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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 ในการดาํเนินการศึกษาวิจยั เรื�องการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวดัตราดนั- น มีรายละเอียดขั-นตอน               
ในการดาํเนินการ ดงันี-  

 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั- งนี-  ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์   

ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 301 คน (ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด. 2554 : 3)  

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาวิจยัในครั- งนี- นั-น ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรม   
เด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้าราง 

เครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 169 คน 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การสร้างเครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การสร้างแบบสอบถามผูป้กครองเด็กผูว้จิยัดาํเนินการ  ดงันี-  
 1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะ

ของผูป้กครองเด็ก 

 2. สร้างแบบสอบถามตามแนวทางในการสร้างเครื�องมือและกรอบแนวคิดที�กาํหนด 
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดใหค้รอบคลุมทั-งวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของการวจิยั 

[พิมพค์าํ

อา้งอิง
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  ตอนที�  1  เป็นคาํถามขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว และการอบรมเลี- ยงดู         

ของครอบครัวเด็ก มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check  List) จาํนวนทั-งสิ-น 5 ขอ้คาํถาม 

  ตอนที�  2  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด (กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  

2552 ก : 9) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประกอบค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)           

ซึ� งแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี-  

  5  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด 

  4  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก 

  3  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

  2  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

  1  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 

  การแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ โดยกาํหนดช่วงคะแนนเฉลี�ย

ของการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด   

  คะแนน  4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด 

  คะแนน  3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก 

  คะแนน  2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

  คะแนน  1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

  คะแนน  1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 

 ขั*นตอนการสร้างเครื�องมือ 

 1. ศึกษาเอกสาร หลักการ สิ� งพิมพ์ แนวคิด และงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการจดักิจกรรม    

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

 2. ศึกษาเทคนิควธีิการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

 3. สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาแนวทางการพฒันาเด็กแบบองคร์วม  

 การหาคุณภาพเครื�องมือ  

 1. นาํแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที�ยงตรงและความครอบคลุม

ของเนื-อหา แลว้ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ 
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 2. นาํแบบสอบถามที5ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามที5ผูเ้ชี5ยวชาญเสนอแนะแลว้ ทดลองใช ้
(Try-out) กับ กลุ่มประชากรผูป้กครองเด็กก่อนเกณฑ์ในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา       
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ซึ5 งไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที5กาํหนดไว ้จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื5อมั5นของแบบสอบถามทัZ งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ] อลัฟา (Alpha Coeffcient)         
ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดค้่าความเชื5อมั5น      
เท่ากบั  0.91 
 3. นาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั- งหนึ�ง  เพื�อใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาวจิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั-นตอน  ดงันี-  
 1. ผูว้ิจ ัยขอหนังสือความร่วมมือในการวิจัยจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                 
ราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการตอบแบบสอบถามจาก    
ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 
 2. ผูว้ิจยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามให้กบัผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด เพื�อใหผู้ป้กครองตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น 
 3. เมื�อไดรั้บแบบสอบถามจากผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ที�ทาํการตอบแบบสอบถามอยา่งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม   
ที�ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดก้าํหนดขัZนตอนโดยการนาํแบบสอบถามทัZงหมด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ดงันีZ  

 1. ข้อมูลเกี5ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา     

โดยวเิคราะห์หาค่าความถี5 ค่าร้อยละ  
 2. ขอ้มูลเกี5ยวกับการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก ศูนยอ์บรม   

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการ
วเิคราะห์หาค่าเฉลี5ย และค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองกบัการพฒันาเด็ก

แบบองคร์วมโดยใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์ t-test  และ F-test ที5ระดบันยัสาํคญั .05 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครัZ งนีZ   ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติการวเิคราะห์ ดงันีZ  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี5 (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื5อนาํเสนอขอ้มูลทั5วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ค่าเฉลี5ย (Mean) ค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื5อใชอ้ธิบายการพฒันา
เด็กแบบองคร์วม  
 3. สถิติวิเคราะห์ที5ใช้สําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื5อเปรียบเทียบความแตกต่างของ          
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม โดยจาํแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดยการใช้สถิติทดสอบที (t - test 
Statistic) 
 4. สถิติวิเคราะห์ที5ใชส้ําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื5อการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม โดยจาํแนกตามอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี5ยต่อเดือนของ
ครอบครัว และการอบรมเลีZ ยงดูของครอบครัว วิเคราะห์โดยการใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test 
Statistic)  
 5. ในกรณีที5พบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’s Test) แลว้เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 6. สถิติวิเคราะห์ที5ใช้สําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื5อเปรียบเทียบความแตกต่าง          
โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การพฒันาเด็กแบบองคร์วม ไดแ้ก่ 
  6.1 ค่า t (t-test) เป็นค่าที5ใช้ทดสอบเปรียบเทียบ ค่าเฉลี5ยระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม         
ที5ไม่เกี5ยวขอ้งกนั 
  6.2 ค่า F (F-test) เป็นค่าที5ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี5ยระหว่างตวัแปร 3 กลุ่มขึZนไป   
ที5ไม่เกี5ยวขอ้งกนั 
  6.3 วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) เพื5อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

 




