บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนายจางตอบัณฑิตจําแนกตามคณะ และจําแนกตามประเภทนายจางในดานความรูความ
สามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และ ดานคุณ
ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบัณฑิต เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive
Research Method) ซึ่งไดดําเนินการการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 จํานวน 2,898 คน1
(กองแผนงาน, 2548 : 1) จําแนกตามประเภทคณะ ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 751 คน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 519 คน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
จํานวน 389 คน
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
จํานวน 294 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 60 คน
คณะศิลปะศาสตรประยุกต
จํานวน 34 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 851 คน
3.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสําหรับแจกแบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified Random
Sampling จําแนกตามคณะและประเภทงานที่ทําจากจํานวนประชากร 2,898 คน โดยหาขนาด
ของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% จําแนกตามระดับคาความคลาดเคลื่อนของ Taro
Yamane (ธานินทร, 2547 : 38) ไดกลุมตัวอยาง 515 คน
1

จํานวนเฉพาะผูที่ทํางานแลว และเปนประเภทรับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของรัฐ, พนักงานลูกจางเอกชน
และพนักงานลูกจางรัฐวิสาหกิจ เทานั้น
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คณะ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปชก ตย ปชก ตย

33
6
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาห
246
44
กรรม
คณะวิทยาศาสตร
10
2
ประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการ
0
0
จัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสาร
31
6
สนเทศ
คณะศิลปศาสตร
7
1
ประยุกต
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุต
0
0
สาหกรรม
327
59
รวม
หมายเหตุ ปชก หมายถึง ประชากร
ตย หมายถึง ตัวอยาง

เอกชน
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปชก ตย ปชก ตย

รวม
ปชก

ตย

30

5

71

12

617

111

751

134

35

6

70

12

168

30

519

92

39

7

9

1

331

59

389

69

18

3

0

0

276

49

294

52

0

0

29

5

0

0

60

11

0

0

27

5

0

0

34

6

57

10

0

0

794

141

851

151

179

31

206

35

2,186

390

2,898

515

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการปรับปรุง
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยเรื่องนี้ของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2545 ใหไดขอมูลครบถวนทั้งใน
ภาพรวมของสถาบันและระดับคณะ แลวสงใหหนวยงานที่ผลิตบัณฑิตและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรประยุกต วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา และกองบริการการ
ศึกษา (ตามมติคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 13/2548 วันที่ 6 กรกฎาคม 2548)
เมื่อหนวยงานพิจารณาเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาแกไขปรับปรุงใหไดแบบสอบถามที่
สมบูรณยิ่งขึ้น
3.2.2 ลักษณะของแบบสอบถาม
3.2.2.1 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของนายจางและสถานที่ทํางานของบัณฑิต จํานวน 10
ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบจัดอันดับ (Ranking Question)
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต จํานวน 44 ขอ ตาม
คุณลักษณะ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ขอ ดานความรู
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน จํานวน 22 ขอ และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จํานวน 12 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด ใหผตู อบแบบสอบถามเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียตามราย
ชื่อสถานประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อใหนายจางหรือฝายบุคคล เปนผูตอบแบบสอบ
ถาม โดยแนบหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามของสถาบันเทคโนโลยี พระจอม
เกลาพระนครเหนือ และใหนายจางทีต่ อบแบบสอบถาม สงกลับมายังผูว จิ ยั ทางไปรษณีย ผลจาก
การเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามที่สงไปทั้งสิ้น 515 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น
484 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.98 ซึ่งมีแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 454 ฉบับ คิดเปน รอยละ
88.16 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ไดดําเนินการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
V.11 ซึ่งใชวิธีทางสถิติดังนี้
3.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานภาพของหนวยงาน วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่และหาคารอยละของแตละขอ และขอคําถามที่เปนแบบเรียงลําดับ วิเคราะห
ดวยวิธีการรวมคาตัวแปรและหาคาความถี่ (Frequencies) โดยการเขียนชุดคําสั่ง (Syntax
Editor) แลวนําเสนอในรูปตาราง และแปลผลดวย การบรรยาย
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3.4.2 ขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2547 ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequencies : Compute Variable : If
Cases) คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), คา IndependentSample T-Test, คา One-Way ANOVA (Scheffe′) และโดยทําเปนรายขอเฉพาะดานและ
รวมทุกดาน แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ โดยมีเกณฑวิเคราะหขอ
มูลดังนี้ (ธานินทร, 2547 : 103)
4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนายจางมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนายจางมาก
2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนายจางปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนายจางนอย
1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนายจางนอยที่สุด
3.4.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ที่นายจางตองการ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และรอยละ และเรียงลําดับความคิดเห็นจาก
มากไปหานอย

