บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการศึก ษาวิจ ยั นี้ เป็ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณและเชิง คุ ณ ภาพ (Mixed Method
Research) เรื่องพฤติก รรมการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยังชีพในเขต
ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูส้ ูงอายุทงั ้ ชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี
ขึน้ ไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร และได้รบั เบี้ยยัง
ชีพผูส้ งู อายุ จานวนทัง้ หมด 628 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน: พฤศจิกายน 2558)
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูส้ ูงอายุทงั ้ ชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60
ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ที่ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร และได้รบั เบีย้ ยัง
ชีพ ผู้สู งอายุ ที่ไ ด้จ ากการก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยสู ต รการค านวณของ (Krejcie &
Morgan) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 5% ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสม คือ จานวน 239 คน
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การค านวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการใช้ ก ารค านวณด้ ว ยสู ต รการค านวณของ
“(Krejcie & Morgan)”
สูตรการคานวณ
เมือ่

n
N
e
X2
P

แทนค่า

X 2 Np(1 - p)
e 2 (N - 1)  X 2 p (1  p )


n

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดประชากร
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ไคสแควร์ทd่ี f=ความเชื่อมัน่ 95%(X2= 3.841)
สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร
(ถ้าไม่ทราบค่าให้กาหนด p = 0.05)

n

=
=
=
=

3.841x(628x0.5x0.5)
(.05)2 x(628−1)+3.841x0.5x0.5
3.841𝑥157
(0.0025𝑥627)+(3.841𝑥0.5𝑥0.5)
603.037
(1.5675)+(0.96025)
603.037
2.52775

n
= 239 (238.56)
ดังนัน้ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เท่ากับ 238.56 เพื่อความเหมาะสมผู้วจิ ยั จึง
ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจากการสุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 239 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
โดยแบ่งจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ซึ่งจะศึกษาผู้สูงอายุทงั ้ ชายและ
หญิงที่มอี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจติ ร โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใช้ตารางตัวเลข
สุ่ม (Table of Random Number) สูตรดังนี้
จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด𝑥จานวนผูส้ งู อายุในแต่ละช่วงอายุ
จานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด
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จากสูตรจะได้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุของผูส้ งู อายุใน
เขตตาบลทับหมัน ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หมูบ่ า้ น
หมู่ 1 บ้านทับหมัน
หมู่ 2 บ้านทับปรู
หมู่ 3 บ้านย่านขาด
หมู่ 4 บ้านคลองเถาวัลย์เหล็ก
หมู่ 5 บ้านบึงประดู่
หมู่ 6 บ้านทับหมันเหนือ
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

