
บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองช่ือว่า One - Group Pretest - Posttest Design ในรูปแบบของการส ารวจในชัน้
เรียน (Class Survey) เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัผลการใช้กรณีศกึษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 
ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม ทัง้ในแง่ผลการเรียนของนักศึกษาท่ีวัดจาก
แบบทดสอบ และความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีวดัจากแบบสอบถาม มีวิธีการวิจยัดงันี ้
 
สถานที่ด าเนินการวิจัย  

 
คณะวิทยาการจดัการ วิทยาเขตเวียงบวั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ตัง้อยู่เลขท่ี 202 

ถนนช้างเผือก ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประชากร 

 
ประชากร (Population) คือ นกัศกึษาภาคพิเศษ ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีเรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ (MGT 2201) 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2551 จ านวนทัง้สิน้ 3 กลุ่มเรียน ได้แก่ กลุ่มเรียน 02 (เสาร์-อาทิตย์) 
กลุ่มเรียน 04 (เสาร์-อาทิตย์) และกลุ่มเรียน 02 (จนัทร์-ศกุร์) ซึ่งเป็นนกัศึกษาท่ีเข้าเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรมครบทกุครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากร 
กลุ่มเรียน จ านวน (คน) 

กลุม่เรียน 02 (เสาร์-อาทิตย์) 68 
กลุม่เรียน 04 (เสาร์-อาทิตย์) 50 
กลุม่เรียน 02 (จนัทร์-ศกุร์) 50 

รวม 168 
(ท่ีมา :  รายช่ือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. วางแผนการสอนบทท่ี 4 เทคนิคการฝึกอบรม  
2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3. สร้างและพฒันาคณุภาพของแบบทดสอบเพ่ือใช้ในการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
4. ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ 
5. สร้างและพฒันาคณุภาพของแบบสอบถามเพื่อใช้ในการส ารวจความคิดเห็นของ

นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศกึษา 
6. เก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบทดสอบก่อนเรียนในสปัดาห์ท่ีสองของเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2551 
7. จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอนในสปัดาห์ท่ีสาม และ

สปัดาห์ท่ีส่ีของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551  
8. เก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามก่อนให้นกัศกึษาท าแบบทดสอบหลงัเรียนใน

สปัดาห์ท่ีสองของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 
9. เก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบทดสอบหลงัเรียนในสปัดาห์ท่ีสองของเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2551 
 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบทดสอบ (Testing) 
และแบบสอบถาม (Questionnaire) มีรายละเอียดดงันี ้

1.  แบบทดสอบ ประกอบไปด้วยข้อสอบ 3 สว่น (45 คะแนน) 
สว่นท่ี 1 ปรนยั 5 ตวัเลือก (32 ข้อ)   
สว่นท่ี 2 ถกู-ผิด (8 ข้อ) 
สว่นท่ี 3 อตันยั (2 ข้อ) 

2.  แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยค าถาม 2 สว่น 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close 

Ended Form) 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษา มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended Form) และแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เกณฑ์ท่ีใช้ในการให้คะแนนระดบัความคดิเห็น คือ  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 คะแนน 
เห็นด้วย   4 คะแนน 
ไมแ่นใ่จ   3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย  2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 1 คะแนน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายของคา่เฉล่ียระดบัความคดิเห็น คือ 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50  หมายถึง เห็นด้วย 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50  หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการให้คะแนนระดบัความพงึพอใจ คือ  
มากท่ีสดุ  5 คะแนน 
มาก   4 คะแนน 
ปานกลาง  3 คะแนน 
น้อย   2 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  1 คะแนน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายของคา่เฉล่ียความพงึพอใจ คือ 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50  หมายถึง มาก 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค านวณหาร้อยละของคะแนน

ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้รายบุคคลจากคะแนนสอบก่อนเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม คือ คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
ระยะเวลาในการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีใ้ช้ระยะเวลา 8 เดือน นบัตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 

กิจกรรม 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  วางแผนการสอน         
2.  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง          
3.  สร้างและพฒันาคณุภาพของแบบทดสอบ         
4.  สร้างและพฒันาคณุภาพของ
แบบสอบถาม 

        

5.  จดักิจกรรมการเรียนการสอน         
6.  เก็บรวบรวมข้อมลู          
7.  วิเคราะห์ข้อมลู           
8.  เขียนรายงานการวิจยั           
9.  เผยแพร่ผลการวิจยั          

 

  
 




