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บทที่ 3
วิธดี าํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในบทนี้กลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งจะครอบคลุมถึง
รายละเอียดของกลุมประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือ
และหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรไดแก ครูผูสอนระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนขนาด
ตางๆ 3 ขนาด สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,104 คน จากจํานวน 138 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดตางๆ และ
ครูผูสอนในแตละกลุมสาระทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูจากโรงเรียนที่เปนพื้นที่เก็บขอมูล ไดมาโดย
วิธีการดังนี้
1. โรงเรียนเปาหมาย
โรงเรียนที่เปนเปาหมายการวิจัย แบงเปน 3 ขนาดตามเกณฑการแบงขนาด
โรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเกณฑ ดังนี้
1) โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียน 1–499 คน มีจํานวน 21 โรงเรียน
2) โรงเรียนขนาดกลาง จํานวนนักเรียน 500–1,499 คน มีจํานวน 109 โรงเรียน
3) โรงเรียนขนาดใหญ จํานวนนักเรียน 1,500–2,499 คนมีจํานวน 8 โรงเรียน
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กําหนดโรงเรียนเปาหมายการวิจัยจากแตละขนาดโรงเรียนโดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จําแนกดังนี้
1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวน 21 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 16 โรงเรียน
2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวน 109 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 81 คน
3) โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวน 8 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 6 คน
2. กลุมตัวอยาง ครูจากกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973 : 727-728)
n

เมือ่



N
1  Ne 2

n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง
N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมที่ยอมรับได ในที่นี้ กําหนด 0.05

ซึ่งจําแนกไดดงั นี้
1) โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 128 คน กลุมสาระละ 16 คน
2) โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 648 คน กลุมสาระละ 81 คน
3) โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 48 คน กลุมสาระละ 6 คน
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยาง คือครูผูสอนจาก 103 โรงเรียนซึ่งแตละโรงเรียนจะมี
จํานวน 8 คนจากกลุมสาระการเรียนรูละ 1 คน จึงทําใหไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 824 คน
จําแนกไดดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียน จํานวน 128 คน โรงเรียนขนาดกลาง 81 โรงเรียน
จํานวน 648 คน โรงเรียนขนาดใหญ 6 โรงเรียน จํานวน 48 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของยามาเน ดวยความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ซึ่งยอมใหคลาดเคลื่อนได + 5 เปอรเซ็นต
จากประชากร 1,104 คน ไดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 824 คน จากแบบสอบถามที่รับคืน
ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณไดแบบสอบถามที่นํามาใชวิเคราะหขอมูล จํานวน 784 ชุด คิดเปน
รอยละ 95.15 ของกลุมตัวอยางที่กําหนด
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดพฒ
ั นาขึน้ จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหความเชื่อมั่นของขอคําถาม
ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจรายการ ( Check List ) เพื่อสํารวจสถานภาพของผูตอบ
ประกอบดวย ขนาดโรงเรียนและกลุมสาระการเรียนรูที่สอน
ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ เพื่อสํารวจ
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จําแนกเปนรายดาน 4 ดาน ดังนี้
ดานการใชวัสดุอุปกรณ ดานการใชแหลงสารสนเทศ ดานการใชสารสนเทศและดานการใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน กําหนดคาน้ําหนักของคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่ง มี
ความหมายดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีสภาพการใชอยูในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีสภาพการใชอยูใ นระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีสภาพการใชอยูใ นระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีสภาพการใชอยูใ นระดับนอย
1 คะแนน หมายถึง มีสภาพการใชอยูใ นระดับนอยที่สุด
ในกรณีทไ่ี มมกี ารใช ใหผตู อบแบบสอบถามทําเครือ่ งหมาย  ในชองคําตอบไม
มีการใชงานและไมตองตอบคําถาม เพือ่ คัดแยกเฉพาะจํานวนทีม่ กี ารใชงานของผูต อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open–end Questionnaire) เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
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วิธีสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควารายละเอียดของเนื้อหาและแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อทราบเนื้อหาที่สอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้
2. ออกแบบแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
เพือ่ พิจารณาตรวจสอบและใหขอแนะนําปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานวัดผล
และประเมนิผล 1 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และสิ่ง
ที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น แลวนําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็น
หลักของ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นในแตละขอคําถาม โดยกําหนดคะแนนไว ดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะหรือไม
-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
การวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ถาปรากฏวาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต
0.6 ขึ้นไป หมายความวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและสามารถใชเปนขอคําถาม
ในแบบสอบถามได ถาขอคําถามที่มีคาต่ํากวา 0.6 จะปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําเพิ่มเติมของ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีคาดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับเทากับ 0.98
5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว เสนอที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง
6. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูผสู อนที่
ไมใชกลุมตัวอยางจาก 4 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนเมืองปตตานี โรงเรียนชุมชนบานปูยุด โรงเรียน
วัดควน และโรงเรียนบานบาโลย โรงเรียนละ 8 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนในความหมายของ
ขอคําถาม ความเหมาะสมของภาษา และนํามาตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
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7. นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใชสูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟา (  - Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แบบสอบถามที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .972
8. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว เสนอที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองครั้งสุดทายกอนนําไปใชจริง
9. นําแบบสอบถาม ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ตามแผนการ
เก็บขอมูลที่ไดวางแผนไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยไดดําเนินการสุมโรงเรียนเปาหมาย จํานวน 103 โรงเรียน จากทั้งหมด
138 โรงเรียน ทําเปนบัญชีโรงเรียนกลุมเปาหมายตามรายชื่อในภาคผนวก
2. กําหนดกลุมตัวอยาง กลุมสาระละ 1 คน จากครูที่สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาโดยสุมแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) กลุมสาระละ 1 คน
3. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และขอความรวมมือในการเก็บขอมูลสงถึง
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
4. ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนโดยนําสงแบบสอบถามดวยตนเอง และสง
ทางไปรษณียพ รอมหนังสือขอความรวมมือไปยังผูบริหารโรงเรียนในการตอบแบบสอบถามที่เปน
กลุมตัวอยาง
5. หลังจากแจกแบบสอบถามไปแลว ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามดวยตนเองและ
รับคืนทางไปรษณีย ตามกําหนดเวลาที่นัดหมายคืน จํานวน 784 ชุด จากจํานวน 824 ชุด คิดเปน
รอยละ 95.15 ซึ่งผูว จิ ยั ไดนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตามขั้นตอนการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูว จิ ยั ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ไดกําหนดกลุม ตัวอยางจํานวน 824 คน ไดรบั แบบสอบถามคืนกลับมาอยาง
สมบูรณไดจาํ นวน 784 ชุด/คน คิดเปน รอยละ 95.15

