
 

 

บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานกุูล 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการศึกษาตามลำดับ ดังนี้ 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 3.2 แบบแผนการศึกษา 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 3.4 ข้ันตอนการดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และข้าราชการครูในโรงเรียน 
อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน 
 
3.2 แบบแผนการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีแผนการดำเนินงานดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาความต้องการจำเป็น ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 
1. การออกแบบสำรวจความต้องการจำเป็นและ
แนวทางของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
พัฒนา 
2. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 
3. การศึกษาแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
ใน 5 ด้าน 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี แบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นของงานระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (Likert’ Rating Scale) โดยมี
คำถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน 5 ด้าน โดยกำหนดเกณฑ์ระดับ
คะแนน ดังนี้ 
   5 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ความต้องการจำเป็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
3.4 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาและการเก็บข้อมูล 
 การศึกษาเรื ่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ม ีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาแบบประสม
ของวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การออกแบบสำรวจความต้องการจำเป็นและแนวทางของผู้บริหาร และครูผู ้สอน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน
ในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน           
ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
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   2. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบศึกษาเอกสาร และแบบ
สัมภาษณ์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
    2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่าง ๆ จากหนังสือวิจัย
เบ้ืองต้นของ บุญชม ศรีสะอาด (2554) หนังสือพื้นฐานการวิจัยการศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด และ
คณะ (2552) และศึกษาแบบสอบถามงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดรูปแบบและขอบเขต
ของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.2 กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย รวมถึงศึกษาประเด็นเนื้อหาและโครงสร้างของ
แบบสอบถามและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนใน 5 ด้าน 
    2.3 กำหนดรูปแบบข้อคำถามโดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนสภาพปัจจุบัน สภาพที ่พึงประสงค์ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
    2.4 นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องด้าน
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-
Objective Congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม ซึ่งจะต้องมีค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.6–1.00 โดยผู้เช่ียวชาญ ท้ังหมด 5 คน 
    2.5 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว นำไปทดลองใช้เพื่อ
หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนำไปลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดที่มี
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
    2.6 นำแบบสอบถามท่ีทดลองใช้นำมาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยใช้สัมประสิทธิ์  
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ Pearson โดยดูจากค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  
(Item–Total Correlation) และเลือกข้อคำถามท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    2.7 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้จะมีค่าตั้งแต่ 
.70 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
    2.8 นำแบบสอบถามจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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   3. การศึกษาแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ ้มครองเด็กนักเรียนที ่ม ีความบกพร่องทางสติป ัญญา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในเรื่องการจัดการศึกษาเด็กพิการ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
    1. ดร.สมพร  หวานเสร็จ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง วิทย
ฐานะเช่ียวชาญ 
    2. ดร.องอาจ  จูมสีมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
    3. นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
    4. นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
    5. นางกัลยารัตน์  ภูงามทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แนวทางในการระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1. การยกร่างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ศึกษานำข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
จังหวัดอุบลราชธานี 
   2. การตรวจสอบร่างการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประชุมกลุ่ม จำนวน 
5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ร่างการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา และ
ปรับปรุงร่างการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  ผู้ศึกษาได้จัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  
50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้ และความ             
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มีประโยขน์ของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบสำรวจความ
ต้องการจำเป็นและแนวทางของผู้บริหารและครูผู ้สอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (บุญขม ศรีสะอาด, 2545) 
 2. ใช้ค่าสถิติร้อยละ ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้ให้คำตอบต่อระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี 
 3. ใช้ค่าสถิติเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ơ) ในการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น
และแนวทางของผู้บริหารและครูผู้สอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราขธานี 
 4. ใช้ค่าสถิติ ดัชนีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา PNI modified : Modified (priority 
needs index) ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราขธานี 
โดยใช้สูตรของสุวิมล  ว่องวานิช (2548) 
  
 


