
 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาล
ต าบลบ้านคลอง อ าเออเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ซึ่งเป็นการศกึษางานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey 
Research) การด าเนินงานศกึษาวจิยันี้ โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึ่งผูศ้กึษางานวจิยันี้ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การวเิคราะหข์อ้มูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากรทีเ่ป็นเป้าหมายการวจิยั ไดแ้ก่ 
 1. ผูสู้งอายุที่มรีายชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในเขตต าบลบ้านคลองจ านวน 5 หมู่ คอื      
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ซึ่งได้ลงทะเบยีนผูสู้งอายุไวใ้นเขตเทศบาลต าบลบา้นคลอง 
อ าเออเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 780 คน  
 2. การก าหนดขนาดตวัอย่าง (Sample Size) การศกึษาครัง้นี้ ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, T. (1967)) ดงันี้ 
 
  
 
 
 เมื่อ n หมายถงึ ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 N หมายถงึ จ านวนประชากร 
 e หมายถงึ ความคลาดเคลื่อนทีอ่าจเกดิจากการสุ่มตวัอย่างเท่าทีย่อมรบัได้ 
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 ในการสุ่มตวัอย่างนี้ ใหม้คีวามคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 หรอื 0.05 ซึ่งสามารถ
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดด้งันี้ 
 ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดด้งันี้ 
 
 แทนค่า               
        n    =             780 
                                       1 + 780 X (0.05) 2 
                   =     264.40 
 
 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  265 คน และ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่ายใหไ้ด้มา
ซึ่งจ านวนกลุ่มตวัอย่างขา้งตน้ ซึ่งแสดงดงัตาราง 1  
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างตามหมู่บา้น 

หมู่ท่ี จ ำนวนผูส้งูอำยุ ร้อยละของกลุ่ม
ตวัอย่ำง 

จ ำนวนกลุ่ม
ตวัอย่ำง 

หมู่ที ่1 120 15.38 41 
หมู่ที ่2 127 16.28 43 
หมู่ที ่3 157 20.13 53 
หมู่ที ่4 221 28.33 75 
หมู่ที ่5 155 19.87 53 
รวม 780 100 265 

ทีม่า :  แผนพฒันาเทศบาลต าบลบา้นคลอง ประจ าปี 2557 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 เครื่องมือวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดยก าหนดประเด็นค าถามที่มีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด การสร้างเครื่องมือวจิยั ได้แก่ การศกึษาแนวคิด และ
ทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ โดยท าการศกึษาจากเอกสาร และผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการสรา้งเครื่องมอืองคป์ระกอบของเครื่องมอืวจิยั ประกอบดว้ยเนื้อหาสรุปได ้ดงันี้ 
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 ตอนที่ 1 เป็นชุดค าถามเกี่ยวกบัอูมิหลงัของประชากรและอูมหิลงัทางสงัคม ซึ่ง
เป็นขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานอาพ อาชพี รายได้
ต่อเดือน สถานะในครอบครัว จ านวนสมาชิกในบ้าน การพักอาศยั และจ านวนบุตร เป็น
แบบสอบถามในลกัษณะใหเ้ลอืกค าตอบ 
 ตอนที่ 2 เป็นชุดค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุ ในแต่ละประกอบดว้ย  
 1. สวสัดกิารดา้นรายได ้ 
 2. สวสัดกิารดา้นสุขอาพอนามยั 
 3. สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั 
 4. สวสัดกิารดา้นการการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
 5. สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ   
 โดยใชค้ าถามปลายปิด ม ี5 ตวัเลอืก เป็นแต่ละชว่งค าตอบ ดงันี้ 
 มากทีสุ่ด  หมายถงึ ผูสู้งอายุ มคีวามพงึพอใจในการจดัสวสัดกิารสงัคมมากทีสุ่ด 
 มาก  หมายถงึ ผูสู้งอายุ มคีวามพงึพอใจในการจดัสวสัดกิารสงัคมมาก 
 ปานกลาง  หมายถงึ ผูสู้งอายุ มคีวามพงึพอใจในการจดัสวสัดกิารสงัคมปานกลาง 
 น้อย  หมายถงึ ผูสู้งอายุ มคีวามพงึพอใจในการจดัสวสัดกิารสงัคมน้อย 
 น้อยทีส่ดุ  หมายถงึ ผูสู้งอายุ มคีวามพงึพอใจในการจดัสวสัดกิารสงัคมน้อยทีสุ่ด 
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบตามแบบของ Likert ซึ่งแบ่งระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั ดงักล่าว 
 ตอนที ่3 เป็นชดุค าถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะ ในการปรบัปรุงการจดัสวสัดกิาร 
สงัคมส าหรบัผูสู้งอายุเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเออเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 ตอนที่ 4 เป็นชุดค าถามเกี่ยวกบัความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เกี่ยวกบั
การจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเออเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก      
โดยใชค้ าถามปลายเปิด 
 
