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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

                 
                การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจยัแบบพรรณนา  (Descriptive Research)   โดยการเกบ็รวบรวมขอมลู
จากแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองตอการเขารับการบําบดัรักษาวยัรุนที่ตดิยาเสพติด ของศนูย
เกดิใหม อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีวตัถุประสงคการวจิยัดงันี ้ 1)  เพื่อศึกษาระดบัการมีสวนรวมของ
ผูปกครองตอการเขารับการบําบัดรักษาวยัรุนที่ติดยาเสพตดิของศูนยเกดิใหม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมี
สวนรวมของผูปกครองตอการเขารับการบําบดัรักษาวยัรุนทีต่ิดยาเสพตดิของศูนยเกดิใหม  จําแนกตาม
ปจจยัสวนบุคคลและปจจยัทางเศรษฐกิจ  มีขั้นตอนดังนี ้
   

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

                ประชากร (Population)  ในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากผูปกครองที่สงลูกหลานเขารับการ
บําบัดรักษาในศูนยเกดิใหม  จากการสํารวจขอมูลเมื่อเดือน เมษายน  2549  มีจํานวน 39  คน 
                 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
               
              3.2.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คร้ังนี้   คือ   แบบสอบถามที่ใชถามผูปกครองในกิจกรรม
ของศูนยเกดิใหม  แบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ 
                สวนท่ี 1  เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   คือ  เพศ   อายุ  สถานภาพสมรส 
ความสัมพันธของผูปกครองกับวยัรุนที่เขารับการบําบัดรักษา   ระดับการศึกษา   รายได  และอาชพี   
มีจํานวน 7 ขอ 
                สวนท่ี 2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองเด็ก  มีจํานวน 16 ขอ เนื้อหา
แบงเปน 4 ดาน ดังนี ้  
                       1.  การมสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรม     จํานวน  11  ขอ 

      2.  การมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม    จํานวน  11  ขอ 
      3.  การมีสวนรวมในการติดตามประเมนิผล  จํานวน    6   ขอ 
      4.  การมีสวนรวมในการแกไขปญหา                            จํานวน    8  ขอ 
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                 สวนท่ี 3  เปนคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการดําเนินงานของศูนยเกิด
ใหมรวมทั้ง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจํานวน 2 ขอ 
                3.2.2  การสรางเครื่องมือมีขั้นตอนดังนี ้
           3.2.2.1 นําแบบสอบถามของบังอร อวนลํ้า (2540, หนา 75)  มาปรับปรุง เนือ่งจาก
กลุมตัวอยางมลัีกษณะคลายคลึงกัน ลักษณะแบบสอบถามของ บังอร อวนลํ้า เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale)  ศึกษากลุมตัวอยางจากผูปกครองเดก็ในกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
อําเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาแกไขปรบัปรุงขอคําถามที่ใชในการ
สรางแบบสอบถามในดานตางๆ ใหเหมาะสมกับงานวิจัย และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปให
ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความชํานาญและประสบการณตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  
ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวฒุิ 3 ทานคือ 
                                 1)  ดร. จารุวรรณ สิงหมวง          คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    เปนผูทรงคุณวุฒิ ดานสถิติ 
                                 2)  ดร. อํานวย ปาอาย           ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร 
               เปนผูทรงคุณวุฒิ ดานภาษา 
       3)  ซิสเตอร สุมาลี จอกทอง          ผูดูแลศูนยเกดิใหม 
               ศูนยเกิดใหม อําเภอบางคลา  
               เปนผูทรงคุณวุฒิ ดานเนื้อหา 
      3.2.2.2  การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ผานการตรวจสอบของ
ผูทรงคุณวุฒิทัง้ 3 ทานแลว ผูวิจยัไดนํากลับมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอช้ีแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (IOC) ของขอคําถามแตละขอมี
คาตั้งแต .50 ขึ้นไป และนําเสนอประธานที่ปรึกษาทราบ 
           

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
               
                การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
                การเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยโดยมีขั้นตอนดังนี ้  
                        3.3.1. ผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล พิจารณาจากแหลงขอมูล ตํารา งานวจิัย และ
เอกสาร เพื่อนาํมาเปนขอมูลสําหรับทําการวิจัย 
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                        3.3.2 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ไปใหกับผูปกครองแตละคน 
และขอรับคืน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีเอกสิทธิ์ในการใหขอมูลและไดรับการพิทกัษสิทธิ์ ไม
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
                        3.3.3. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่ไดจากการตอบ 
นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะห 
                         

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
                   เมื่อเก็บขอมูลแลวผูวิจยันําแบบสอบถามมาตรวจสอบกอน  เพื่อความสมบูรณของ
แบบสอบถามใหคะแนนลงรหัส(Coding)แลวนํามาประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ดังนี ้
                     1.ขอมูลทั่วไปหรือขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี ่ (Frequency) 
และ หาคารอยละ (Percentage) 
                     2.ขอมูลเกี่ยวกบัระดับการมสีวนรวมของผูปกครองตอการเขารับการบําบัดรักษาวัยรุน
ที่ติดยาเสพตดิ 4 ดาน ไดแก ดานการดาํเนินกิจกรรม ดานการสนับสนุนสงเสริม ดานการติดตาม
ประเมินผล และดานการแกไขปญหา โดยวัดระดับการมสีวนรวม ดวยการหาคาเฉลี่ย(Mean)  และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบบสอบถามนั้นมีลักษณะเปนแบบ มาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale)  ใหเลือกประมาณคา 5 ระดับคือ 
           5     คะแนน     หมายถึง     มีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 
                      4     คะแนน     หมายถึง     มรีะดับการมีสวนรวมมาก 
                      3     คะแนน     หมายถึง     มรีะดับการมีสวนรวมปานกลาง 
                      2     คะแนน     หมายถึง     มรีะดับการมีสวนรวมนอย 
                      1     คะแนน     หมายถึง     มรีะดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 
                      แปลผลจากคาคะแนนที่ไดตามเกณฑดังนี ้
             คะแนนเฉลี่ย     4.50-5.00     หมายถงึ  การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 
         คะแนนเฉลี่ย     3.50-4.49     หมายถงึ  การมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
            คะแนนเฉลี่ย     2.50-3.49     หมายถงึ  การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
                      คะแนนเฉลี่ย     1.50-2.49     หมายถึง  การมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
                      คะแนนเฉลี่ย     1.00-1.49     หมายถึง  การมีสวนรวมอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
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                    3.  เปรียบเทยีบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของผูปกครองจําแนกตามตัวแปรตน 
ดวยการหาคาเฉลี่ย(Mean)  และ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


