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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื�อง  ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 

จงัหวดัจนัทบุรี  ครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบตดัขวาง (Cross - Sectional 
Design) เพื�อศึกษาเกี�ยวกบัความกตญั�ูกตเวที และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว

กบัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา โดยมีขั�นตอนในการดาํเนินงานดงันี�  

 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การกาํหนดประชากร 

  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 232 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยม     

วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 147 คน คาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่        

(Taro Yamane. 1973 : 1088 ; อา้งถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิX . 2534 : 13 - 14) และกาํหนด   

ค่าความเชื�อมั�นที�ระดบั 95 %  โดยมีความคลาดเคลื�อนในการสุ่ม  ± .05 

   วิธีการได้มาซึ� งกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั� งนี�  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 

(Systematic Sampling) โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงันี�  

  2.1 กาํหนดหมายเลขประจาํตวัของนกัเรียน ตามลาํดบัหมายเลขประจาํตวั  ซึ� งมีตั�งแต่

หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 232 

  2.2 กาํหนดจาํนวนอนัตรภาคชั�น โดยการเอาจาํนวนประชากรที�ใชใ้นการวิจยัหารดว้ย

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�คาํนวณได ้ซึ� งในการวิจยัครั� งนี�  คือ 232 หารดว้ย 147 ไดจ้าํนวนอนัตรภาคชั�น

เท่ากบั 1.58  
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  2.3 เขียนหมายเลข 1 และ 2 ใส่กระดาษ แล้วนาํไปใส่ในกล่อง จบัฉลากหมายเลข     
ที�อยูใ่นกล่องขึ�นมา ถา้ไดห้มายเลขประจาํตวัของนกัเรียนคนใด ให้ใชห้มายเลขนั�นเป็นของกลุ่มตวัอยา่ง
คนแรก จากนั�นดาํเนินการหากลุ่มตวัอยา่งคนที�สอง โดยการเอาจาํนวนอนัตรภาคชั�นซึ� งมีค่าเท่ากบั 
1.58  มาบวกกบัหมายเลขประจาํตวัของกลุ่มตวัอยา่งคนแรก ถา้มีเศษให้ปัดลง และหากลุ่มตวัอยา่ง
คนที�สาม โดยการเอาจาํนวนอนัตรภาคชั�นคูณ 2 แลว้บวกกบัหมายเลขประจาํตวัของกลุ่มตวัอย่าง
คนแรก ถา้มีเศษให้ปัดลง เช่น ให้ i = อนัตรภาคชั�น และ R = ตวัอยา่งที�สุ่มได ้จะได ้R, R+ i, R+2i, 
R+3i, …., R +(n-1)i  ดาํเนินการเช่นนี� ต่อไปเรื�อย ๆ จนไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งครบทั�งหมด 147 คน  
ตามที�ตอ้งการ 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามมาเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล     
ซึ� งมีขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�  
 1. ขั(นตอนการสร้างเครื�องมือ 

  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม โดยพฒันาจากแบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้นความกตญั�ู
ของทวีศกัดิX   จงประดบัเกียรติ (2533 : 116 - 121) พร้อมทั�งไดศึ้กษามาจากทฤษฎีและผลงานวิจยั    
ที�เกี�ยวข้อง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื�อใช้เป็นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม       
กบัเนื�อหาตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถาม    
ออกเป็น 7 ตอน ดงันี�  
  ตอนที� 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)              
มีจาํนวน  5 ขอ้  ไดแ้ก่  อาชีพของผูป้กครอง  ประเภทของครอบครัว  การไปวดัทาํบุญ  การรักษาศีล 5 
และการนั�งสมาธิ  
  ตอนที� 2  ความกตญั	ูกตเวที ลักษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)              
3 ตวัเลือก มีจาํนวน 20 ขอ้ แบ่งเป็นความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล จาํนวน 10 ขอ้ และความกตญั�ู
กตเวทีต่อสถาบนั จาํนวน 10 ขอ้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี�   (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิX .  2534 : 
131) 
   ปฏิบติันอ้ยที�สุด ให ้ 1  คะแนน 
   ปฏิบติันอ้ย ให ้ 2  คะแนน 
   ปฏิบติัปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
   ปฏิบติัมาก ให ้ 4  คะแนน 
   ปฏิบติัมากที�สุด ให ้ 5  คะแนน 
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   เกณฑใ์นการแปลความหมาย ใชเ้กณฑ์ค่าสูงสุดลบดว้ยคะแนนที�ค่าตํ�าสุดหารดว้ย
จาํนวนช่วง  5  ช่วง   ไดแ้ก่  มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที�สุด (บุญชม  ศรีสะอาด และ     
บุญส่ง  นิลแกว้.  2535 : 103)  
     คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบัมากที�สุด 
   คะแนนเฉลี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบัมาก 
   คะแนนเฉลี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉลี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบันอ้ย  
   คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.50   หมายถึง มีความกตญั�ูกตเวทีระดบันอ้ยที�สุด 
  ตอนที�  3  ปัจจัยด้านครอบครัว (การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู ้ปกครอง)               

มีลกัษณะของคาํตอบเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรวดั 5 ระดบั  ไดแ้ก่  จริงมากที สุด 

จริงมาก  จริงปานกลาง  จริงน้อย  และไม่จริงเลย  ตามมาตรวดัเจตคติของลิเคอร์ท (บุญธรรม             