126
196
66
56
86
98
628

48
75
25
21
33
37
239

ทีม่ า : องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน: พฤษภาคม 2559
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถำม (Questionnaire)
เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม ที่ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสร้างจาก
การศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการใช้
จ่ายเพื่อการดารงชีพของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ สถานภาพการสมรส ที่มาของรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะการอยู่อาศัย
เกณฑ์ความสามารถแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุ ในเขต
ตาบล ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร (รายจ่ายต่อเดือนโดยระบุบจานวนเงิน)โดยแบ่ง
ออกเป็ นทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิง่ แวดล้อม
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการต่อพฤติกรรมการใช้
จ่ายเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุในเขตตาบล ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
ส่ วนที่ 4 คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมคี ุณภาพ
ชีวติ ทีด่ แี ละข้อเสนอแนะอื่นๆ
โดยโครงสร้า งของแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับการใช้จา่ ยมากทีส่ ุด
4 หมายถึง ระดับการใช้จา่ ยมาก
3 หมายถึง ระดับการใช้จา่ ยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการใช้จา่ ยน้อย
1 หมายถึง ระดับการใช้จา่ ยน้อยทีส่ ุด
โดยเกณฑ์การให้คะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้กาหนดเกณฑ์ใน
การแปลความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุ ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 คุณภาพชีวติ ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 คุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 คุณภาพชีวติ ในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 คุณภาพชีวติ ในระดับน้อยทีส่ ุด
2. แบบสัมภำษณ์ (Interview)
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ให้สมั ภาษณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
ปั จจัย พฤติก รรมการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุใน
เขตตาบล ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร โดยแบ่งออกเป็ นทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิง่ แวดล้อม
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กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่อ งมือในการวิจยั โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการสร้าง
ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้จา่ ยเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ
2. กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จา่ ยเพื่อการดารงชีพของผูส้ ูงอายุ
ทีไ่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพ ในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
3. นาเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษา
เสนอแนะ
4. ปรับ ปรุงข้อ ค าถามแล้ว เสนอผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีม ีค วามเชี่ย วชาญด้านการสร้า ง
เครื่องมือวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรง (Content Validity) ของเนื้อหาจานวน
3ท่าน ได้แก่
1. ผศ. ดร.โชติ บดีรฐั
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
2. ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กนั อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
3. ดร.จิรฏั ฐ์ สันติวงษ์สกุล
อาจารย์พเิ ศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
5. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence : IOC)
โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี้
+1
หมายถึง
มีความเห็นด้วยว่าข้อคาถามใช้ได้
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามใช้ได้หรือไม่
-1 หมายถึง
มีความเห็นว่าข้อคาถามใช้ไม่ได้
6. นาแบบสอบถามที่ผ่ านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วทดสอบหาค่ าดัช นี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ และคัดเลือกข้อคาถามทีม่ ดี ชั นีความสอดคล้อง
ตัง้ แต่ 0.06 ขึน้ ไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)
7. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามที่ผ่ านการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายที่ใช้ในการ
วิจยั (Try Out) กับประชาชนในเขตจังหวัดพิจติ ร จานวน 30 คน โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์
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แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’ s Coefficient of Alpha) โดยกาหนดค่ าความเชื่อ มันรวมของ
่
แบบสอบถาม ไม่น้อยกว่า 0.80 สาหรับสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
มีดงั นี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554) ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ
0.813
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการต่างๆ
ดังนี้
แบบสอบถำม
1. ด าเนิ น การขอหนัง สือ อนุ ญ าตจากส านั ก งานบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้กบั ผูส้ ูงอายุตามหมู่บ้านในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร จานวนทัง้ สิน้ 239 ชุด พร้อมรอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง
3. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตามจานวนกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนด ตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ งของแบบสอบถามก่ อ นน าข้อ มูล มาก าหนดรหัส ตัว แปรและบัน ทึก ข้อ มูล ลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
แบบสัมภำษณ์
1. ผู้ว ิจยั ลงพื้น ที่ส ัมภาษณ์ ผู้สูงอายุต ามการแบ่ งช่ว งอายุ ก ารรับ เบี้ยยังชีพ แบบ
ขัน้ บันไดด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบเจาะจง ช่วงอายุละ 2 คน รวมจานวนทัง้ สิน้ 8 คน
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์ทวไป
ั ่ เกีย่ วกับพฤติกรรการใช้จา่ ยเบีย้ ยัง
ชีพ ความต้องการเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติ และแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขตตาบลทับหมัน ซึง่ ลักษณะการสัมภาษณ์เป็ นการสัมภาษณ์แบบ
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ปลายเปิ ดและปลายปิ ดผสมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง เป็ นจริง และมีความคลาดเคลื่อนน้อย
ทีส่ ุด
3. การจดบันทึกภาคสนาม (Field note) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการจดรวบรวมข้อมูลและมีการ
บันทึกเทปถอดเทปจากการสัมภาษณ์เพื่อ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และทาการสรุปข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ภาคสนามและเพื่อได้ทบทวนให้ทราบได้ว่าได้ขอ้ มูลเพียงพอหรือไม่
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ท าการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิง ปริม าณ โดยน า
แบบสอบถามที่ก ลุ่ ม ตัว อย่า งได้ท าการตอบแล้ว มาวิเคราะห์ป ระมวลผล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แบ่งการวิเคราะห์ตามขัน้ ตอน คือ การ
วิเคราะห์ข้อ มูล เชิงปริมาณ ได้ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุ มาน
หรือสถิตเิ ชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรต้นข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ ูงอายุ
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ทีม่ าของรายได้ จานวน
เบี้ยยังชีพ ที่ได้รบั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการอยู่อาศัย โดยผู้วจิ ยั ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2.วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จา่ ยเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จัง หวัด พิจ ิต ร ทัง้ หมด 4 ด้ า น โดยผู้ว ิจ ยั ได้ ใ ช้ส ถิติเชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) นามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเบีย้ ยังชีพทีเ่ หมาะสมของผูส้ ูงอายุในเขตตาบล
ทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน จัง หวัด พิจ ิต ร โดยผู้ว ิจ ยั ได้ ใ ช้ส ถิติเชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) นามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณ ภาพชีวติ ของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยังชีพในเขต
ต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด พิจ ิต ร ทัง้ หมด 4 ด้าน โดยใช้ส ถิติอ นุ ม านในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t-test) สาหรับตัวแปรต้นทีม่ กี าร
แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ตัวแปรที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ใช้การหาค่า
ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Tests) สาหรับตัวแปรที่มกี ารแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่มขึน้ ไป
ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันให้ใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Sheffe’) และ การหา
ค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
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สถิ ติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ยั ใช้การคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์สาเร็จรูป
โดยใช้สถิตติ ่างๆ ดังนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนำ ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ ( X ) คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 :
73)
X

เมือ่

X

=

N

แทน
คะแนนเฉลีย่
ผลรวมระดับความคิดเห็นทัง้ หมดในกลุ่ม
 X แทน
N
แทน
จานวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2538 : 73)
X

S.D. =

N  x 2  ( x ) 2
N ( N  1)

เมือ่ S.D. แทน

 x แทน
2

N

แทน

ส่วนเบีย่ งเบนความคิดเห็นประสิทธิภาพในกลุ่ม
ผลรวมของระดับความคิดเห็นแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิ ติเชิ งอนุมำน ได้แก่
2.1 ค่าสถิตทิ ดสอบ T - test สาหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม
2.2 ค่ าสถิติท ดสอบ F – test ส าหรับ การวิเ คราะห์ ความแตกต่ างค่ า เฉลี่ย
มากกว่า 2 กลุ่ม (การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว (One – Way ANOVA)
2.3 ค่าสถิตหิ าความถีแ่ บบ Multiple Response
2.4 ค่ า สถิ ติ ค่ า ความแปรปรวนพหุ คู ณ (Multivariate Tests : MANOVA)

