
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 ในการวจิยัครั งนี  เพื�อศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
โดยมีวธีิการดาํเนินการวจิยัตามขันตอน ดงันี     
 1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

 1. การกาํหนดประชากร 

  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือผูที้�ปฏิบตัิหนา้ที�รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 196 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง         

  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 66 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํนวน 65 คน รวมทังสิน 131 คน ซึ� งไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบ
สัดส่วนชันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้จาํนวนสถานศึกษา สังกดั
สํานกังานเขตพืนที�การศึกษาจนัทบุรี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชัน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607–608) ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 99 66 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 65 
รวม 196 131 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั งนี  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบับริเวณที�ตังของสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดบั ตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1970 : 247) โดยกาํหนดความหมายของค่า
คะแนน ดงันี    
 คะแนน 5 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัมากที�สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบันอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบันอ้ยที�สุด 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครื�องมือใชใ้นการศึกษาครั งนี  ดงันี  
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามลาํดบัขันตอน ดงันี  
 1.   ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัรายละเอียดของปัจจยั
และสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. นาํข้อมูลที�ศึกษามาสร้างกรอบแนวคิด สร้างคาํนิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ เพื�อเป็น
กรอบกาํหนดในการสร้างแบบสอบถาม เกี�ยวกบัปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน   
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
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 3. สร้างแบบสอบถามการศึกษา ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มากที�สุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด  
 4. นาํแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบเนือหา
และสาํนวนภาษาที�ใชใ้นแบบสอบถามและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  
 5. นาํแบบสอบถามที�ได้สร้างขึ นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที�ยงตรงด้านเนือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามและ
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 64-65)  ซึ� งได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง .80-1.00 และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ  
 6. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถาม
ไปหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทังฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธิj แอลฟา (∝ -Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื�อมั�น .97 
 7. นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแล้วไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
ที�กาํหนดเพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงาน
เขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 1, เขต 2  เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี   
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา  
เพื�อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามและกาํหนดวนัที�รับคืน โดยเก็บ
แบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามโดยตรง  
 3. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามที�ส่งกลบัมาทังหมด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื�อนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ผล  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนทุกฉบบันาํแบบสอบถามมาตรวจ
ให้คะแนนตามนํ าหนกัของแต่ละขอ้ตามที�กาํหนดไว ้แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ   
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 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ ซึ� งกาํหนดเกณฑ์
การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) ดงันี    
  ค่าเฉลี�ย 4.51-5.00 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.51-4.50  หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบัมาก  
  ค่าเฉลี�ย 2.51-3.50 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.51-2.50 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00-1.50 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 3. วเิคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 4. เปรียบเทียบปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาตาม    
ความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกบริเวณที�ตังของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง  
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  
 1. สถิติพื.นฐาน 

  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
  1.2 ค่าเฉลี�ย (X ) 
  1.3 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) และค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิj

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) 
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชค้่าที (t-test 
Independent) 
 
 




