
 
บทท่ี 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 

 ในการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การจัดท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา         
มีจ านวน ท้ังส้ิน 912 คน 

2) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีจ านวนท้ังส้ิน 103 คน 

3) หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท่ีหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนท้ังส้ิน 343 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณจากสูตรยามาเน่  (Yamane. 1967:887)         
ท่ีความคลาดเคล่ือน ± 0.5 ได้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ี 1 จ านวน 278 คน  กลุ่มท่ี 2  จ านวน 82 คน 
และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 185 คน  จากนั้นจึงท าการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.2  
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ตำรำงที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 

สำขำวิชำที่สังกัด 
กลุ่มตัวอย่ำง 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบ

แบบสอบถำม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  14 14 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  15 21 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  10 13 
สาขาวิชาภาษาจีน  30 39 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  40 51 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี  14 14 
สาขาวิชาภาษาไทย  25 43 
สาขาวิชาดุริยางค์สากล  
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย  
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  

8 
10 
7 
6 
10 
33 
20 
20 
16 

8 
10 
7 
6 
19 
63 
28 
25 
16 

รวม 278 377 
 
หมายเหตุ  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ จ านวน 278 คน แต่เนื่องจากมีนักศึกษาให้ความร่วมมือ 

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้รับคืนมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 
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ตำรำงที่ 3.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามของอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 
สำขำวิชำที่สังกัด กลุ่มตัวย่ำง 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบ

แบบสอบถำม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 5 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 2 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  2 2 
สาขาวิชาภาษาจีน  4 4 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  4 2 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี  3 2 
สาขาวิชาภาษาไทย  10 8 
สาขาวิชาดุริยางค์สากล  
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย  
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

4 
4 
1 
5 
5 
9 
8 
7 
6 
1 

3 
4 
1 
4 
4 
8 
7 
4 
6 
1 

รวม 82 67 
 
หมายเหตุ  กลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ จ านวน 82 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 67 คน 

อัตราการตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 81.70 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด     
82 คน อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีภาระงานมาก เช่น ภาระงานในการ
ท าวิจัย และเป็นช่วงเวลาตรงกับการส่งเกรด จึงท าให้ได้รับแบบสอบถามไม่ครบตามกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีก าหนด  

 
 กลุ่มท่ี 3 จ านวนประชากรและผู้ตอบแบบสอบถามของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท่ีหัวหน้า

หน่วยงานมอบหมาย ท่ีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้รวบรวมสถานประกอบท่ี
รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจ านวนท้ังส้ิน 343 แห่ง ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 185 คน  
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แล้วส่งแบบสอบถามไปกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาท้ังส้ิน จ านวน 138 คน คิดเป็น
อัตราการตอบกลับมา ร้อยละ 74.59 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 185 คน 

 
3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาสรุปเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะเป็น Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close – end Questions) จ านวน 4 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ตอบ Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close – end Questions) จ านวน 13 ข้อ 

 ตอนท่ี 3 ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close – end Questions) จ านวน 2 ข้อ 

 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ ซึ่ง
เป็นลักษณะเป็น Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – end Questions) จ านวน 5 ข้อ 
และเป็นแบบเติมค า จ านวน 1 ข้อ 

 กลุ่มที่ 2 แบบสอบถามส าหรับอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะเป็น Checklist ท่ีเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close – end Questions) จ านวน 7 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะเป็น 
Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – end Questions) และแบบเติมค า จ านวน 11 ข้อ 

 กลุ่มที่ 3 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารหน่วยงาน ท่ีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะเป็น Checklist ท่ี
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – end Questions) จ านวน 2 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะเป็น 
Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – end Questions) จ านวน 10 ข้อ 
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 ตอนท่ี 3 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดับความส าคัญ 
5 ระดับ โดยก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน ดังนี้ 

    ระดับคะแนน         ค่าประเมิน 
    ระดับคะแนนมากท่ีสุด   5 
    ระดับคะแนนมาก   4 
    ระดับคะแนนปานกลาง   3 
    ระดับคะแนนน้อย   2 
    ระดับคะแนนน้อยท่ีสุด   1 
  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน 

(Class Interval) โดยใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างช้ันตามหลักการเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 
2542) 

