
บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัในครั งนี  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที-การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ซึ- งผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิจยั   
ตามลาํดบัดงันี  
 1. การกาํหนด ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. เครื-องมือที-ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 5. สถิติที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร  

 ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั งนี  เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 159 คน และครูที-ปรึกษา  จาํนวน 
3,328 คน ในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที-การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างที-ใช้ในการวิจยัครั งนี  ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูที-ปรึกษาในโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนที-การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขันตอน ดงันี  กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางเครซี-และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน 
พิชิต  ฤทธิQ จรูญ.  2544 : 139) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งรวมจาํนวนทังสิน 449 คน ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยวธีิสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษาที" ปฏิบติังานในโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  

   

ขนาดโรงเรียน 
จาํนวน 

โรงเรียน 
จาํนวนผูบ้ริหาร จาํนวนครูที"ปรึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
ขนาดเล็ก 6 7 5 121 12 
ขนาดกลาง 22 54 37 948 98 
ขนาดใหญ่ 10 38 26 785 80 
ขนาดใหญ่พิเศษ 12 60 40 1,474 151 

รวม 50 159 108 3,328 341 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื" องมือที"ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยัครั+ งนี+ เป็นแบบสอบถามที"ทาํขึ+ น      
เพื"อสอบถามเกี"ยวกับสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 ตอนที� 1  เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อมูลเกี"ยวกับสถานภาพทั"วไป        
ของผูต้อบแบบสอบถามเกี"ยวกบั สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี"ยวกบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบ    
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (Likert)  5 ระดบั คือ 

  5       หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมากที"สุด  
  4       หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมาก   
  3     หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานปานกลาง  
  2       หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ย    
  1      หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที"สุด  

 สําหรับคาํถามที"อยู่ในแบบสอบถามนั+น  ไดศึ้กษาเอกสารเกี"ยวกบัการดาํเนินงานระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  และงานวจิยัที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั+ง  5 ดา้น คือ 
  1.  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
  3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
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  4.  ดา้นการป้องกนั  ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหา 
  5.  ดา้นการส่งต่อ 
 ขั�นตอนการสร้างเครื�องมือ 
 ในการสร้างแบบสอบถามสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ      
นกัเรียน ไดป้รับปรุงมาจากงานวจิยัที"ศึกษาโดยมีขั+นตอนในการดาํเนินการ ดงันี+   
 1. ศึกษารายละเอียดเกี"ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานของระบบการดูแล         
ช่วยเหลือนกัเรียน  องค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั+ง 5 ดา้น (กรมสุขภาพจิต. 
2544 : 105 - 169) 
 2. สร้างเครื" องมือวิจัย และนําเสนอประธานและกรรมการที"ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
เพื"อตรวจสอบเบื+องตน้ แลว้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเนื+อหาที"เสนอแนะ 
 วธีิหาคุณภาพเครื�องมือ 
 1. นําแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5  ท่าน   เพื"อตรวจแก้ไขเนื+อหาและ      
การใชภ้าษา  ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทั"วไปของแบบสอบถาม  
 2. นาํแบบสอบถามมาแกไ้ขปรับปรุงเนื+อหาของขอ้คาํถามตามที"ผูท้รงคุณวุฒิ            
เสนอแนะแลว้นาํเสนอต่อประธานและกรรมการที"ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื"อแกไ้ขปรับปรุงอีกครั+ งหนึ"ง  
มีค่า IOC เท่ากบั 1.00 
 3. นําแบบสอบถามที"แก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try-Out)  กับผูบ้ริหาร     
และครูที"ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  จาํนวน 30 คน 
แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายข้อ (Item-Total Correlation) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิD สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation) (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 106 - 108) ไดค้่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ของสภาพการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง 0.77 ถึง 1.20 
และปัญหาการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง 0.86 ถึง 1.24  
 4. นําแบบสอบถามที"มีอาํนาจจาํแนกรายข้อ  ไปหาค่าความเชื"อมั"นของแบบสอบถาม 
(Reliability)  โดยใชค้่าสัมประสิทธิD อลัฟา  (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 
202 - 204)  ไดค้่าความเชื"อมั"นของแบบสอบถามทั+งฉบบัเท่ากบั 0.98  
 5. นาํแบบสอบถามนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั+นตอน ดงันี+  
 1. นาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  เพื"อนาํไปขอความ
ร่วมมือจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ในการออกหนังสือ        
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัสถานศึกษาต่าง ๆ ที"เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. ผู ้วิจ ัยนําแบบสอบถามจํานวน 449 ฉบับ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์                
ในการตอบแบบสอบถามไปใหส้ถานศึกษาที"เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดวนัรับคืน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามคืน  และตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลงัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั+ งนี+   ไดด้าํเนินการตามขั+นตอนต่อไปนี+  
 1.  นาํแบบสอบถามที"ไดรั้บคืนทั+งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบที"พบว่า
ทุกฉบบัตอบสมบูรณ์แลว้จากนั+นนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป      
 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื+นฐานของผูต้อบแบบสอบถามตอนที" 1  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลของ       
ผูต้อบแบบสอบถามเกี"ยวกบั สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียนโดยใช้
สถิติแจกแจงความถี"และหาค่าร้อยละ 
 3. วิเคราะห์ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามขอ้มูล
แบบสอบถามตอนที" 2  โดยหาค่าเฉลี"ย ( X ) และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ ์  
การแปลผลของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงันี+    
  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมากที"สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที"สุด 
 4. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษา ในโรงเรียน สังกดั
สํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน   
และขนาดของโรงเรียน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชค่้าที (t-test)  และ One-way ANOVA 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาวจิยัในครั+ งนี+   ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์โดยใชส้ถิติดงันี+  
 สถิติพื�นฐาน  ไดแ้ก่ 
 1. ความถี" (Frequency) 
 2. ร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉลี"ย  ( X ) 
 4. ค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 สถิติที�ใช้ในการทดสอบค่าสมมุติฐาน 

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียนของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ  และประสบการณ์การทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ใช ้ t-test 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียนของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 4 กลุ่ม ใช ้  One-way ANOVA 
โดยกรณีที"หาความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติของตวัแปรที"ทดสอบ  เมื"อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี  LSD (Least 
Significant Difference) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 1. วิเคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ (Item-total Correlation) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิD      
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 :     
106 - 108) 
 2. วิเคราะห์หาค่าความเชื"อมั"นของแบบสอบถามทั+งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิD
แอลฟา (Coefficient)  ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach.  1990 : 202 - 204)    
 
 
 
 