กำรสร้ำงและหำคณุภำพเครื่องมือ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซึ่ง
ข ัน้ตอนการสรา้ง ดงันี้ 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. ก าหนดประเดน็ในการสอบถาม 
 3. ก าหนดรูปของแบบสอบถาม 
 4. สรา้งแบบสอบถามตามประเดน็และรูปแบบค าถามทีก่ าหนด 
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 5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไข และผ่านความเหน็ชอบของอาจารยท์ี่ปรกึษา    
แล้วไปให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยการหาค่า IOC (Index of Item - Objective congruence) คดัเลอืก
ขอ้ค าถามเขา้เกณฑท์ีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.50 - 1.00 ซึ่งผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย  
 5.1 ผศ.ดร.พฒันพนัธ ์เขตตก์นั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ 
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชอฏัพบิูลสงคราม 
  5.2 ผศ.ดร.โชต ิบดรีฐั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร ์มหาบณัฑติ 
  มหาวทิยาลยัราชอฏัพบิูลสงคราม 
  5.3 ดร.จริฏัฐ ์สนัตวิงษ์สกุล อาจารยพ์เิศษหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ 
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชอฏัพบิูลสงคราม 
 6. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง
เหมาะสม 
 7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรุงตามความคดิเห็นของผูท้รงคุณวุฒแิละผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้สูงอายุที่อยู่อาศยัในเขต
เทศบาลนครพษิณุโลกจ านวน 30 ชดุ 
 8. น าแบบสอบถามที่ทดลองใชแ้ล้วมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบ 
สอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปหาค่าสมัประสิทธิ ์แอลฟ่า (∝ - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540 : 125) ไดเ้ท่ากบั 0.92 
 9. น าผลจากขอ้ 5 มาปรบัปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิ 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิาร
สงัคมของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก มขี ัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี้ 
 1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2. น าหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั ไปตดิต่อขอความร่วมมอืกบัหน่วยงานของกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อน าแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ 
 4. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืเพื่อด าเนินการในขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป 
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กำรวิเครำะหข้์อมูล 
 ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบและลงรหสัขอ้มูลกอ่นท าการบนัทกึ   
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปในการวเิคราะห์ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และความสมัพนัธ์
ของตวัแปร และค านวณหาค่าสถติเิชงิอนุมาน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 วเิคราะห์ลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้วธิีหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการอธบิายขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง 
 ตอนที ่2 วเิคราะหค์วามพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารส าหรบัผูสู้งอายุจะใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชเ้กณฑ์การแปลผล
ของ บุญส่ง นิลแกว้ (2541 : 146) ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ มากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ มาก 
 ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ ปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ น้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 
 ตอนที่ 3 หาค่าร้อยละ (Percentage) มาใช้วเิคราะห์ข้อเสนอแนะในการปรงัปรุง
มาตรการการจัดสวสัดิการส าหรบัผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเออเมือง จังหวดั
พษิณุโลก 
 ตอนที่ 4 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจใช้สถติิ t - test ส าหรบัตวัแปรที่จ าแนก
เป็น 2 กลุ่มและใชส้ถติคิ่าเอฟ (F-test) ส าหรบัตวัแปรที่จ าแนกเป็น 3 กลุ่มขึน้ไป และวเิคราะห์
ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ 
ดว้ยสถติ ิRegression  
 ตอนที่ 5 ใช้เทคนิคการวเิคราะห์เนื้อหามาใช้ในการวเิคราะห์ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ของความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารผู้สูงอายุเทศบาลต าบล    
บา้นคลอง อ าเออเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550 : 74 - 76) ไดแ้ก่  
 1.1 รอ้ยละ (%)  (ลว้น สายยศ, 2543: 59) 

                      เมื่อ    P แทนค่ารอ้ยละ 
   f แทนความถีท่ีต่อ้งการแปลงใหเ้ป็นค่ารอ้ยละ 
   N แทนจ านวนความถีท่ ัง้หมด 

100
N

f
p
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 1.2 ค่าเฉลีย่ ( )   
        =   x  

                     n 
                       เมื่อ      แทนค่าเฉลีย่ 
              X      แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุ่ม 
                                    n        แทนจ านวนของคะแนนในกลุ่ม 
 
 1.3 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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             เมื่อ S.D. แทนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
            X  แทนผลรวมของคะแนนดบิของผูต้อบแบบสอบถาม 
                    2X  แทนผลรวมของคะแนนดบิของผูต้อบแบบสอบถาม 
                                        แต่ละคน 
            N แทนจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
 
 2. สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก ่t-test, F-test และ Regression 


