
 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
ตอการสอนของครูศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอน
และวิธีดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากศูนยการเรียนชุมชน  13  แหง  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  
สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  จํานวน 540  คน 

   3.1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากศูนยการเรียนชุมชน  13  แหง  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  
สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางเครจซีและมอรแกน  (Krejcie &  Morgan , 1970,  p. 308)  ไดจํานวน  225  คน  จากนั้น
ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  รายละเอียดดังตาราง  1 
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ตาราง  1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    

อายุ                  ประชากร                กลุมตัวอยาง 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
    16 – 25  ป 85 95 180 38 43    81 
    26  ปข้ึนไป 150 210 360 98 46 144 

                รวม  540  225 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้เปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

จากแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงผูวิจัย  ไดยึดถือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
โดยแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีมีตอการสอนของครูศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  ซึ่งการสอนของครู
มี   8  ข้ันตอน  คือ 

  1)  เตรียมความพรอม    
  2)  อุนเครื่อง   
  3)  เร่ืองรายบุคคล   
  4)  รวมพลชวยกันสรางสรรคผลงาน   
  5)  ส่ือสารวิธี   
 6)  มากมีวิชาการ   
 7)  สืบสานรายคน   
 8)  สรุปผล กศน.   
 ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ  
แบบลิเคิรท  (Best & Kahn,  1993,  p. 246)  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี   

 5      หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการสอนของครูมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการสอนของครูมาก 
 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการสอนของครูปานกลาง 
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 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการสอนของครูนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการสอนของครูนอยท่ีสุด 

    ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ   
    1)  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  ตาํรา  แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการสอนของครู 

          2)  สรางแบบสอบถามฉบับราง  
    3)   นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธเพือ่ตรวจสอบ  
แนะนํา  ปรับปรุง  แกไข 
       4)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ไดแก     
นายศักดาพงศ  ระพิพันธ  นายอนุชา  พงษเกษม  นายภุชงค  ฉิมพาลี  นางจันทนี  กิ่งไทรงาม  และ 
ดร.จรัสศรี  หัวใจ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content  validity)  และความถูกตองของ
ภาษา  โดยใชเทคนิค  IOC  (ภาคผนวก  ง)   
    5)  นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะ  ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อพิจารณาปรับปรุง  แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช 
    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
        1)  หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว  เพื่อใหแบบสอบถาม
มีความเช่ือม่ันสําหรับการวิจัย  ผูวิจัยนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง  
จํานวน  150  คน  คือ  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    
         2)  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวหาคาความเช่ือม่ันตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach, 1970, p. 202)  (คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา)  โดยคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากบั .9128 
        3)  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  มาปรับปรุงแกไข  และจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ 
เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป    
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

   ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้
   3.3.1  บันทึกเสนอใหมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  ออกหนังสือขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
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3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง   

3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง 
       3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิ จัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองหลังจากสง

แบบสอบถามไปแลว  2  สัปดาห 
       3.3.5 แบบสอบถามท่ีไมไดรับคืน  ผูวิจัยไดนดักลับมารับในสัปดาหถัดไป 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 3.4.1  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ
ในสวนของแบบสอบถามผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม  ในแตละตอนของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
     ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล 
โดยใชความถ่ีและคารอยละ  แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
       ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการสอนของครู
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  ซ่ึงการสอนของครูมี   8  ขั้นตอน  คือ  
เตรียมความพรอม  อุนเครื่อง  เรื่องรายบุคคล  รวมพลชวยกันสรางสรรคผลงาน  สื่อสารวิธี  
มากมีวิชาการ  สืบสานรายคน  สรุปผล กศน.  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
เปรียบเทียบคาเฉล่ียจําแนกตามเพศ  อายุ  แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ
 3.4.2  เกณฑในการวิเคราะหขอมูล  ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูลของเบสท (Best, 1993,    
p. 247) 

คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  ดังน้ี 

  3.5.1  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชคาความถี่และคารอยละ 
      3.5.2  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนของครู
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  สถิติที่ใช  คือ  คะแนนเฉลี่ย (mean)  และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  ในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย 

    3.5.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนของครูศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  จําแนกตาม  เพศ  และอายุ ใชการทดสอบคาที  (t – test) 
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