
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด   
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จํานวน 511,246 คน จังหวัดระยอง จํานวน 612,095 คน และจังหวัด
ตราด จํานวน 220,008 คน รวมท้ังส้ิน 1,343,349 คน (กรมการปกครอง. ออนไลน. 2553) 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง และต ราด กาํหนดขนาด                
ของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% (สิทธ์ิ  ธีรสรณ. 2552 : 118) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การสุมตัวอยาง             
ใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามพ้ืนท่ีจังหวัด และกําหนดสัดสวน           
กลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ บุคคลท่ัวไป, นักเรียน นักศึกษา และ
ผูนําชุมชน จากนั้นใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง       
ตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน จังหวัดระยอง จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป 
จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน และจังหวัดตราด 
จํานวน 132 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 66 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน 
จํานวน 16 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนที่  1 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกเปนเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และพ้ืนท่ีอยูอาศัย 
 ตอนที่  2 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น             
ตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
 ตอนที่  3 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) และเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีโดยใชเกณฑการพิจารณา 5 ระดับ 
ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ มาก 
  3  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ นอย 
  1  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ นอยท่ีสุด 
  3.1 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี ้
   3.1.1 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริการวิชาการ              
จากเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ และขอรับคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒ ิ
   3.1.2 สัมภาษณสภาพปจจุ บันเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ              
ความเปนอยู และปญหาของชุมชน หรือหนวยงานจากผูนําชุมชนหรือหัวหนาหนวยงาน เชน 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล พัฒนาการอําเภอ และสถานประกอบการในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
   3.1.3 สรางแบบสอบถาม โดยเขียนขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค
และนิยามตัวแปรท่ีศึกษา 
   3.1.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบพิจารณาแกไข และนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน 
   3.1.5 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขเสร็จแลว     
เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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  3.2 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
   แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี ้
   3.2.1 ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยการนําแบบสอบถามไปตรวจสอบ              
ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช เพ่ือขอคําแนะนํา ปรับปรุงและแกไข 
โดยผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน  
   3.2.2 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําไปหาคาความเช่ือม่ันโดยการนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมทดลองจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถาม 
สามารถส่ือความหมายตรงท่ีผูวิจัยตองการ แลวจึงนํามาหาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.97 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอหนังสือจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล      
จากกลุมตัวอยางในหนวยงานตาง ๆ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยเกบ็แบบสอบถาม
และรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
 2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง 
 3.  วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 3 โดยการหาคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอแลวนาํไป
เปรียบเทียบคะแนนท่ีกําหนด ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2541 : 45-46) 
  คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับนอย 
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  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1. คารอยละ (Percentage) 
 2. คาเฉล่ีย (Mean) 
 3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
 วิ เคราะหแบบสอบถามเปรียบเทียบระดับความตองการการรับบริการวิชาการ                  
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จาํแนกตาม
ประเภทของกลุมตัวอยาง และจําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ีระยอง และตราด โดยใชการวเิคราะห
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 




