยนสภาพขอมูลใหอยูในรูปตัวเลขแลวนํามา
วิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนี ้
 3.4.1 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (frequency) และหาคารอยละ (percentage) 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหปจจัยการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิเคราะหขอมูล ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ท่ีคํานวณไดนํามาเสนอในรูปตาราง โดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย ( X ) ในการแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้  
   คาเฉลี่ย   ปจจัยการบริหารงานมีผลตอการดําเนินงาน 
       ระบบชวยเหลือนักเรียนดูแล 
              4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการดําเนินงานมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการดําเนินงานมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการดําเนินงานปานกลาง 
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  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการดําเนินงานนอย 
      1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการดําเนินงานนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (r) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แลวนําเสนอในรูปตารางและ
ความเรียง โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (ชูศรี 
วงศรัตนะ, 2541, หนา 324) ดังนี้ 
  คา r  ตั้งแต .91 – 1.00 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูงมาก 
  คา r  ตั้งแต .71 – 0.90 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง 
  คา r  ตั้งแต .31 – 0.70 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
  คา r  ตั้งแต .30 และต่ํากวา หมายความวา มีความสัมพันธระดับต่ํา 
  คา r  ตั้งแต .00 หมายความวา ไมมีความสัมพันธกัน 
  ตอนท่ี 5 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไปในการปฏิบัติงานของครูตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1   
 

3.5 สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 3.5.1 สถิติท่ีใช ประกอบดวย 
  1) รอยละ (percentage) 
  2) คาเฉลี่ย (mean) 
  3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation--S.D.) 
 3.5.2 สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 
  1) การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) 
  2) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)   
 3.5.3 สถิติเพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (index of 
item objective congruence : IOC)   
  2) วิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Lee, 1974, p. 161) 




