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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง ความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม
จังหวัดจันทบุรี ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross - Sectional
Design) เพือศึกษาเกี ยวกับความกตัญ ูกตเวที และเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว
กับความกตัญ ูกตเวทีของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินงานดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. การกําหนดประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาโรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม
จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 232 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ใ นการวิจยั ครังนี ได้แก่ นัก เรี ยนชันมัธยมศึ กษา โรงเรี ยนมัธยม
วัด เขาสุ กิ ม จังหวัดจันทบุ รี ปี การศึ กษา 2555 จํานวน 147 คน คํานวณจากสู ตรของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane. 1973 : 1088 ; อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิX . 2534 : 13 - 14) และกําหนด
ค่าความเชือมันทีระดับ 95 % โดยมีความคลาดเคลือนในการสุ่ ม ± .05
วิธี ก ารได้ม าซึ งกลุ่ ม ตัวอย่า งในการวิ จยั ครั งนี ใช้ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบมี ระบบ
(Systematic Sampling) โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน ดังนี
2.1 กําหนดหมายเลขประจําตัวของนักเรี ยน ตามลําดับหมายเลขประจําตัว ซึ งมีตงแต่
ั
หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 232
2.2 กําหนดจํานวนอันตรภาคชัน โดยการเอาจํานวนประชากรทีใช้ในการวิจยั หารด้วย
จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีคํานวณได้ ซึ งในการวิจยั ครังนี คือ 232 หารด้วย 147 ได้จาํ นวนอันตรภาคชัน
เท่ากับ 1.58
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2.3 เขียนหมายเลข 1 และ 2 ใส่ กระดาษ แล้วนําไปใส่ ในกล่อง จับฉลากหมายเลข
ทีอยูใ่ นกล่องขึนมา ถ้าได้หมายเลขประจําตัวของนักเรี ยนคนใด ให้ใช้หมายเลขนันเป็ นของกลุ่มตัวอย่าง
คนแรก จากนันดําเนิ นการหากลุ่มตัวอย่างคนทีสอง โดยการเอาจํานวนอันตรภาคชันซึ งมีค่าเท่ากับ
1.58 มาบวกกับหมายเลขประจําตัวของกลุ่มตัวอย่างคนแรก ถ้ามีเศษให้ปัดลง และหากลุ่มตัวอย่าง
คนทีสาม โดยการเอาจํานวนอันตรภาคชันคูณ 2 แล้วบวกกับหมายเลขประจําตัวของกลุ่มตัวอย่าง
คนแรก ถ้ามีเศษให้ปัดลง เช่น ให้ i = อันตรภาคชัน และ R = ตัวอย่างทีสุ่ มได้ จะได้ R, R+ i, R+2i,
R+3i, …., R +(n-1)i ดําเนินการเช่นนีต่อไปเรื อย ๆ จนได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างครบทังหมด 147 คน
ตามทีต้องการ
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้แบบสอบถามมาเป็ นเครื องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ซึ งมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงานดังนี
1. ขั(นตอนการสร้ างเครืองมือ
ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถาม โดยพัฒนาจากแบบทดสอบวัดจริ ยธรรมด้านความกตัญ ู
ของทวีศกั ดิX จงประดับเกียรติ (2533 : 116 - 121) พร้ อมทังได้ศึกษามาจากทฤษฎี และผลงานวิจยั
ที เกี ยวข้อง แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไขเพื อใช้เป็ นเครื องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลให้ครอบคลุ ม
กับ เนื อหาตามกรอบแนวคิ ดและวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั โดยแบ่ งลักษณะของแบบสอบถาม
ออกเป็ น 7 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ลัก ษณะคํา ถามเป็ นแบบเลื อกตอบ (Check
List)
มีจาํ นวน 5 ข้อ ได้แก่ อาชี พของผูป้ กครอง ประเภทของครอบครัว การไปวัดทําบุญ การรักษาศีล 5
และการนังสมาธิ
ตอนที 2 ความกตัญ ู ก ตเวที ลัก ษณะคํา ถามเป็ นแบบเลื อกตอบ (Check List)
3 ตัวเลื อก มีจาํ นวน 20 ข้อ แบ่งเป็ นความกตัญ ูกตเวทีต่อบุคคล จํานวน 10 ข้อ และความกตัญ ู
กตเวทีต่อสถาบัน จํานวน 10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิX . 2534 :
131)
ปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ด ให้ 1 คะแนน
ปฏิบตั ินอ้ ย
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิมาก
ให้ 4 คะแนน
ปฏิบตั ิมากทีสุ ด ให้ 5 คะแนน
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เกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ค่าสู งสุ ดลบด้วยคะแนนทีค่าตําสุ ดหารด้วย
จํานวนช่ วง 5 ช่ วง ได้แก่ มากที สุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด (บุญชม ศรี สะอาด และ
บุญส่ ง นิลแก้ว. 2535 : 103)
คะแนนเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความกตัญ ูกตเวทีระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความกตัญ ูกตเวทีระดับมาก
คะแนนเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความกตัญ ูกตเวทีระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความกตัญ ูกตเวทีระดับน้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความกตัญ ูกตเวทีระดับน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว (การปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งของผู ้ป กครอง)
มีลกั ษณะของคําตอบเป็ นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ จริ งมากทีสุ ด
จริ งมาก จริ ง ปานกลาง จริ ง น้อย และไม่ จริ ง เลย ตามมาตรวัดเจตคติ ของลิ เคอร์ ท (บุ ญธรรม
กิจปรี ดาบริ สุทธิX. 2534 : 131) มีจาํ นวนคําถามทังหมด 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน
จริ งน้อย
ให้ 2 คะแนน
จริ งปานกลาง ให้ 3 คะแนน
จริ งมาก
ให้ 4 คะแนน
จริ งมากทีสุ ด ให้ 5 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ค่าสู งสุ ดลบด้วยคะแนนทีค่าตําสุ ดหารด้วย
จํานวนช่วง 5 ช่วง ได้แก่ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด (บุญชม ศรี สะอาด และบุญส่ ง
นิลแก้ว. 2535 : 103) รายละเอียดดังนี
คะแนนเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างระดับมาก
คะแนนเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างระดับน้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างระดับน้อยทีสุ ด
ตอนที 4 ปั จจัยด้านครอบครัว (สัมพันธภาพภายในครอบครัว) มีลกั ษณะของคําตอบ
เป็ นแบบมาตรประเมิ น ค่ า (Rating Scale) มี ม าตรวัด 5 ระดับ ได้แ ก่ จริ ง มากที สุ ด จริ ง มาก
จริ งปานกลาง จริ งน้อย และไม่จริ งเลย ตามมาตรวัดเจตคติของลิเคอร์ ท (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิX .
