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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
   3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอน

ระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 2,115 คน 
(สํานักงานเขตการศึกษาชลบุรี เขต 1, 2553, หน้า 2)  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอน
ระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้การหากลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ เครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 327 คน และทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota 
Sampling) กัน คือ จากโรงเรียน 9 แห่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แห่งละ 36-37 คน 
จนครบตามกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก
เพียง 1 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้เลือก ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการเลือกเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert,s scale) ในการวัดระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ให้
คะแนน (Best & Kahn, 1993, p. 246) ดังน้ี 
 คะแนน 5  หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด 
 คะแนน 4  หมายถึง มีความสําคัญมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง มีความสําคัญน้อย 
 คะแนน 1  หมายถึง มีความสําคัญน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การประเมินค่าวัดปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
และรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง มีการแบ่งเป็น 5 ระดับ 
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการของเบสท์ (Best, 1993, p. 247) ดังน้ี 
  ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน หมายความว่า มีความสําคัญมากทีสุ่ด 
 ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน หมายความว่า มีความสําคัญมาก 
 ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน หมายความว่า มีความสําคัญปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน หมายความว่า มีความสําคัญน้อย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน หมายความว่า มีความสําคัญน้อยทีสุ่ด 
 3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง โดยครอบคลุมกรอบแนวความคิดทุกด้าน  
   ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
   ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข 
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 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
    1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและ
ความถูกต้องของเน้ือหา โดยใช้เทคนิค IOC แล้วนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่านดังต่อไปน้ี 
    (1) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 2 คน มีรายช่ือ ดังน้ี 
     ก. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพป.ชลบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุร ีเขต 1  
    ข. ผศ.ประทีป อนุเมธางกูร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    (2) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านวัดผลประเมินผลการศึกษาและวิจยั จํานวน 1 คน คือ 
     ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    (3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านภาษาและโครงสร้างทางคําถาม จํานวน 2 คน มีรายช่ือ ดังน้ี 
     ก. ผศ.สุทศันา มุขประภาต อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     ข. นางสาวปทิตตา มณีรอด กรรมการบริหารหลักสูตร โรงเรียนอินเตอร์เทคชลบุรี  
   2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน  
   3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ที่เรียกว่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.7982 
   4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทาํเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยดําเนินการ
เป็นขั้นตอนดังน้ี 
 3.3.1 การส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตัวอย่าง ผูวิ้จัยจะนําแบบสอบถามไปตามโรงเรียนที่กําหนด
ตามสัดส่วนกลุม่ตัวอย่างที่กําหนดไว้  
 3.3.2 การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยการขอความร่วมมือจากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่กําหนดไว้ และเก็บกลับคืนมาจนครบ 
327 ฉบับ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 3.4.1 ทําการตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
 3.4.2 ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
   1) ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี
และร้อยละ 
   2) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้เลือก วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และนําเสนอในรูปตาราง พร้อมคําบรรยายประกอบ 
     3) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตาราง พร้อมคําบรรยายประกอบ 
    4) ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้เลือกและรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยของผู้ปกครอง วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(r) (Ranyon, 1991, p. 238) โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 

  (1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   (2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ที่คํานวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน สําหรับ
การพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.01-0.30  หมายถึง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับตํ่ามาก 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.31-0.50  หมายถึง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.51-0.70  หมายถึง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ 
ปานกลาง   

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.71-0.90  หมายถึง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.91-1.00  หมายถึง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 
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3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังน้ี 
 3.5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี และรอ้ยละ 
 3.5.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.3 สถิติวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product  
Moment Correlation Coefficient) 
 