 
 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = ค่าของช้ันท่ีมากท่ีสุด – ค่าของช้ันท่ีน้อยท่ีสุด 
        จ านวนช้ัน 
     = (5-1) 
         5 
     = 0.8 
 ดังนั้น เกณฑ์เฉล่ียของระดับคะแนน ก าหนดได้ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับคะแนนมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับคะแนนมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับคะแนนปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับคะแนนน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง  ระดับคะแนนน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 

3.3  กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม เพื่อให้ข้อแนะน าและน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น    
2.  น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม แล้ว 

น าเสนอผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีผู้เช่ียวชาญ ได้แก่อดีต
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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3.  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องและความเท่ียงตรง 
(Item Objective Congruence Index : IOC) โดยการก าหนดความสอดคล้องท่ีต้ังแต่  0.50 ถึง 
1.00  จึงจะมีความสอดคล้อง และเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546 : 63)  ซึ่งจาก
การหาค่าได้เท่ากับ 0.93 จึงมีความสอดคล้องและเท่ียงตรงท่ีสามารถยอมรับได้ (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ง) 

4.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง  จากนั้นได้น าแบบสอบถามไปทดลอง 
(Try-out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ
หาค่าความเช่ือมั่น (Reliabilities) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 
1970 : 161) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.907 จึงถือว่าแบบสอบถามสามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) 

5. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง     
เชิงเนื้อหา และความเช่ือมั่นเพื่อไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) จากแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data Source) และ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Source) โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารเตรียมน าส่งกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณไว้ ท้ัง 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา 2) อาจารย์นิเทศก์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  และ3) หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท่ีหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

2. ยื่นขอหนังสือราชการ จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามท่ีส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 554 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์  ในการตอบแบบสอบถาม โดยด าเนินการส่งแบบสอบถาม
โดยก าหนดให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาภายใน 30 วัน 

3. เมื่อครบก าหนดได้แบบสอบถามกลับมา จึงด าเนินการติดตามโดยการโทรศัพท์
สอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ท่ียังไม่ได้ตอบ เพื่อให้ได้แบบสอบถามตอบกลับมาเพิ่มเติมในกรณีท่ีได้
แบบสอบถามกลับมาไม่ครบ  
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4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีได้รับตอบ
กลับมาท้ังหมด  

5. น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับ และมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
ต่อไป 
 
3.5 ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เอกสาร และประมวลผล 
ระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาคือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 
3.6  กำรจัดท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 3.6.1  กำรจัดท ำข้อมูล 
  1. เริ่มจากการน าแบบสอบถามท่ีท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 30 คน 

มาตรวจความสมบูรณ์ และความถูกต้อง 
  2. คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และถูกต้องมากท่ีสุด 50 ชุด 
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

และเสนอแนะเพิ่มเติม 
  4. น าร่างแบบสอบถามให้ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหาแก้ไขภาษาให้ถูกต้อง

เหมาะสมโดยใช้วิธีหาค่า IOC ว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ 
สามารถน าค าถามนี้ไปใช้ได้ 
 5.จากนั้นได้น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับประชากรท่ีไม่ใช่ก ลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
ค าถามในแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) 
ของแบบสอบถามนี้มีค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีระดับความน่าเช่ือถือท่ีได้มาตรฐาน  
(Cronbach, 1970) ท่ีดี 
 6. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

 3.6.2  สถิติที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

              1.1 การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane. 
1967:887)  

              1.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                   1) หาความตรงด้านเนื้อหา (Validity) 
                       หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าดัชนี

สอดคล้อง  
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                   2) หาความเช่ือมั่น (Reliability)  
                       การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอบบัค (Cronbach) 
              1.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
          1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาข้อมูล

ท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษา  
 ข้อมูลส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

ของกลุ่มตัวอย่าง น ามาแจกแจงในรูปของความถ่ี และสถิติเบ้ืองต้น เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ข้อมูลส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ัวไป ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ น ามาแจกแจงในรูปของความถี่ และสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
3.6.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for Windows Version 20 ซึ่งมีล าดับข้ันการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แจกแจงความถ่ี และร้อยละ 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ัวไป ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะน ามาแจกแจงในรูปของความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 




