
 

 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินการ วิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4  
จ านวน 319 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4  การก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้ตารางของ Taro Yamane (1960)  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  252 คน  

สาขาวิชาการจัดการ จ านวนประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (Taro Yamane) 
ชั้นปีที่ 2 73 63 
ชั้นปีที่ 3 138 103 
ชั้นปีที่ 4 108 86 

รวม 319 252 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ออกแบบและท าการสร้างแบบสอบถาม  
 3. น าเครื่องมือไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื่องมือด้านเนื้อหา รูปแบบและการใช้ภาษาเพ่ือขอ
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ค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 4. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญมาท าการแก้ไขปรับปรุง ให้เป็นเครื่องมือที่
สมบูรณ์ 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับแก้ตามที่ผู้เชียวชาญแนะน าไปทดลองใช้(Tryout) กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4  จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 0.94 จากนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถามถ่ายเอกสารเพื่อเก็บข้อมูลจริง  

แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ  โดยแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ  (check list)                              
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปที่ 4 ที่มีต่อ
หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating  scale) 5 ระดับ โดยก าหนดให้ 
  ระดับ   1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
             ระดับ   2 หมายถึง  น้อย 
   ระดับ   3  หมายถึง  ปานกลาง 
              ระดับ   4  หมายถึง  มาก 
              ระดับ   5  หมายถึง  มากที่สุด 
 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                               
          

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการตอบแบบสอบถาม 

  2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือ เพื่อสอบถาม              
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จ านวน 252  ฉบับ ได้แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์กลับมาจ านวน 252 ชุด คิดเป็นร้อยละ  100  จาก
จ านวน  แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้จัดส่ง 

  3. ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ภุมพาพันธ์  2558 – 1 มิถุนายน 2558 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค าสั่งจากโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 
               1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้คือ  ความถ่ี ร้อยละ  
  1.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  1.3 การวิเคราะห์เพ่ือความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จ าแนกตามเพศ สถิติที่ ใช้คือ t-test  
(Independent)  
   
การแปลความหมาย 
 เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ใช้ในงานวิจัย (บุญชม  ศรีสะอาด. รูปแบบการควบคุมวิทยา
นิพน์.  โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,  
2533.)  คือ   
     ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
  4.51  -  5.00   มากที่สุด 
  3.51  -  4.50   มาก 
  2.51  -  3.50   ปานกลาง 
  1.51  -  2.50   น้อย 
  1.00  -  1.50   น้อยที่สุด 
  

 

 

  

 
 

 


