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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

จากการวิจัยเรื่องทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรน้ัน คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมรัตนโกสินทร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราช-
ภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ที่ศึกษา
อยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,830 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศกึษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2560 จํานวน 320 คน ไดมาจากสูตร
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan 

 
2.  ระเบยีบวิธีวิจัย 
 2.1 รูปแบบของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร (มหาวิทยาลัยราช-
ภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง 
ๆ ที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร วิเคราะหดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเด่ียว (Simple Correlation) 
 2.2 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยดําเนินการเฉพาะนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560       
ในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาลัยการฝกหัดครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 
3. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลยักลุมรัตนโกสนิทร 1 ชุด จํานวน 12 ขอ    
ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยนําแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มาเปนพ้ืนฐานในการคิด
ครั้งน้ี แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปรนัย ซึ่งเปนคําถามใหเลือกตอบ (Multiple Choices)     
แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวน 12 ขอ 
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โดยมีเกณฑการใหคะแนนและแปลผล ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน หากผูตอบตอบถูกจะให 1 คะแนน หากตอบผิดหรือไมตอบจะให 0 

คะแนน คณะผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลผลขอมูล โดยแบงระดับเปน 4 ระดับ คือ ระดับออน ตํ่า
ระดับกวาเกณฑ ระดับทั่วไป และระดับสูง (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 

การแปลผลคะแนน โดยใชเกณฑในการแปลความหมาย ซึ่งคณะผูวิจัยแบงออกเปน 4 ระดับ 
โดยมีความกวางของช้ัน ดังน้ี 

ความกวางของช้ัน =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสดุ 
    จํานวนช้ัน 
  =  12 – 0 
             4 
  = 3 

 
 ระดับคะแนนสูง  ไดคะแนนต้ังแต 9 – 12 คะแนน 
 ระดับคะแนนทั่วไป  ไดคะแนนต้ังแต 6 – 8 คะแนน 
 ระดับคะแนนตํ่ากวาเกณฑ ไดคะแนนต้ังแต 3 – 5 คะแนน 
 ระดับคะแนนออน  ไดคะแนนต้ังแต 0 - 2 คะแนน 

3.1 คณะผูวิจัยศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห 
3.2 คณะผูวิจัยศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัด 
3.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก น.อ.หญิง (พิเศษ) 

ศ.ดร.ทิพยรัตน พัชรวรรัช (ผูอํานวยการกองวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราช) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรี ปยภัณฑ (อาจารยประจํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) และ อาจารย ดร.พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ (อาจารย
ประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยหาคา
ดัชนีที่มีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC: Idex of Item 
Objective Congruence) ดังน้ี 

  +1 หมายถึง ขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
1 หมายถึง ขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

3.4 นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญไปหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่ไดพิจารณาแลวเห็นวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผลคะแนนที่ได ขอที่ไมผานเกณฑไดทําการปรับปรุงจนผานเกณฑคา
คะแนนดัชนีความสอดคลอง และดําเนินการขั้นตอไป 

3.5 คา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.78 ถึง 1.00 ซึ่งหมายถึงวา ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ได
ทําการพิจารณาแบบสอบถามแลวลงความเห็นวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย 
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3.6 นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จํานวน 30 ชุด ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยการหาคาความเที่ยงหรือความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม 

3.7 จากน้ันนํามาหาความเช่ือมั่นโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใชเกณฑ
สัมประสิทธ์ิแอลฟาที่คาระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกวา 0.7 จึงถือวาแบบสอบถามมี
ความนาเช่ือถือ และสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได 

3.8 จัดทําขอคําถามที่ผานการปรบัปรุงแลว เพ่ือใชเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัยใน
ครั้งน้ี 

 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 คณะผูวิจยัทําหนังสือขอความรวมมือถึงคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรทีเ่ปนกลุมตัวอยางในการจัดเก็บขอมูล  
 4.2 คณะผูวิจยัสงแบบสอบถามทางไปรษณียและเดินทางไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรทีเ่ปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  

4.3 คณะผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม จากทางไปรษณีย และจากอีเมลล (E-mail)  
4.4 เมื่อไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ 

แบบสอบถาม และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก (ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 320 
ชุดตรงตามเปาหมาย เน่ืองจากคณะผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 350 ชุด) 

4.5 นําแบบสอบถามที่คัดเลือกเรยีบรอยมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม 
SPSS for window 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยจัดทํา
คูมือการลงรหสั และปอนขอมูลเพ่ือประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for window 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) ซึ่งเปนการแสดงคาความถี่
ของขอมูลที่เกบ็มาได โดยแสดงเปนจํานวนและรอยละ (Percentage) นํามาวิเคราะหความสัมพันธ
โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเด่ียว 

  5.1   คารอยละ (Percentage) คือ การคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับ
ขอมูลรวมทั้งหมด โดยใหขอมลูทั้งหมดมีคาเปนรอย มีสูตรดังน้ี 

 

เมื่อ    P แทน คารอยละ 
   f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ 
   N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
  คารอยละจะแสดงความหมายของคาและสามารถนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบได 

100×=
N
fp
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5.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5.2.1 วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Idex of Item Objective 

Congruence) โดยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538) ดังน้ี 

N

R
=IOC
Σ

  

IOC  คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
R   คือ คะแนนของผูเช่ียวชาญ 
∑R   คือ ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 
N            คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 




