บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบช่วยเหลือนักเรี ยน
ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที- การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ- งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั
ตามลําดับดังนี
1. การกําหนด ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื- องมือที-ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที-ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรที-ใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 159 คน และครู ที-ปรึ กษา จํานวน
3,328 คน ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที- ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ที-ปรึ กษาในโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนที-การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอน ดังนี กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี- และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610 ; อ้างถึงใน
พิชิต ฤทธิQ จรู ญ. 2544 : 139) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจํานวนทังสิ น 449 คน ทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรี ยน ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ หารและครู ที"ปรึ กษาที" ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ขนาดโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จํานวน
โรงเรี ยน
6
22
10
12
50

จํานวนผูบ้ ริ หาร
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
7
5
54
37
38
26
60
40
159
108

จํานวนครู ที"ปรึ กษา
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
121
12
948
98
785
80
1,474
151
3,328
341

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื" อ งมื อ ที" ใ ช้ใ นการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล ในการวิ จยั ครั+ งนี+ เป็ นแบบสอบถามที" ท าํ ขึ+ น
เพื"อสอบถามเกี" ยวกับสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ตอนที 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อ มู ล เกี" ย วกับ สถานภาพทั"ว ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี"ยวกับ สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี"ยวกับสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื+ น ที" ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18
เป็ นแบบชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ ท (Likert) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานมากที"สุด
4 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานมาก
3 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานปานกลาง
2 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานน้อย
1 หมายถึง
ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานน้อยที"สุด
สําหรับคําถามที"อยู่ในแบบสอบถามนั+น ได้ศึกษาเอกสารเกี" ยวกับการดําเนิ นงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และงานวิจยั ที"เกี"ยวข้องกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั+ง 5 ด้าน คือ
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
3. ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
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4. ด้านการป้ องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปั ญหา
5. ด้านการส่ งต่อ
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ
ในการสร้ า งแบบสอบถามสภาพและปั ญหาการดํา เนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน ได้ปรับปรุ งมาจากงานวิจยั ที"ศึกษาโดยมีข+ นั ตอนในการดําเนินการ ดังนี+
1. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี" ย วกับ สภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งานของระบบการดู แ ล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน องค์ประกอบในระบบการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนทั+ง 5 ด้าน (กรมสุ ขภาพจิต.
2544 : 105 - 169)
2. สร้ า งเครื" องมื อ วิ จ ัย และนํา เสนอประธานและกรรมการที" ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื"อตรวจสอบเบื+องต้น แล้วดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขเนื+อหาที"เสนอแนะ
วิธีหาคุณภาพเครืองมือ
1. นํา แบบสอบถามเสนอผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิจ าํ นวน 5 ท่ า น เพื" อ ตรวจแก้ไ ขเนื+ อ หาและ
การใช้ภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทัว" ไปของแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุ งเนื+ อหาของข้อคําถามตามที"ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เสนอแนะแล้วนําเสนอต่อประธานและกรรมการที"ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื"อแก้ไขปรับปรุ งอีกครั+งหนึ" ง
มีค่า IOC เท่ากับ 1.00
3. นํา แบบสอบถามที" แ ก้ไ ขเสร็ จสมบู ร ณ์ แ ล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ ผูบ้ ริ ห าร
และครู ที"ปรึ กษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 30 คน
แล้ว นํา มาวิเ คราะห์ หาค่ า อํา นาจจํา แนก เป็ นรายข้อ (Item-Total Correlation) โดยวิธี ห าค่ า
สัมประสิ ทธิDสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Peason’s Product Moment Correlation) (บุญชม ศรี สะอาด.
2545 : 106 - 108) ได้ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อของสภาพการดําเนิ นงานอยูร่ ะหว่าง 0.77 ถึง 1.20
และปั ญหาการดําเนินงานอยูร่ ะหว่าง 0.86 ถึง 1.24
4. นํา แบบสอบถามที" มี อาํ นาจจําแนกรายข้อ ไปหาค่ าความเชื" อมัน" ของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิD อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 :
202 - 204) ได้ค่าความเชื"อมัน" ของแบบสอบถามทั+งฉบับเท่ากับ 0.98
5. นําแบบสอบถามนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั+นตอน ดังนี+
1. นําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เพื"อนําไปขอความ
ร่ วมมื อจากผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพื+นที" ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 18 ในการออกหนัง สื อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ที"เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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2. ผู ้วิ จ ัย นํ า แบบสอบถามจํา นวน 449 ฉบับ พร้ อ มหนั ง สื อขอความอนุ เ คราะห์
ในการตอบแบบสอบถามไปให้สถานศึกษาที"เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดวันรับคืน
3. การเก็ บ รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ไปรั บ แบบสอบถามคื น และตรวจสอบความถู ก ต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั+งนี+ ได้ดาํ เนินการตามขั+นตอนต่อไปนี+
1. นําแบบสอบถามที"ได้รับคืนทั+งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบที"พบว่า
ทุกฉบับตอบสมบูรณ์แล้วจากนั+นนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
2. วิเคราะห์ ข ้อมู ลพื+นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามตอนที" 1 โดยวิเคราะห์ ขอ้ มูล ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเกี" ยวกับ สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรี ยนโดยใช้
สถิติแจกแจงความถี"และหาค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงาน ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนตามข้อมูล
แบบสอบถามตอนที" 2 โดยหาค่าเฉลี" ย ( X ) และส่ วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์
การแปลผลของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 103) ดังนี+
4.51 - 5.00
หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานมากที"สุด
3.51 - 4.50
หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานมาก
2.51 - 3.50
หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานปานกลาง
1.51 - 2.50
หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานน้อย
1.00 - 1.50
หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานน้อยที"สุด
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที"ปรึ กษา ในโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพื+นที" การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 18 จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ การทํางาน
และขนาดของโรงเรี ยน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) และ One-way ANOVA
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาวิจยั ในครั+งนี+ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์โดยใช้สถิติดงั นี+
สถิติพนฐาน
ื
ได้แก่
1. ความถี" (Frequency)
2. ร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี"ย ( X )
4. ค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สถิติทใช้
ี ในการทดสอบค่ าสมมุติฐาน
1. วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บระดับ สภาพและปั ญหาการดํา เนิ นงาน ระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของผูบ้ ริ หารและครู ที"ปรึ กษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์การทํางานของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ใช้ t-test
2. วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บระดับ สภาพและปั ญหาการดํา เนิ นงาน ระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของผูบ้ ริ หารและครู ที"ปรึ กษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 4 กลุ่ม ใช้ One-way ANOVA
โดยกรณี ที"หาความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของตัวแปรที"ทดสอบ เมื"อพบความแตกต่าง
อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติท าํ การตรวจสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ โดยใช้วิ ธี LSD (Least
Significant Difference)
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
1. วิเคราะห์ ค่ าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item-total Correlation) โดยวิธี หาค่ าสั มประสิ ทธิD
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Peason’s Product Moment Correlation) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 :
106 - 108)
2. วิเคราะห์ หาค่ า ความเชื" อมัน" ของแบบสอบถามทั+ง ฉบับ โดยวิ ธี หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิD
แอลฟา (Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204)