2534 : 131) มีจาํ นวนคําถามทังหมด 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
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ไม่จริ งเลย ให้ 1 คะแนน
จริ งน้อย
ให้ 2 คะแนน
จริ งปานกลาง ให้ 3 คะแนน
จริ งมาก
ให้ 4 คะแนน
จริ งมากทีสุ ด ให้ 5 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ค่าสู งสุ ดลบด้วยคะแนนที ค่ าตําสุ ดหารด้วย
จํานวนช่วง 5 ช่วง ได้แก่ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด (บุญชม ศรี สะอาด และบุญส่ ง
นิลแก้ว. 2535 : 103) รายละเอียดดังนี
คะแนนเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีสัมพันธภาพระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีสัมพันธภาพระดับมาก
คะแนนเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีสัมพันธภาพระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีสัมพันธภาพระดับน้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีสัมพันธภาพระดับน้อยทีสุ ด
2. วิธีการหาคุณภาพเครืองมือ
2.1 การตรวจสอบเครื องมือ เป็ นการตรวจสอบความตรงของเนื อหาเชิ งพินิจ (Face
Validity) โดยดูตามโครงสร้างของเนื อหาและความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด จากนันได้นาํ ไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ และแก้ไข
รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะ เพือที ผูว้ ิจยั จะได้นาํ เครื องมื อมาปรั บปรุ งแก้ไ ขให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
การวิจยั ครังนี
2.2 การตรวจสอบความเทียง (Reliability) ของเครื องมือโดยการนําไปทดลองใช้กบั
กลุ่ มตัวอย่างที มี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกับประชากรที ทําการศึ กษาที โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญตําบล
มะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์
หาค่า ความเชื อมันด้วยวิธีหาค่ า สัม ประสิ ทธิX แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี ของครอนบาค
(Cronbach. 1990 : 202 - 204) ซึ งจากผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื อมันทังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.89
เมือจําแนกเป็ นรายด้านมีค่าความเชือมัน ดังนี
2.2.1 แบบวัดความกตัญ ูกตเวที ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.84
2.2.2 แบบวัดการปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง ได้ค่าความเชื อมัน
เท่ากับ 0.84
2.2.3 แบบวัดสัมพันธภาพภายในครอบครัว ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.92
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อเพือขอความอนุ เคราะห์และการอํานวยความสะดวกถึ งสํานักงาน
เขตพืนที เขต 17 และโรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม จังหวัดจันทบุรี เพือขออนุ ญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพืออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามไปชีแจงวัตถุประสงค์และอธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถาม
พร้ อมทังแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบอิสระ จากนันเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
ในวันเดี ยวกัน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของแบบสอบถามทุกฉบับก่อนออกจากพืนที
ถ้าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างใดมีคาํ ตอบไม่สมบูรณ์ จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพิมเติมให้สมบูรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้กาํ หนดขันตอนการดําเนิ นงาน โดยนําแบบสอบถามทังหมด
ทีผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของนัก เรี ย น วิเ คราะห์ ด้วยสถิ ติเ ชิ ง พรรณนาโดยการวิเ คราะห์
หาค่าความถี ค่าร้อยละ
2. ความกตัญ ูก ตเวทีข องนัก เรี ย น วิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเชิ งพรรณนาโดยการวิเคราะห์
หาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
3. ปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครอง และสัมพันธภาพ
ภายในครอบครั ว วิเ คราะห์ ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยการวิเ คราะห์ ห าค่ า ความถี ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
4. ทดสอบความแตกต่ างระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับความกตัญ ู กตเวที ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ F-test และกรณี ทีพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ
ตัวแปรอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
5. ทดสอบความแตกต่า งระหว่า งปั จ จัย ด้า นครอบครั ว ได้แ ก่ การปฏิ บ ัติ ต นเป็ น
แบบอย่างของผูป้ กครอง และสัมพันธภาพภายในครอบครัว กับความกตัญ ูกตเวที ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา โดยใช้สถิติเชิ งอนุ มาน คือ F-test และกรณี ทีพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ
ตัวแปรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่
(Scheffe′)
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สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพืนฐาน
1.1 ค่าความถี ค่าร้อยละ
1.2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2. สถิติทีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ได้แก่ ค่าสัมประสิ ทธิX แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค
3. สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี ยของตัวแปรอิ สระมากกว่า 2 กลุ่ มขึ นไปกับ
ความกตัญ ู กตเวที ด้วย F-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
3.2 วิเคราะห์ ความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe′) กรณี ทดสอบด้วย
F-test แล้วพบว่าค่าเฉลียของตัวแปรอิสระมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

