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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินงำน 

 

 การด าเนินงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ได้มีการศึกษาและส ารวจ

ความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกแบบสอบถามและแบบสังเกตเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง  

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่ท าการศึกษา โดยผ่านระเบียบวิธีวิจัยในการหาจ านวนตัวอย่างและ

วิธีการสุ่มตัวอย่าง รวมถึงการเลือกเก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมงาน “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ  

ประกอบนักเรียน นักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงาน กศน. และประชาชนทั่วไป ซึ่งมี

จ านวนประชากรทั้งสิ้น 12,600 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมงาน “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีสูตรการ

ค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

      n  =    N 

     1 + Ne2 

   เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

     N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด  

     e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้  

  

     n  =       12,600 

               1 + 12,600 (0.05)2 

     n = 388 
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 ดังนั้น ในการสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ไม่ควรต่ ากว่า 388 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ 

ได้ก าหนดขนาดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างไว้ จ านวน 600 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบบันทึกการ

สังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดงำนโครงกำร “เสมำร่วมใจ ท ำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอำชีพ

ตำมรอยพ่อ” ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

จ านวน 3 ข้อ และแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ และประเภทกิจกรรม 

ที่เข้าร่วม 

1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 14 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ สถานที่  

สิ่งอ านวยสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน และระยะเวลาในการจัดงาน 

1.3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ โดยสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดงาน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดงาน 

 2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดงำนโครงกำร “เสมำร่วมใจ ท ำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอำชีพ

ตำมรอยพ่อ” ส ำหรับผูร้่วมออกบูธ/ นิทรรศกำร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

จ านวน 3 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ หน่วยงานที่สังกัด และประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วม 

2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 14 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ สถานที่  

สิ่งอ านวยสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน และระยะเวลาในการจัดงาน 

2.3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ โดยสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดงาน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดงาน 

 3. แบบบันทึกกำรสังเกตเกี่ยวกับกำรจัดงำนโครงกำร “เสมำร่วมใจ ท ำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอำชีพตำม

รอยพ่อ”ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ประเมิน ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ ซึ่งมีประเด็นที่ต้อง

สังเกต ดังนี้ (1) ช่วงระยะเวลาที่สังเกต (2) จ านวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละช่วงเวลาที่สังเกต (3) กิจกรรม 

ที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจ ให้เรียงล าดับตามความสนใจ 3 อันดับแรก (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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ในการจัดงานที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

รวมถึงรูปแบบและกิจกรรมของการจัดงาน และ (5) ประเด็นสังเกตเพ่ิมเติม 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้ด าเนินการ 2 ส่วน คือ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการแจกแบบสอบถาม โดย

ก าหนดช่วงเวลาการส ารวจออกเป็น 2 รอบ คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป และช่วงบ่าย ตั้งแต่ 

13.00 น. เป็นต้นไป ของการจัดงานในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน จ านวนทั้งสิ้น 

628 คน  

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตโดยใช้แบบบันทึกการสังเกต โดยวางแผนให้คณะท างาน

ด าเนินการสังเกตในบริเวณต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 

16.00 น. ของการจัดงานในแต่ละวัน และบันทึกลงในแบบสังเกต 1 ช่วงเวลาต่อ 1 แผ่น 

กำรวิเครำะห์และกำรแปลผลข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน และ

เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ 

ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด และประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วม ซึ่งวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้เลขแทนค่าดังนี้ 5 = 

มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 

(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ทั้งนี้ในการแปลผลของความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานโครงการฯ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ

คะแนน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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1.3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดงาน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดงาน  เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

โดยการจัดจ าแนกเนื้อหาและวิเคราะห์ตามประเด็นที่เหมือน และ/หรือ ใกล้เคียงกัน เพ่ือพิจารณาหาความถี่

ของความคิดเห็น และน ามาเรียงล าดับ 

 2. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากแบบสังเกต เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยการจัดจ าแนก

เนื้อหาและวิเคราะห์ตามประเด็นที่เหมือน และ/หรือ ใกล้เคียงกัน เพ่ือพิจารณาหาความถี่ของความคิดเห็น 

ในแต่ละประเด็นที่สังเกต และน ามาเรียงล าดับ 

 


