บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี เพือศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
โดยมีวธิ ี การดําเนินการวิจยั ตามขันตอน ดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. การกําหนดประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีดํารงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา หรื อผูท้ ีปฏิบตั ิหน้าทีรักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 196 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 66 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 65 คน รวมทังสิ น 131 คน ซึ งได้มาจากวิธีการสุ่ มแบบ
สัดส่ วนชันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้จาํ นวนสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชัน จากตารางสุ่ มจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607–608) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาทีใช้ในการเก็บข้อมูล
ขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษาขนาดใหญ่
รวม

ประชากร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
99
97
196

กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
66
65
131

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับบริ เวณทีตังของสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนใน
สถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสถานศึ กษาสั งกัดสํ านักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี โดยสอบถามความคิ ด เห็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ชนิ ด 5 ระดับ ตามรู ปแบบของลิ เคิร์ท (Likert. 1970 : 247) โดยกําหนดความหมายของค่า
คะแนน ดังนี
คะแนน 5 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันระดับมากทีสุ ด
คะแนน 4 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันระดับน้อยทีสุ ด
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื องมือใช้ในการศึกษาครังนี ดังนี
การสร้างและการหาคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
ตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับรายละเอียดของปั จจัย
และสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน เพือใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นําข้อมูล ที ศึ ก ษามาสร้ างกรอบแนวคิ ด สร้ า งคํา นิ ยามศัพ ท์เชิ งปฏิ บตั ิ ก าร เพือเป็ น
กรอบกําหนดในการสร้ างแบบสอบถาม เกี ยวกับปั จจัยและสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรี ยน
ในสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
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3. สร้ า งแบบสอบถามการศึ ก ษา ปั จจัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคันของนัก เรี ย นใน
สถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสถานศึ กษาสั งกัดสํ านักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มากทีสุ ด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
4. นําแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบเนื อหา
และสํานวนภาษาทีใช้ในแบบสอบถามและนํามาปรับปรุ งแก้ไข
5. นําแบบสอบถามที ได้สร้ างขึ นไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความ
เที ยงตรงด้านเนื อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่า งข้อคํา ถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 64-65) ซึ งได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .80-1.00 และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นําแบบสอบถาม
ไปหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิj แอลฟา ( ∝ -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือมัน .97
7. นํา แบบสอบถามที ผ่า นการตรวจสอบความเชื อมันแล้วไปสอบถามกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ทีกําหนดเพือนําผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจ ยั ขอหนัง สื อ จากมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ รํา ไพพรรณี ถึ ง ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, เขต 2 เพือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามพร้ อมหนังสื อขอความร่ วมมื อในการทําวิจยั ส่ งสถานศึ กษา
เพือขอความร่ วมมื อจากกลุ่ มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามและกําหนดวันที รั บคื น โดยเก็ บ
แบบสอบถามจากผูต้ อบแบบสอบถามโดยตรง
3. ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามที ส่ งกลับมาทังหมด และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามเพือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทีได้รับคืนทุกฉบับนําแบบสอบถามมาตรวจ
ให้คะแนนตามนําหนักของแต่ละข้อตามทีกําหนดไว้ แล้วนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ
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2. วิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้ อยละ ซึ งกําหนดเกณฑ์
การแปลผล (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 100) ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51-5.00 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51-4.50 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.51-3.50 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51-2.50 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
3. วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุ รี
โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
4. เปรี ย บเที ย บปั จ จัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคัน ของนัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกบริ เวณทีตังของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. สถิติพนื. ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย ( X )
1.3 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุ ประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) และค่าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิj
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204)
3. สถิติทใช้
ี ในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าที (t-test
Independent)

