
 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
    ในการวิจัยความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาล ภาคตะวนัออก  ผูวจิัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนตอไปนี ้
    3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในรวบรวมขอมูล 
           3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ 
           3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
    3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    3.4 การวิเคราะหขอมูล 
    3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
    มีรายละเอียดดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1  ประชากรไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก จํานวน 44 
โรงเรียน  จํานวนนักเรียน 37,670 คน โดยจําแนกตามประเภทของโรงเรียนดังนี้     
                     เทศบาลนคร จํานวน   4 โรงเรียน จํานวนนักเรียน   5,373 คน 
                     เทศบาลเมือง จํานวน 28 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 23,703 คน 
                     เทศบาลตําบล จํานวน 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน   8,594 คน 
                                           รวมท้ังส้ิน 44 โรงเรียน      จาํนวนนักเรียน 37,670 คน 
โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน :  ผูปกครอง 1 คนจํานวนผูปกครองเทากบัจํานวนนักเรียน 37,670 คน 
               3.1.2  กลุมตัวอยาง ไดมาตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
                     ข้ันท่ี 1 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  สุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 40โรงเรียน       
                    ข้ันท่ี 2 จํานวนโรงเรียน 40 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 35,572  คน : จํานวนผูปกครอง  
35,572  คน 
                    ข้ันท่ี 3  จากตารางของ เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 , p. 608) แลว
สุมอยางงาย เทียบบัญญัติไตรยางศของแตละโรงเรียน แลวสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง 380 คน 
ดังตาราง 1   
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ตาราง  1  แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
 เทศบาลนครระยอง   

1 โรงเรียนเทศบาลบานปลายคลอง 535 6 
2 โรงเรียนเทศบาลบานปากนํ้า 598 6 
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมมาราม 2,878 29 
 เทศบาลเมืองจันทบุรี   
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 1 1,902 20 
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 2 870 9 
 เทศบาลเมืองขลุง   
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง (บุรวิทยาคาร) 1,874 19 
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   
7 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต  580 6 
8 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทร 812 9 
 เทศบาลเมืองชลบุรี   
9 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา 1,594 17 
10 โรงเรียนเทศบาลวัดเนนิสุทธาวาส 535 6 
11 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ 545 6 
12 โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง 476 5 
 เทศบาลเมืองศรีราชา   

13 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนยิมธรรม 1,293 13 
14 โรงเรียนเทศบาลบานศรีราชา 1,898 20 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคม   

15 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณุสรณ 1,030 11 
16 โรงเรียนเทศบาล 2  วัดกลางทุมมาวาส 665 7 
 เทศบาลเมืองบานบึง   

17 
 

โรงเรียนเทศบาล  1 509 6 
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ตาราง  1  (ตอ)  แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
 เทศบาลเมืองตราด   

18 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 1,130 12 
 เทศบาลเมืองนครนายก   

19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 1455 15 
20 โรงเรียนเทศบาล 2 บานตลาดเกา 255 3 
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   

21 โรงเรียนเทศบาล1 ปราจีนราษฏรรังสฤษฎ์ิ 356 4 
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากุล 714 8 
23 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแกวพจิิตรา 253 3 
24 โรงเรียนเทศบาล  4 อุดมจิตสมใจ 1,313 14 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด   

25 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 923 10 
 เทศบาลเมืองสระแกว   

26 โรงเรียนเทศบาลเมืองอรัญประเทศ 373 4 
27 โรงเรียนเทศบาลบานกิโลสอง 869 9 
28 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 743 8 
 เทศบาลตําบลทาใหม   

29 โรงเรียนเทศบาลเมืองบุญญาวาสวิทย 960 10 
30 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบวั 217 3 
31 โรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม 68 2 
32 โรงเรียนเทศบาลบานปาแดง 84 2 
 เทศบาลตําบลบางคลา   

33 โรงเรียนเทศบาลวัดแจง 1,165 12 
34 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ 616 7 
 เทศบาลตําบลบางวัว   

35 โรงเรียนเทศบาล 1 174 2 
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ตาราง  1  (ตอ)  แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
 เทศบาลตําบลแหลมฉบัง   

36 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 2,507 26 
37 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1,410 15 
 เทศบาลตําบลคลองตําหรุ   

38 โรงเรียนเทศบาลคลองตําหรุ  106  2 
 เทศบาลตําบลกบินทร   

39 โรงเรียนเทศบาล 1 218   3 
40 โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดใหมทาพาณิชย) 1,069  11 

