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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัยตามลําดับดังนี ้
 3.1  ประชากร 
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4  การวิเคราะหขอมูล 
  3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1  ประชากร 
  

 ประชากร ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 60 คน 
 
3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
แบงเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
แบบเลือกตอบ (check list) 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียน จํานวน 62 ขอ ไดแก 
  1)  ดานการบริหารวิชาการ  จํานวน  16  ขอ 
  2)  ดานการบริหารงบประมาณ  จํานวน  15  ขอ 
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  3)  ดานการบริหารงานบุคคล  จํานวน  14  ขอ 
  4)  ดานการบริหารทั่วไป    จํานวน  17  ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scales) 5 ระดับ ซ่ึงในแตละระดับ
มีเกณฑการพิจารณา (Best & Kahn, 1989, p. 179) คือ 
  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยอาศัยหลักและแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
ดังตอไปนี้ 

 1)  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วของกบัความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
  2)  กําหนดนิยามศัพทเฉพาะเชิงปฏิบัติการตามตัวแปรที่ใชในการวิจัย เพื่อเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม 
  3)  จัดทํารางแบบสอบถามตามตัวแปรในการวิจัย  และนํารางแบบสอบถาม

ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ และ
แกไขใหถูกตองแลวนําไปปรับปรุงแกไข 

  4)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ตลอดจนความชัดเจนของเนื้อหา และ
ความเหมาะสมในการใชภาษา โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณา ซ่ึงประกอบดวย 
 (1)  ดร.ทวีศิลป     กุลนภาดล อาจารยประจําคณะครุศาสตร    
                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                 
 (2)  ผศ.นภาพร   อมรเลิศสินไทย ขาราชการบํานาญ  
                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 (3)  นายอนันต    รุนประพนัธ รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
  ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 (4)  นายประสาน   เศวตสภุร ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 (5)  นายมนตร ี  บุญธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเสมด็เหนือ 
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 นําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองกับเนื้อหา 
โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) (ภาคผนวก ค) 

  5)  นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลว ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนอกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ และนําไปทดลองใชกับผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 30 คน ดังนี้ 
 (1)  โรงเรียนวัดกลางราษฎรบํารุง จํานวน 10 คน 
 (2)  โรงเรียนวัดสุขาราม  จํานวน 10 คน 
 (3)  โรงเรียนวัดดอนสีนนท  จํานวน 10 คน 

 6)  นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficienf) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202 – 204) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 

 7) นําแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น ทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
  

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
 3.3.1  ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ถึงผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3.2  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดวยตนเอง 
 3.3.3  หลังจากสงแบบสอบถามแลว 10 วนั ผูวิจยันัดมารับแบบสอบถามคืน 
 3.3.4  แบบสอบถามที่ยังไมไดคืน ผูวิจยันัดมารับแบบสอบถามภายใน 1 สัปดาห 
 3.3.5  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปทั้งหมด 60 ฉบับ ไดกลับคืนมา 60 ฉบับ เปนฉบับที่สมบูรณ
ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
  

 3.4.1  สํารวจความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรปู 
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 3.4.3  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยความถี่ และคารอยละ เสนอ
ในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
 3.4.4  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนวัดคูมอญ วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (µ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนําเสนอ
ในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
 สําหรับการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาของผูปกครองวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 
แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
 การเปรียบเทียบอาชีพของผูปกครองวิเคราะหโดยคา F – test แลวนําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําอธิบายประกอบ 
 3.4.6  เกณฑการวิเคราะหขอมูล (Best, 1993, p. 74) 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

 สถิติในการวเิคราะหขอมูลไดเลือกใชสถิตติามขอมูลทีว่ิเคราะห และวิธีการวิเคราะหขอมูล
ที่สอดคลองกับการทดสอบสมมุติฐาน ดังตอไปนี ้
 3.5.1  การวิเคราะหขอมูลของผูปกครองนกัเรียนตอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัคูมอญ 

วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (µ) และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) 
 3.5.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) 
สวนจําแนกตาม อาชีพ โดยการหาคา F – test  


