
บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการประเมินการด าเนินงานโครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่
เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นการจดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.) โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิตท่ีิใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholders) เก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ วิทยาลยัสารพดัชา่ง

กาญจนบรุี สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  ประกอบดว้ย กลุม่บคุคล 4 กลุม่ดว้ยกนั 

ประกอบดว้ย คือ 

1. คณะกรรมากรบริหารสถานศกึษาวิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี ท าหนา้ท่ีระหวา่งปี 

การศกึษา 2559 – 2560  จ  านวน 10 คน ประกอบดว้ย  

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา ฝ่ายแผนงาน 

และความรว่มมือ และฝ่ายบรหิารทรพัยากร จ านวน 4 คน ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100 

- ผูแ้ผนฝ่ายวิชาการ ผูแ้ทนฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา ผูแ้ทนฝ่าย 

แผนงานและความรว่มมือ และผูแ้ทนฝ่ายบรหิารทรพัยากร จ านวน 4 คน ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100 

- ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 คน ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100 
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2. ครูผูส้อน หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรู ้

และประสบการณว์ิชาชีพ  จ านวน 20 คน ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100 

3.  นกัศกึษาปัจจบุนั หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอน 

ความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพท่ียงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 และ 2  ปีการศกึษา 2561 จ านวน 56 คน 

ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100 

4.  นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรู ้

และประสบการณว์ิชาชีพท่ีส าเรจ็การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา  2559 – 2560  จ านวน 80  คน 

ไดร้บัคืนจ านวน  77 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 96.25 

5. สถานประกอบการ/หนว่ยงานท่ีนกัศกึษาปฏิบตังิาน/ท างานอยู่ จ  านวน 40 แหง่  

ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบประเมิน ซึ่งประกอบดว้ยการประเมินหลกัสตูรดา้น

ตา่ง ๆ ประกอบดว้ย 3 ชดุ คือ 

  ชดุท่ี 1 ส าหรบัผูต้อบแบบสอบถาม กลุม่ผูบ้รหิาร และครูผูส้อน จ านวน 4 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 การประเมินโครงการดา้นบรบิท 

ตอนท่ี 3 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัพืน้ฐาน 

   ตอนท่ี 4 การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ 

   ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

  ชดุท่ี 2 ส  าหรบัผูต้อบแบบสอบถาม กลุม่นกัศกึษาปัจจบุนัผูส้  าเรจ็การศกึษา จ านวน 

4 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัพืน้ฐาน 

   ตอนท่ี 3 การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ 

   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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  ชดุท่ี 3  ส  าหรบัผูต้อบแบบสอบถาม กลุม่สถานประกอบการ/หน่วยงาน จ านวน 

 4 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัพืน้ฐาน 

   ตอนท่ี 3 การประเมินโครงการดา้นผลผลิต 

   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 

แบบประเมินขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบให้

เลือกตอบ แบบประเมินดา้นบรบิท ปัจจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ และผลผลิตของหลกัสตูร ของแตล่ะ

ฉบบัจะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 

 ซึ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมิน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดคะแนนตามระดบัความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถามในแตล่ะขอ้ค าถาม โดยใหร้ะดบัคะแนน ดงันี  ้

  มากท่ีสดุ หรือเหมาะสมท่ีสดุ  ใหร้ะดบัคะแนน 5 คะแนน 

  มาก หรือเหมาะสมมาก   ใหร้ะดบัคะแนน 4 คะแนน 

  ปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง ใหร้ะดบัคะแนน 3 คะแนน 

  นอ้ย หรือเหมาะสมนอ้ย   ใหร้ะดบัคะแนน 2 คะแนน 

  นอ้ยท่ีสดุ หรือเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ  ใหร้ะดบัคะแนน 1 คะแนน 
 

3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งโดยมีขัน้ตอน ดงันี  ้

1. ศกึษาหลกัการ จากหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดกรอบและ 

ขอบเขตในการวิจยั โดยสว่นใหญ่ผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรของ รอง

ศาสตราจารย ์ดร.เตือนใจ เกตษุา และคณะ วิสทุธ์ิ เลิศปีตวิณิชย ์และชศูรี ธนาประเสรฐิสขุ  

2. สรา้งแบบประเมินใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

3. น าเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยใชก้ารหา 

คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
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4. น าเครื่องมือไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูผูส้อน นกัศกึษาและผูส้  าเรจ็การศกึษา สถาน 

ประกอบการ/หนว่ยงาน ท่ีไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 40 คน แลว้น าขอ้มลูวิเคราะหต์รวจสอบ

คณุภาพของเครื่องมือ ซึ่งหาคา่อ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม (Discrimination power) โดยใชก้าร

ทดสอบแบบ (t-test) และวิเคราะหห์าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอล

ฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้า่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.978 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็ยรวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. ผูว้ิจยัด  าเนินการจดัเก็บขอ้มลูจากนกัศกึษาในชั่วโมงเรียนวนัเสาร-์อาทิตย ์โดยผูว้ิจยัท า 

การแจกจา่ยและจดัเก็บแบบประเมินดว้ยตนเอง 

2. การจดัการจดัเก็บขอ้มลูจากนกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาไดข้อความอนเุคราะหค์รูและ 

เพ่ือน ทางไปรษณียใ์นการแจกแบบสอบถามและจดัเก็บขอ้มลู 

3. การจดัเก็บขอ้มลูจากสถานประกอบการ/หนว่ยงาน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดัเก็บชอ้มลู 

ดว้ยตนเอง 

4. น าแบบประเมินทัง้หมดมาวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อสรุปและอภิปรายผล 
 

5. การวิเคราะหข้์อมูล 

 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดด้ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences)  ซึ่งในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบประเมิน ใชก้ารแจกแจงความถ่ี  

(Frequency) และ ค านวณหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูร คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ ดา้น 

กระบวนการผลิตและดา้นผลผลิต ซึ่งไดจ้ากการมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ใชก้าร

วิเคราะหห์าคา่มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stendard 

deviation) 
 

 

 

 



107 
 

เม่ือไดค้า่มชัฌิมเลขคณิตแลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระเมินท่ีวางไว ้จงึท าการแปลผล  

โดยเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวด้งันี ้(เตือนใจ เกตษุา, สมจิตรา เรืองศรีและเพ็ญศรี เศรษฐวงศ ์

2543 , 23) 

  คา่เฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสดุ 