 รวม 35,572 380 

  
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
   เคร่ืองมือท่ีใชในวจิัยคร้ังนีผู้วิจัยสรางข้ึนเองเปนแบบสอบถามรวม 2  ตอนคือ 
   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) 
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง ท่ีมีตอการดาํเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเ รียน  สังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) แบงเปน 5 ระดับ ของลิเคิรท (Best & Kahn, 1989, 
p. 179) 
  5 หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
                  4 หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
                  3 หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง 
                 2 หมายถึง    มีความพึงพอใจนอย 
                  1 หมายถึง    มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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    3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ     
          1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจยัท่ีเกีย่วของเกีย่วกับความพึงพอใจ
ของผูปกครอง ท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ภาคตะวันออกจํานวน 4  ดาน คือ  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  ดานผูบริหาร
สถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐาน

เปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง และดานผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวม
ในการจดัและพัฒนาการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
          2) ศึกษาเร่ืองแบบสอบถามของสมชาย  กองจนิดา (2543, หนา 106-114) เร่ือง
เคร่ืองมือวัดความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนในการนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนบุญสมวิทยา 
จังหวดัจันทบุรี และแบบสอบถามของจําเรียง  ถาวรสิน  (2544, หนา 89-90)  เร่ือง  ความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียน  ท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
          3)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
          4) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไข 
    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
          1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา (Content validity) โดยใชเกณฑการตัดสินคา IOC (รายละเอียดภาคผนวก ง) และความถูก
ตองของภาษา จํานวน 5 คนดงันี้ 
   (1)  ดร. วิโรจน  ศรีโภคา                    
                                   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    

(2) นายบัญชา วงษสมบูรณ                   
ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

(3) รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ์   
        รองศาสตราจารย ระดบั 9   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
(4) นางสาวสําอางค  กลาภักด ี                   

ศึกษานิเทศก   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
(5) นางทิพวรรณ  แจมไพบูลย  

ศึกษานิเทศก    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
          2)  นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะ เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อพิจารณา ปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 
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         3)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดังนี ้
  โรงเรียนเมืองพัทยา 1                                จํานวน 15  คน 
  โรงเรียนเมืองพัทยา 2             จํานวน 15 คน 
         4) คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอระหวาง .22-.69 นําแบบสอบถามมาหา
ความเช่ือม่ันดวยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990 , หนา 202-204) ท่ีเรียกวา “สัมประสิทธ์ิแอลฟา” 
(Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.91     
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

                ผูวิจยัไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี ้
    3.3.1 บันทึกเสนอใหสํานกังานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม   ถึงผูอํานวยการกองการศึกษาของเทศบาล 
แตละแหงเพื่อขออนุญาตเกบ็ขอมูล 
    3.3.2 นําหนังสือเสนอผูอํานวยการกองการศึกษาของเทศบาลเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
นําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลว   เสนอผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพื่อ
สะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
    3.3.3 การสงแบบสอบถาม   ผูวิ จัยสง เองในโรงเรียนท่ีอยู ใกลๆ  โรงเ รียนท่ีอยูไกล
ดําเนินการสงทางไปรษณยี โดยมีซองปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย 
    3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัย เดินทางไปเก็บรวบรวมเองในโรงเรียนท่ีอยูใกล 
และคอยรับทางไปรษณีย หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห 
    3.3.5 ถายังไมไดรับแบบสอบถามคืน  ผูวิจยันัดไปรับแบบสอบถามดวยตนเองอีกคร้ัง 
ภายใน 1 สัปดาห โดยโทรศัพทบอกลวงหนา 
    3.3.6 สงแบบสอบถามไปท้ังหมด 380 ฉบับ ได รับกลับคืนมา  380 ฉบับ เปนฉบับ
สมบูรณท้ังหมดคิดเปนรอยละ 100 
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3.4  วิธีวิเคราะหขอมูล 
 
    ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ีนี ้
    3.4.1 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
    3.4.2 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห โดยใช

ความถ่ีและคารอยละ แลวนาํเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
    3.4.3  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย( X ) 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลวเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ  การเปรียบเทียบ
ใชคาทดสอบคาที (t - test)  และสถิติเอฟ  (F – test)   และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  
(Scheffe' )  แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ                 
    3.4.4  เกณฑการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑของเบส  (Best,  1993,  p. 247) 
  คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
                 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังน้ี 
    3.5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่และคารอยละ 
    3.5.2  คาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    3.5.3  คาทดสอบคาที (t - test)   
    3.5.4  สถิติเอฟ  (F – test)   และ เปรียบเทียบรายคูโดย วิธีของเชฟเฟ  (Scheffe' ) 
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