
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเรื�อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั.นตอน ดงันี.  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั. งนี.   ไดแ้ก่   ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�นในจังหวดัจันทบุรี  ปีการศึกษา 2555  ซึ� งประกอบด้วย ครูผู ้ดูแลเด็ก             
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั.ง 10 อาํเภอ มีจาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 121 แห่ง และมีจาํนวนครูผูดู้แลเด็ก
จาํนวนทั.งสิ.น  369  คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั  ได้แก่  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กร    
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  ปีการศึกษา  2555 จาํนวน 369 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
จากการคาํนวณตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่ (Yamane.1973 : 729) ไดค้รูผูดู้แลเด็กที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
จาํนวน  192  คน กาํหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด         
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตามอาํเภอ จาํนวน  10  อาํเภอ  โดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ดงัตาราง 1 
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ตาราง  1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ประชากร 
(N) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(n) 

อาํเภอเมืองจนัทบุรี 104 54 
อาํเภอมะขาม 15 8 
อาํเภอโป่งนํ.าร้อน 44 22 
อาํเภอขลุง 30 15 
อาํเภอท่าใหม่ 27 16 
อาํเภอแหลมสิงห์ 19 10 
อาํเภอสอยดาว 37 19 
อาํเภอนายายอาม 24 12 
อาํเภอแก่งหางแมว 42 22 
อาํเภอเขาคิชฌกฏู 27 14 

รวม 369 192 

 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั. งนี.  ไดแ้ก่  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น          
ในจงัหวดัจนัทบุรี  1 ฉบบั  แบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
 ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบั  อาย ุ    
ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 ตอนที�  2  แบบสอบถามเกี�ยวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็ก
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 14  ด้าน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert.      
1967 : 247) กาํหนดเป็นค่าคะแนนความพึงพอใจ  โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบัดงันี.  
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากที�สุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ยที�สุด  
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 การแปลความหมายของข้อมูล  ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี�ยของจุดตดั 
(Likert. 1967 : 247) ดงันี.   
 ค่าเฉลี�ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก 
 ค่าเฉลี�ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ยที�สุด 
 ขั'นตอนในการสร้างเครื�องมือ และหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 ในการสร้างเครื�องมือ มีขั.นตอนดงันี.  
 1. ศึกษาเอกสารและข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานตามแนวคิด   
ทฤษฏีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)  และงานวิจยั  
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื.อหาด ้านปัจจยั ที�เ กี�ยวกบัความพึงพอใจ      
ในการปฏิบติังานภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3. นาํเสนอแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแล้วไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบ  เพื�อหาความเที�ยงตรงเชิงเนื.อหา  และความเหมาะสมของภาษาคาํถาม เลือกขอ้คาํถาม   
ที�มีค่าดชันี ระหวา่ง 0.90 - 1.00  ไดจ้าํนวน 71 ขอ้ 
 4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที�ผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะแลว้เสนอประธานและกรรมการ
ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out)  กบัครูผูดู้แลเด็ก     
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น  จาํนวน  30  คน  ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
โดยหาค่าความเชื�อมั�นไดค้่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97 
 5. นาํแบบสอบถามหาค่าความเชื�อมั�นแลว้พิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั.นตอนดงันี.  
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือแนะนําตวั จากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฎัรําไพพรรณี       
ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  
เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง  
 2. ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 192 ฉบบั  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั. งนี.  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปนี.  
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัอายุ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์การปฏิบตัิงาน  
โดยการแจกแจงความถี�และแสดงค่าร้อยละ 
 3. การวเิคราะห์หาค่าระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  ด้านปัจจยัจูงใจและด้านปัจจยัคํ. าจุน   
โดยหาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื'นฐาน  
 1. ค่าร้อยละ (Precentage)   

2. ค่าเฉลี�ย (Men) 
 3. ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื.อหา (Index of Objective Congruence) ของแบบสอบถาม 
 2. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability)  ของแบบสอบถาม 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

 วเิคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  




