บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันภาษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มาใช้บริการห้องปฏิบัติการของสถาบันภาษาและบริการอื่น โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาทีเ่ รียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 269 คน โดยการเปิดตาราง Krejcie
& Morgan

ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ สังกัดคณะ ชั้นปี จานวนครั้งในการเข้าใช้บริการ
สถาบันภาษา เวลาที่เข้าใช้บริการสถาบันภาษา และประเภทของบริการที่ใช้
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย พึงพอใจในการให้บริการของสถาบันภาษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จาก
คาตอบที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วย เพศ สังกัดคณะ ชั้นปี จานวนครั้งในการเข้าใช้บริการ
สถาบันภาษา เวลาที่เข้าใช้บริการสถาบันภาษา และประเภทของบริการที่ใช้
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีนะดับความคิดเห็น 5 ระดับ ตามวิธีการวัดแบบประเมิน
ค่าของลิเกิร์ต (Likert Scale) ในคาถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการให้บริการจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านห้องสานักงานสถาบันภาษา ด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา และด้าน
การให้บริการของบุคลากร
ตอนที่ 3 ปัญหาและความต้องการการใช้บริการของสถาบันภาษาเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีนะดับความคิดเห็น 5 ระดับ ตามวิธีการวัดแบบ
ประเมินค่าของลิเกิร์ต (Likert Scale) ในคาถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการให้บริการจะ
แบ่งออกเป็น 1 ด้าน คือ ด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. จัดทาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนด โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวิจัย
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของสถาบันภาษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไข
4. การตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม
4.1 การนาแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try-out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เคยใช้บริการของสถาบันภาษา จานวน 30 คน ที่มิใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
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4.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสถาบันภาษามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.4664 - 0.8733 (ตาราง 6
ผนวก ข)
4.3 การหาค่าอานาจจาแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discrimination Power)
โดยใช้เทคนิค Item – total Correlation ซึ่งความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันภาษา
มีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.3733 - 0.9176 (ตาราง 6 ผนวก ข)
5. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยตรงโดยวิธีการสุ่มแจกแบบสอบถาม จานวนทั้งหมด 900 ชุด ได้รับกลับคืนมา
จานวน 269 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.33% จากนั้นดาเนินการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนเพื่อ
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับและจัดแยกประเภทของ
แบบสอบถามตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลาดับ ดังนี้
2.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นการวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลความความพึงพอใจในการให้บริการของ
สถาบันภาษา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการประมวลผลทาง
หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่
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กับบรรยายและสรุปผลการวิจัย ซึ่งกาหนดการให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545 : 102 - 103)
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
กาหนดให้เป็น 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
กาหนดให้เป็น 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
กาหนดให้เป็น 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
กาหนดให้เป็น 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กาหนดให้เป็น 1 คะแนน
แล้วนาคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวปัญหาและความต้องการการ
ใช้บริการของสถาบันภาษา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับบรรยายและสรุปผลการวิจัย ซึ่งกาหนดการให้คะแนนคาตอบของ
แบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102 - 103)
ระดับปัญหามากที่สุด
กาหนดให้เป็น 5 คะแนน
ระดับปัญหามาก
กาหนดให้เป็น 4 คะแนน
ระดับปัญหาปานกลาง
กาหนดให้เป็น 3 คะแนน
ระดับปัญหาน้อย
กาหนดให้เป็น 2 คะแนน
ระดับปัญหาน้อยที่สุด
กาหนดให้เป็น 1 คะแนน

~ 39 ~

แล้วนาคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

