บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาล
ตาบลบ้านคลอง อาเออเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ซึ่งเป็ นการศึกษางานวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) การดาเนินงานศึกษาวิจยั นี้ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผูศ้ กึ ษางานวิจยั นี้ได้ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรทีเ่ ป็นเป้าหมายการวิจยั ได้แก่
1. ผูส้ ูงอายุท่มี รี ายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตาบลบ้านคลองจานวน 5 หมู่ คือ
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ซึ่งได้ลงทะเบียนผูส้ ูงอายุไว้ในเขตเทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเออเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 780 คน
2. การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) การศึกษาครัง้ นี้ กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, T. (1967)) ดังนี้
n

N
1  Ne2

เมื่อ n หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N หมายถึง จานวนประชากร
e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนทีอ่ าจเกิดจากการสุ่มตัวอย่างเท่าทีย่ อมรับได้

81
ในการสุ่มตัวอย่างนี้ ให้มคี วามคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ 0.05 ซึ่งสามารถ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
แทนค่า
n =

780
1 + 780 X (0.05) 2
= 264.40

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 265 คน และ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่ายให้ได้มา
ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ซึ่งแสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามหมู่บา้ น
หมู่ที่

จำนวนผูส้ งู อำยุ

หมู่ท่ี 1
หมู่ท่ี 2
หมู่ท่ี 3
หมู่ท่ี 4
หมู่ท่ี 5
รวม

120
127
157
221
155
780

ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่ำง
15.38
16.28
20.13
28.33
19.87
100

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง
41
43
53
75
53
265

ทีม่ า : แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง ประจาปี 2557
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดยกาหนดประเด็นคาถามที่มีลกั ษณะเป็ น
คาถามปลายเปิ ด และคาถามปลายปิ ด การสร้างเครื่องมือวิจยั ได้แก่ การศึกษาแนวคิด และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยทาการศึกษาจากเอกสาร และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือองค์ประกอบของเครื่องมือวิจยั ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นชุดคาถามเกี่ยวกับอู มิหลังของประชากรและอู มหิ ลังทางสังคม ซึ่ง
เป็ นข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานอาพ อาชีพ รายได้
ต่ อ เดือ น สถานะในครอบครัว จ านวนสมาชิก ในบ้ าน การพัก อาศัย และจ านวนบุ ต ร เป็ น
แบบสอบถามในลักษณะให้เลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 เป็ นชุดคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ ในแต่ละประกอบด้วย
1. สวัสดิการด้านรายได้
2. สวัสดิการด้านสุขอาพอนามัย
3. สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัย
4. สวัสดิการด้านการการส่งเสริมการเรียนรู้
5. สวัสดิการด้านนันทนาการ
โดยใช้คาถามปลายปิด มี 5 ตัวเลือก เป็นแต่ละช่วงคาตอบ ดังนี้
มากทีส่ ุด หมายถึง ผูส้ ูงอายุ มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมมากทีส่ ุด
มาก
หมายถึง ผูส้ ูงอายุ มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูส้ ูงอายุ มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมปานกลาง
น้อย
หมายถึง ผูส้ ูงอายุ มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมน้อย
น้อยทีส่ ดุ หมายถึง ผูส้ ูงอายุ มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมน้อยทีส่ ุด
ลักษณะแบบสอบถามเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบตามแบบของ Likert ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังกล่าว
ตอนที่ 3 เป็นชุดคาถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเออเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 4 เป็ นชุดคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเออเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยใช้คาถามปลายเปิด
กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
ขัน้ ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กาหนดประเด็นในการสอบถาม
3. กาหนดรูปของแบบสอบถาม
4. สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบคาถามทีก่ าหนด
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5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ปี รึกษา
แล้วไปให้ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการหาค่า IOC (Index of Item - Objective congruence) คัดเลือก
ข้อคาถามเข้าเกณฑ์ทม่ี คี ่าดัชนีความสอดคล้อง 0.50 - 1.00 ซึ่งผูเ้ ชีย่ วชาญประกอบด้วย
5.1 ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กนั อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชอัฏพิบูลสงคราม
5.2 ผศ.ดร.โชติ บดีรฐั อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชอัฏพิบูลสงคราม
5.3 ดร.จิรฏั ฐ์ สันติวงษ์สกุล อาจารย์พเิ ศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชอัฏพิบูลสงคราม
6. ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะน าและข้อ เสนอแนะของผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิให้ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม
7. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณ วุฒแิ ละผ่าน
ความเห็น ชอบของอาจารย์ท่ีป รึก ษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ผู้สู งอายุ ท่ีอ ยู่ อ าศัย ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลกจานวน 30 ชุด
8. นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบ
สอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหาค่าสัม ประสิทธิ ์ แอลฟ่า (∝ - Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540 : 125) ได้เท่ากับ 0.92
9. นาผลจากข้อ 5 มาปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสอบถามฉบับจริง
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ ศึกษา ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีขนตอนในการเก็
ั้
บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปติดต่อขอความร่วมมือกับหน่ วยงานของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพื่อดาเนินการในขันตอนการวิ
้
เคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม จะนามาตรวจสอบและลงรหัสข้อมูลก่อนทาการบันทึก
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และความสัมพันธ์
ของตัวแปร และคานวณหาค่าสถิตเิ ชิงอนุมาน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ล ักษณะทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถามจะใช้วธิ ีห าค่าร้อ ยละ
(Percentage) ในการอธิบายข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุจะใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล
ของ บุญส่ง นิลแก้ว (2541 : 146) ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 หาค่าร้อยละ (Percentage) มาใช้วเิ คราะห์ข้อเสนอแนะในการปรังปรุง
มาตรการการจัด สวัส ดิก ารส าหรับ ผู้สู ง อายุ เทศบาลต าบลบ้ านคลอง อ าเออเมือ ง จังหวัด
พิษณุโลก
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจใช้สถิติ t - test สาหรับตัวแปรที่จาแนก
เป็น 2 กลุ่มและใช้สถิตคิ ่าเอฟ (F-test) สาหรับตัวแปรที่จาแนกเป็ น 3 กลุ่มขึน้ ไป และวิเคราะห์
ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ด้วยสถิติ Regression
ตอนที่ 5 ใช้เทคนิค การวิเคราะห์เนื้อ หามาใช้ในการวิเคราะห์ค วามคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
บ้านคลอง อาเออเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สถิ ติที่ใช้ในกำรวิ จยั
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2550 : 74 - 76) ได้แก่
1.1 ร้อยละ (%) (ล้วน สายยศ, 2543: 59)
p 

เมื่อ P
f
N

f
 100
N

แทนค่าร้อยละ
แทนความถีท่ ต่ี อ้ งการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
แทนจานวนความถีท่ งั ้ หมด
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1.2 ค่าเฉลีย่ (  )
= x

n
เมื่อ
แทนค่าเฉลีย่

X แทนผลรวมของคะแนนทัง้ หมดของกลุ่ม
n
แทนจานวนของคะแนนในกลุ่ม
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
S .D. 

เมื่อ

N  D 2  ( D ) 2
N ( N  1)

S.D. แทนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
 X แทนผลรวมของคะแนนดิบของผูต้ อบแบบสอบถาม
 X 2 แทนผลรวมของคะแนนดิบของผูต้ อบแบบสอบถาม
แต่ละคน
N
แทนจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด

2. สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และ Regression

