
บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 ในการวิจยัเรื�อง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  มีขั)นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยในครั) งนี)  ได้แก่ ผู ้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน  1,874  คน จากศูนย์พฒันาเด็กเล็ก         
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี จ ํานวน 18 แห่ง (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น          
จงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2557) 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั) งนี)  ไดแ้ก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี�และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 320 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก ดงัตาราง 1  
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ตาราง  1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ชื�อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
บา้นเขาหอม 82 14 
บา้นแกว้ 120 20 
วดัป่าคลองกุง้ 700 119 
วดัพลบั 43 7 
วดัพลบัพลา 415 71 
บา้นชาํโสม 34 6 
ทต.แสลง 39 7 
ทม.จนัทนิมิต (ร.ร.วดัจนัทนาราม) 92 16 
ทม.จนัทนิมิต 2 26 4 
ทต.หนองบวั 35 6 
ทต.พลบัพลา (ร.ร.วดัดอนตาล) 34 6 
ร.ร.วดัเนินสูง 40 7 
ร.ร.วดัทองทั�ว 42 7 
ทต.ค่ายเนินวง 63 11 
ร.ร.วดัเสมด็งาม 8 1 
ร.ร.วดัเนินโพธิT  15 3 
ทต.เกาะขวาง 58 10 
อบต.ท่าชา้ง 28 5 

รวม 1,874 320 

 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั) งนี)  ไดแ้ก่ แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี   

 ขั'นตอนในการสร้างเครื�องมือ 

 1. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามสําหรับผูป้กครองนกัเรียน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุวฒิุการศึกษา และอาชีพ 
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  ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 55 ขอ้ โดยวิธีประเมิน
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 108) คือ 
  5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที�สุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
  1     คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 
 2. การแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้ค่าเฉลี�ยเพื�อนาํผลที�ได ้   
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของระดบั ดงันี)  (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 108)  
  ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
 วธีิหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 1. ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง โดยศึกษาตาํรา เอกสาร บทความ และงานการวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง     
เพื�อกาํหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือ 

 2. ดาํเนินการสร้างเครื�องมือตามแนวทางที�กาํหนด ประกอบด้วย ความพึงพอใจของ       
ผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี    

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั)ง 6 ดา้น จาํนวน 63 ขอ้ 

โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
 3. นําเครื� องมือที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ) นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที�ยงตรงของ            

ขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื)อหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) และความเหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนของภาษาและการใช้ถอ้ยคาํ   

เลือกขอ้คาํถามที�มีค่าความตรงตั)งแต่ระดบั 0.50 ขึ)นไป ไดข้อ้คาํถามทั)งสิ)น จาํนวน 55 ขอ้  
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 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันา       
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คนและนาํแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยวิธีหาค่าสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-

total Correlation) และหาค่าความเชื�อมั�นโดยค่าสัมประสิทธิT แอลฟา (α- Coeffcient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1990 : 202 - 204) ไดแ้บบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน          
ต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี จ ํานวน 55 ข้อ                       
มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง  0.31 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.98  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงันี)  
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อขอ  
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนดัหมายเวลา
เพื�อรับแบบสอบถามกลบัคืน  
 3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 320 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การรวบรวมแบบสอบถามที�ได้รับจากผู ้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ 
กาํหนดรหสั และลงรหสั นาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ ดงันี)  
 1. ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้กครอง วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� หาค่า  
ร้อยละ (Percentage) 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒันา      
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี วิเคราะห์ด้วยสถิติพื)นฐาน โดยการใช้ค่าร้อยละ (%)         
ค่าเฉลี�ย ( X ) และความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. การทดสอบสมมุติฐานการวจิยั ดว้ยสถิติทดสอบสมมุติฐานการวจิยั ดงันี)  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยดว้ยค่าที (t-test) สําหรับตวัแปร 2 กลุ่ม 
กาํหนดค่าสถิติที�มีนยัสาํคญัที� .05 
  3.2 การทดสอบความแตกต่างขอความแปรปรวนของค่าเฉลี�ยระหว่างกลุ่มตวัอย่าง   
ตั)งแต่ 3 กลุ่มขึ)นไป ใชก้ารทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน
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รายคู่ ภายหลงัจากพบความแตกต่างของความแปรปรวน ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  (ชูศรี        
วงศรั์ตนะ.  2541 : 313 - 317) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื'นฐาน 

 1. ค่าร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 3. ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  

 2. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิT แอลฟ่า (α- Coeffcient) 
ของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. การทดสอบค่าที (t-test) เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ย ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 
2 กลุ่ม 
 2. การทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาํหรับการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี�ยระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งตั)งแต่ 3 กลุ่มขึ)นไป และเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน
รายคู่ ภายหลงัพบความแตกต่างของความแปรปรวน ดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Post-hoc Test)    
(ชูศรี  วงศรั์ตนะ. 2541 : 313 - 317) 
 