กิจปรีดาบริสุทธิX .  2534 : 131) มีจาํนวนคาํถามทั�งหมด 10 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  

   ไม่จริงเลย ให ้ 1  คะแนน 

   จริงนอ้ย ให ้ 2  คะแนน 

   จริงปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

   จริงมาก ให ้ 4  คะแนน 

   จริงมากที�สุด ให ้ 5  คะแนน 

   เกณฑใ์นการแปลความหมาย ใชเ้กณฑ์ค่าสูงสุดลบดว้ยคะแนนที�ค่าตํ�าสุดหารดว้ย

จาํนวนช่วง  5  ช่วง  ไดแ้ก่ มากที�สุด  มาก ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยที�สุด (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง 

นิลแกว้.  2535 : 103) รายละเอียดดงันี�  

     คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบัมากที�สุด 

   คะแนนเฉลี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบัมาก 

   คะแนนเฉลี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉลี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบันอ้ย 

   คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.50   หมายถึง มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งระดบันอ้ยที�สุด 

  ตอนที� 4  ปัจจยัดา้นครอบครัว (สัมพนัธภาพภายในครอบครัว) มีลกัษณะของคาํตอบ

เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรวดั 5 ระดับ ได้แก่  จริงมากที สุด  จริงมาก          

จริงปานกลาง  จริงนอ้ย  และไม่จริงเลย ตามมาตรวดัเจตคติของลิเคอร์ท (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิX . 

2534 : 131)  มีจาํนวนคาํถามทั�งหมด 10 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  
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   ไม่จริงเลย ให ้ 1  คะแนน 
   จริงนอ้ย ให ้ 2  คะแนน 
   จริงปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
   จริงมาก ให ้ 4  คะแนน 
   จริงมากที�สุด ให ้ 5  คะแนน 
  เกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ค่าสูงสุดลบด้วยคะแนนที�ค่าตํ�าสุดหารด้วย   

จาํนวนช่วง 5 ช่วง ไดแ้ก่ มากที�สุด  มาก ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยที�สุด (บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญส่ง 

นิลแกว้.  2535 : 103) รายละเอียดดงันี�  

     คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบัมากที�สุด 

   คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบัมาก 

   คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบันอ้ย  

   คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50 หมายถึง มีสัมพนัธภาพระดบันอ้ยที�สุด 

 2. วธีิการหาคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 การตรวจสอบเครื�องมือ เป็นการตรวจสอบความตรงของเนื�อหาเชิงพินิจ (Face 

Validity) โดยดูตามโครงสร้างของเนื�อหาและความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด จากนั�นไดน้าํไปให้

ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ และแกไ้ข 

รวมทั�งให้ขอ้เสนอแนะ เพื�อที�ผูว้ิจยัจะได้นาํเครื�องมือมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับ    

การวจิยัครั� งนี�  

  2.2 การตรวจสอบความเที�ยง (Reliability) ของเครื�องมือโดยการนาํไปทดลองใชก้บั

กลุ่มตวัอย่างที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบัประชากรที�ทาํการศึกษาที�โรงเรียนมะขามสรรเสริญตาํบล

มะขาม อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์

หาค่าความเชื�อมั�นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิX แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach. 1990 : 202 - 204)  ซึ� งจากผลการวิเคราะห์ไดค้่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.89  

เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นมีค่าความเชื�อมั�น ดงันี�    

   2.2.1 แบบวดัความกตญั�ูกตเวที ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.84 

   2.2.2 แบบวดัการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของผูป้กครอง ไดค้่าความเชื�อมั�น       

เท่ากบั 0.84 

   2.2.3 แบบวดัสัมพนัธภาพภายในครอบครัว ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.92 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์และการอาํนวยความสะดวกถึงสํานกังาน   

เขตพื�นที� เขต 17 และโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเพื�ออาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปชี�แจงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม  

พร้อมทั�งแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบอิสระ จากนั�นเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน

ในวนัเดียวกนั และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกฉบบัก่อนออกจากพื�นที�   

ถา้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งใดมีคาํตอบไม่สมบูรณ์ จะใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบเพิ�มเติมใหส้มบูรณ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้กาํหนดขั�นตอนการดาํเนินงาน โดยนาํแบบสอบถามทั�งหมด    

ที�ผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ มาวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ ดงันี�  

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์        

หาค่าความถี�  ค่าร้อยละ 

 2. ความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์   

หาค่าความถี�  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพ

ภายในครอบครัว  วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี�   ค่าร้อยละ            

ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

 4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับความกตญั�ูกตเวทีของนักเรียน     

ชั�นมธัยมศึกษา โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ F-test  และกรณีที�พบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของ

ตวัแปรอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 จะวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 

 5. ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็น      

แบบอย่างของผูป้กครอง และสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กบัความกตญั�ูกตเวทีของนกัเรียน   

ชั�นมธัยมศึกษา โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน คือ F-test และกรณีที�พบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของ     

ตวัแปรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ 

(Scheffe′) 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื�นฐาน 
  1.1  ค่าความถี� ค่าร้อยละ  
  1.2  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธิX แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค 
 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระมากกว่า 2  กลุ่มขึ� นไปกบั   
ความกตญั�ูกตเวที ดว้ย F-test ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

3.2  วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe′) กรณีทดสอบด้วย       
F-test  แลว้พบวา่ค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 




