
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนตอการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน โดยมีวิธีการ
ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประเภทอยูประจําใน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2547 จํานวน 610 คน เปนนักเรียนชาย   
จํานวน 172 คน นักเรียนหญิง จํานวน 438 คน มีอายุระหวาง 12 ป ถึง 19 ป  

กลุมตัวอยางกําหนดโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเคร็ซซีและมอรแกน (Krejcie 
and Morgan, อางถึง บุญชม ศรีสะอาด,2543:40) การสุมตัวอยางตามเรือนนอนเปนการสุมแบบมี
ระบบ (Systematic random sampling) โดยใชสุมจากรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษารวมของนักเรียน
เรือนนอนชาย และรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษารวมของนักเรียนเรือนนอนหญิง โดยกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางที่มีความเชื่อถือไดทางสถิติรอยละ 95 จํานวน 235 คน เปนนักเรียนชาย 86 คน นกัเรยีน
หญิง 149 คน มีอายุระหวาง 12 ป ถึง19 ป ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1   จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

นักเรียนมัธยมศึกษาอยูประจําตามเรือนนอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

อายุระหวาง 12 ป ถึง 19 ป 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

นักเรียนเรือนนอนชาย 
นักเรียนเรือนนอนหญิง 

172 
438 

86 
149 

รวม 610 235 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

ลักษณะของเครื่องมือ 
เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1    ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 
เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ประกอบดวย เพศ ระดับช้ันเรียน

และอายุของนักเรียน 
ตอนที่ 2    ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ

ความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ระดับความคาดหวังอยูใน
ระดับปานกลาง ระดับความคาดหวังอยูในระดับนอยและระดับความคาดหวังอยูในระดับนอยที่สุด  
โดยตรวจและใหน้ําหนักคะแนนตามเกณฑที่กําหนด คือ 5  4 3 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ ในดาน
การปกครองดูแลนักเรียน จํานวน 5 ขอ ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมจํานวน 5 ขอ ดานการพัฒนาเรือนนอน จํานวน 5 ขอ ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน 
จํานวน 5 ขอ ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จํานวน 5 ขอ และดานการออกกําลังกาย  
จํานวน 5 ขอ รวม 30 ขอ โดยกําหนดเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง   ผูใหขอมูลมีระดับความคาดหวังมากที่สุดตอการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

ระดับ 4 คะแนน หมายถึง   ผูใหขอมูลมีระดับความคาดหวังมากตอการบริหารงานของ
ครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
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ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ผูใหขอมูลมีระดับความคาดหวังปานกลางตอการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ผูใหขอมูลมีระดับความคาดหวังนอยตอการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ผูใหขอมูลมีระดับความคาดหวังนอยที่สุดตอการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 

 
การสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยอาศัยแนวทางจากกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

เปนสําคัญ โดยศึกษาตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอนที่โรงเรียนไดกําหนดไว ซ่ึงมีรอง
ผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ใหคําปรึกษารวมกับ
ประธานกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content 

Validity) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ดังนี้ 
1. การหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้น 

เสนอกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบปรับปรุง แกไข การใชภาษาและถอยคําตางๆ 
ใหสอดคลองกับประเด็นคําถามที่ตองการสอบถามใหตรงกับงานวิจัยที่ตองการศึกษาแลวนํามา
ประมวลเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาประเภทอยูประจํา โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๓๑ จังหวัดเชียงใหม ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด และนําขอมลูทีไ่ดมาหา
ความเชื่อม่ันโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารช (Cronbach อางถึง ระวิวรรณ       
ชินะตระกูล,2538:63) พบวามีความเชื่อมั่นเทากับ 0.894    
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประสานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อจัดทําหนังสือถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียน 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามดวยตนเอง 
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปวิเคราะห 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะหดําเนินตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติและตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามใชการหาคารอยละ 

(Percentage) 
2. การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย 

2.1 ศึกษาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอนโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกําหนดเกณฑในการแปลผล 
ระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ตามคาเฉลี่ยดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แสดงวาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอน อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แสดงวาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหาร 
งานของครูประจําเรือนนอน อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แสดงวาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหาร 
งานของครูประจําเรือนนอน อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แสดงวาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหาร 
งานของครูประจําเรือนนอน อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แสดงวาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหาร 
งานของครูประจําเรือนนอน อยูในระดับนอยที่สุด 
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2.2 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน จําแนกตามเพศ ระดับช้ันเรียนและอายุของนักเรียนโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางโดยใชคาสถิติทีเทสต ( t-test ) คาสถิติเอฟเทสต (F-test )  

สมมุติฐานขอที่ 1  ความคาดหวังของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงตอการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอนไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานขอที่ 2   ความคาดหวังของนักเรียนที่เรียนตางระดับชั้นกันตอการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอนไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานขอที่ 3   ความคาดหวังของนักเรียนที่อายุตางกันตอการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอนไมแตกตางกัน 
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