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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ผูว้ิจยั 

ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 

กำรก ำหนดประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในจงัหวดัระยอง แบ่งออกเป็น อ าเภอบา้นค่าย 136 คน อ าเภอเมืองระยอง 380 คน 

อ าเภอแกลง 221 คน อ าเภอบ้านฉาง 90 คน อ าเภอเขาชะเมา 50 คน และอ าเภอวังจันทร์   

193 คน รวมทั้งส้ิน 1,070 คน (ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง. 

2563 : 1 - 3) 

กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ในจงัหวดัระยอง รวมทั้งส้ิน 283 คน ประกอบด้วย อ าเภอบ้านค่าย 36 คน  

อ าเภอเมืองระยอง 101 คน อ าเภอแกลง 58 คน อ าเภอบ้านฉาง 24 คน อ าเภอเขาชะเมา 13 คน  

และอ าเภอวงัจนัทร์ 51 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้ตารางเทียบกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ี 

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยมีเขตการปกครองเป็นชั้นของการสุ่ม 

จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ดงัตาราง 3 
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ตำรำง 3  จ  านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายอ าเภอ จังหวดัระยอง พ.ศ.2562  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2563) 

 

เขตกำรปกครอง ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
อ าเภอบา้นค่าย 136 36 
อ าเภอเมืองระยอง 380 101 
อ าเภอแกลง 221 58 
อ าเภอบา้นฉาง 90 24 
อ าเภอเขาชะเมา 50 13 
อ าเภอวงัจนัทร์ 193 51 

รวม 1,070 283 

ท่ีมา : ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง (2563 : 1 - 3) 

 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม

ของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน

โรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง จ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดั

การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุเพื่อก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ

ของการวจิยั และน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง แบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษา 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert. 1967 : 247) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง  ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
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3  หมายถึง  ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง  ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

1  หมายถึง  ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง  

ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert. 1967 : 247)  

โดยก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง  คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมาก 

3  หมายถึง  คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง  คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ย 

1  หมายถึง  คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

วธีิกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

1. น าร่างแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมในการใชภ้าษา  

เม่ือผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ไดต้รวจสอบขอ้ค าถามว่ามีความถูกตอ้ง ครอบคลุมตาม

เน้ือหา รวมถึงการใช้ภาษาท่ีมีความเหมาะสมแลว้ ผูท้รงคุณวุฒิจะวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา โดยใหค้ะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ใหค้ะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ

ว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา หรือให้คะแนน -1 เม่ือขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

จากนั้นผูว้จิยัจะน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของ

เน้ือหา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป 

ปรากฏวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ผา่นเกณฑ ์โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 หลงัจากนั้น 

น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขโดยผูท้รงคุณวุฒิเสนอต่อประธานและกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึง 

3. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู ้สูงอาย ุ

ในโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน  
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4. วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งค่าคะแนนรายขอ้กบั

คะแนนรวม (Item - Total Correlation) แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 

ปรากฏวา่ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามตอนท่ี 1 จ านวน 17 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.40 – 0.81

ขอ้ค าถามในแบบสอบถามตอนท่ี 2 จ  านวน 23 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.40 – 0.88  และ

ขอ้ค าถามในแบบสอบถามทั้งฉบบั จ านวน 40 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.83 

5. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

แต่ละชุดและทั้งฉบบัควรมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป ผลปรากฏว่าค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามตอนท่ี 1 จ  านวน 17 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.91 ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามตอนท่ี 2 จ  านวน 23 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.95 และค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบั จ านวน 40 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.96 

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตวัอยา่งต่อไป  

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกบัผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี แลว้จดัส่งไปยงั

ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดดว้ยตนเอง  

6 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 283 ฉบบั ไดแ้ก่ อ าเภอบา้นค่าย จ านวน 36 ฉบบั เมืองระยอง จ านวน 101 ฉบบั 

อ าเภอแกลง จ านวน 58 ฉบบั อ าเภอบา้นฉาง จ านวน 24 ฉบบั อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 13 ฉบบั และ

อ าเภอวงัจนัทร์ จ านวน 51 ฉบบั 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
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2. วเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายใุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินโดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้น น าค่าเฉล่ียไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 127) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. วเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง โดยการหา

ค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หลงัจากนั้น น าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบ

กบัเกณฑใ์นการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 127) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง คุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยองโดยใช้

วิ ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพีย ร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) และเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2552 : 314 ; อา้งถึงใน ปัทมา 

กะจะวงษ.์ 2560 : 83) 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่า 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.80 - 0.99 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.40 – 0.59 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.39 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.01 – 0.19 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่ามาก 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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5. สร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง โดยใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

สถิติพืน้ฐำน 

1. ค่าเฉล่ีย (X̅) 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy)  

สถิติทีใ่ช้ในกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Index of item – Objective 

Congruence : IOC) เพื่อหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1990: 

202 - 204) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 

1. สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสหสัมพนัธ์ 

 ทดสอบค่าที (t-test) เพื่อทดสอบนัยส าคญัทางสถิติของค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างการมี

ส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ

ในโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง 

2. สถิติทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ของสมกำรพยำกรณ์ 

 2.1 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อตรวจสอบนยัส าคญัของอิทธิพลของตวัแปรพยากรณ์ท่ี

ส่งผลต่อตวัแปรเกณฑ ์

 2.2 ทดสอบค่าที (t-test) เพื่อตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ 