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

38

2. ขอมูลเกีย่ วกับครูผสู อนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัว นําขอมูลทีไ่ ดจาก
การสํารวจรายการมาแจกแจงความถีแ่ ละหาคารอยละ นําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
3. ขอมูลเกีย่ วกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของ
ครูผสู อนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 นําขอมูล
ทีไ่ ดจากการสํารวจรายการมาหาคาเฉลีย่ คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและแปลความหมาย นําเสนอใน
รูปของตารางประกอบความเรียงเปนรายดาน โดยใชเกณฑ บุญชม ศรีสะอาด , 2537 : 153 ดังนี้
คาเฉลี่ยเกี่ยวกับสภาพการใช
4.51 – 5.00
หมายถึง มีสภาพการใชมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง มีสภาพการใชมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีสภาพการใชปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีสภาพการใชนอ ย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีสภาพการใชนอยที่สุด
4. เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test)
ทดสอบความแตกตางพหุคูณตามวิธีการของเชฟเฟย การวิเคราะหขอมูลภาพรวมและเปนรายดาน
วิเคราะหโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรและนําผลการวิเคราะหแปลความหมาย นําเสนอในรูปของ
ตารางประกอบความเรียง ในการวิเคราะหขอมูลนั้นหากไมมีการใชหรือไมมกี ารตอบ ผูวิจัยจะ
ยกเวนไมนับรวมเปนจํานวนผูใช และใชคา เฉลี่ยเปนเกณฑในการหาระดับการใช
5. ขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนของครูผูสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 นําขอมูลที่ไดมารวบรวม วิเคราะหจัดหมวดหมูในแตละประเด็นโดย
การแจกแจงความถี่ นําเสนอเปนความเรียง
สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) ตามวิธีการของโรวิเนล
ลี่และแฮมเบิลตัน อางถึงใน (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ,2546:140) โดยใชสูตร
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IC

เมือ่

IC



R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลัก
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

R
N

1.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Corfficient ) ของ ครอนบัค (Cronbach,1990:204) ดังนี้


เมือ่

n   Si2 
1  2 
k  1 
S t 

แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
n แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม
S i2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ
S t2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
2.1 หาคารอยละ (Percentage) ใชสูตร


รอยละของรายการใดๆ =

ความถีข่ องรายการนัน้ ๆ
 100
ความถี่ทงหมด
ั้

2.2 หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (Ferguson, 1981 : 49) ดังนี้

X
เมือ่

X

X
n



X
n
แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของน้ําหนักคะแนน
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
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2.3 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร
(Ferguson, 1981 : 49) ดังนี้
n

SD. 

เมือ่

 
i 1

 

2

i

n 1

SD. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
i
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง

แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

2.4 เปรียบเทียบพหุคูณเมื่อพบวามีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติโดยใชวิธีการของ Scheffe Method โดยใชสูตรดังนี้ (Hinkle,Wiersma and Jurs ,1982:261)
F =

เมือ่ F
Χ1
Χ2
MSw
k
n1
n2

( X1 - X 2 ) 2

[ ]

(k-1)MS w

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

1 1
+
n1 n 2

คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ ( F-Distribution )
คาเฉลี่ยของขอมูลในกลุมที่ 1
คาเฉลี่ยของขอมูลในกลุมที่ 2
คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองภายในกลุม
จํานวนกลุมที่ศึกษา
จํานวนตัวอยางในกลุมที่ 1
จํานวนตัวอยางในกลุมที่ 2
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