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บทที่ 3                      
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
การดําเนนิการวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยกําหนดวธิดีําเนินการวิจยัตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3.2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3.2.2  วิธีสรางแบบสอบถาม 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.3.1  การหาคาความเที่ยงตรง  (Validity) 
3.3.2  การทดสอบหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination  power) 
3.3.3  การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4.1  แจกแบบสอบถาม 
3.4.2  รวบรวมแบบสอบถาม 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.5.1  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ 
3.5.2  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

3.6 สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
3.6.1  คารอยละ 
3.6.2  คาเฉลี่ย 
3.6.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.6.4  คาสถิติในการทดสอบคาเฉลี่ย  2  กลุม 
3.6.5  คาสถิติในการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
3.6.6  สถิติที่ใชเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยรายคู 
3.6.7  คาสัมประสิทธิ์แอลฟาการหาคาความเชื่อมัน่ 
3.6.8  คาอํานาจจําแนก 
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3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง                  

 
ประชากร  ไดแก  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  ทั้ง  6  แหง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 2/2548  จํานวน  6,192  คน  
กลุมตัวอยาง  สุมตัวอยางโดยการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และ

มอรแกน  (Krejcie  &  Morgan,  1970,  p. 95)  จํานวน  361  คน  
การวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังตอไปนี้  
สุมตัวอยางโดยประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง  จาก ตารางเครจซี่และมอรแกน ไดกลุม

ตัวอยางนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่ง
อําเภอ  ทั้ง  6  แหง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  361  คน แตละแหงคํานวณหากลุมตัวอยาง
โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  หลังจากนั้นในการแจกแบบสอบถาม  เลือกกลุมตัวอยางแบบอาศัย
ความนาจะเปน  (Probability  Sampling)  ใชการสุมแบบงาย  (Simple Random Sampling)  โดยวิธีจับ
ฉลาก 
 
ตาราง 5  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 

อําเภอ ประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
1. เมือง 
2. พระประแดง 
3. บางพล ี
4. บางบอ 
5. พระสมุทรเจดยี 
6. บางเสาธง 

2,076 
1,441 
1,029 
617 
514 
515 

121 
84 
60 
36 
30 
30 

รวม      6,192  คน       361  คน 

 
(ที่มา :  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัสมุทรปราการ, 2548, หนา 52) 
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3.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 
 3.2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  scale)  5  ระดับ  เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  6  แหง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  ตอการ
ใหบริการการศึกษา   กําหนดเกณฑตามแบบของลิเคิรท  Likert  (Best  &  Kahn,  1989,  p. 246)  ดังนี้ 

  คะแนน  5   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด                       
  คะแนน  4   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  มาก                      
  คะแนน  3   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง                       
  คะแนน  2   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  นอย                       
  คะแนน  1   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  นอยที่สุด    

 3.2.2  วิธีสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้    
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการบริหารงานของศูนยบริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ ทั้ง  6  แหง   ในจังหวัดสมุทรปราการ 
2) กําหนดรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ

การดําเนินงานของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ ทั้ง  6  แหง  ในจังหวัด
สมุทรปราการ  ในดานตางๆ  คือ  

(1)  ความพึงพอใจ 
(2)  การใหบริการ 
(3)  องคประกอบ  5  ดาน  ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่ง

อําเภอ ทั้ง  6  แหง  ในจังหวัดสมุทรปราการ                                            
 

3.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ในการวิจัยครั้งนี้แยกออกเปน 
 3.3.1  การหาความเที่ยงตรง  (Validity) 

 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น
มาแลวเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน  พิจารณาตรวจแกภาษา  
เนื้อหา  โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก  ค)  และโครงสรางเพื่อใหเกิดความเขาใจแกผูตอบและ
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สามารถวัดไดตรงจุดประสงคที่ตองการวัด  แลวนํามาปรับปรุงแกไข  กอนนําไปหาคาอํานาจจําแนก
และความเชื่อมั่นตอไป 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน  ประกอบดวย 
1) นายชัยวัฒน  ผดุงญาติ   ผูเชี่ยวชาญสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2) นายเกียรติศักดิ์  พิมลสมพงษ    ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
3) นายสิทธิศักดิ์  สุคนธวงศ   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอพระประแดง 
4)   นางเบญจพร  ราชวิริยารักษ    ครูชํานาญการ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดสมุทรปราการ  
5)  นายวรทัต  ลัยนันท    อดีตศึกษานิเทศกระดับ  9 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดสมุทรปราการ   
3.3.2  การทดสอบหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination  power) 

ไดดําเนินการโดยการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบใชกับกลุม
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  30  คน  แลวนํามาวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ  
(ภาคผนวก ง)  โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment)  ระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวม  คาอํานาจจําแนกรายขอที่เหมาะสม  มีคาตั้งแต  0.21–0.67  (พวงรัตน  ทวีรัตน,  
2540,  หนา  130)                        
 3.3.3  การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามดังนี้ 

นําแบบสอบถามหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค  (Cronbach,  1970,  p. 161)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.93  (ภาคผนวก  ง) 

 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล                
 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล   โดยขอหนังสือจากสํานักงานประสานงาน

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เพื่อขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารสถานศึกษา
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ ทั้ง  6  แหง   ในจังหวัดสมุทรปราการที่ไดรับ
การสุมตัวอยาง  โดยผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
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 3.4.1  แจกแบบสอบถามจํานวน 361 ฉบับ  ไปยังกลุมตัวอยางที่ไดจับฉลากไว 
 3.4.2  รวบรวมแบบสอบถามดวยตัวเอง  ในการประชุมนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ  
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ ทั้ง  6  แหง   ในจังหวัดสมุทรปราการ  ได
แบบสอบถามกลับคืนมา  361  คิดเปนรอยละ  100 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้    
3.5.1  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ 
3.5.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  ดังนี้    

1) หาคาความถี่  รอยละ  หาคาเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปนรายขอ  ราย
ดานและภาพรวม  โดยอาศัยเกณฑการประเมินดังนี้  (Best,  1993,  p. 247)  
    4.51 - 5.00  หมายถึง    ความพึงพอใจตอการใหบริการ   ระดับมากที่สุด 
    3.51 - 4.50  หมายถึง    ความพึงพอใจตอการใหบริการ   ระดับมาก 
    2.51 - 3.50  หมายถึง    ความพึงพอใจตอการใหบริการ   ระดับปานกลาง 
    1.51 - 2.50  หมายถึง    ความพึงพอใจตอการใหบริการ   ระดับนอย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง    ความพึงพอใจตอการใหบริการ   ระดับนอยที่สุด            

2) เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการ  จําแนกตามเพศ  (เพศชาย  เพศหญิง)  
ดวยการทดสอบคาที       

3)  เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการ  จําแนกตามอายุ  (4  กลุมอายุ)  ดวย
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One  way  ANOVA)  และวิเคราะหเปนรายคูในกรณีมีความ
แตกตางดวยวิธีของ  เชฟเฟ           

 
3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก  
 3.6.1  คารอยละ 

 3.6.2  คาเฉลี่ย 
 3.6.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 3.6.4  เปรียบเทียบคาที   
 3.6.5  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
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 3.6.6  สถิติที่ใชเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยรายคู  ดวยวธิีของ เชฟเฟ 
 3.6.7  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค   

                  3.6.8  คาอํานาจจําแนก                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5  แผนการปฏบิัติงานวจิัยตามขั้นตอน 

ศึกษาขอมูล
เบื้องตน 

ศึกษาขอบเขต / ภารกิจการ 
บริหารงาน กศน. 

กรอบแนวคิด 
การวิจยั 

สรางและพฒันา 
เครื่องมือวจิัย 

กําหนดโครงสรางเนื้อหา
การบริหารงาน กศน. 

รางเครื่องมือที ่
ใชในการวิจยัวิจัย 

ตรวจสอบเครือ่งมือ 
ดานเนื้อหา 

ตรวจเครื่องมอืโดย 
ผูเชี่ยวชาญ  5  คน 

ทดลองใชเครือ่งมือ 
ทดลองใชเครือ่งมือกับ 
นักศึกษา 30 คน เพื่อหา
ความเที่ยงของเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ไดขอมูล 361 คน 

วิเคราะหขอมูล 
และรายงานผล 

สอบถาม 
นักศึกษา กศน. 

สรุปผลการวิจยั 
และรายงานผล 

เครื่องมือ 
มีความตรง 

เครื่องมือ 
แบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณ 

ผลการดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ ขั้นตอน 


