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บทที่ 3
วิธกี ารดําเนินการวิจยั
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จผลตามจุดมุงหมาย ผูวิจัยดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1. แบบแผนกการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ปญหา ความตองการใชสื่อการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีโดยทําการศึกษาผลเพียงครั้งเดียว (One Shot Case
Study) ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1.1 ปญหาการใชสื่อการสอน
1.1.1 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.1.2 ดานการเตรียมการและจักหาสื่อการเรียนการสอน
1.1.3 ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน
1.1.4 ดานสถานที่
1.1.5 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
1.2 ความตองการใชสื่อการสอน
1.2.1 สื่อวัสดุ (Software)
1.2.2 สือ่ อุปกรณ (Hardware)
1.2.3 ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานสื่อการเรียน
การสอนโดยตรง
1.2.4 ความตองการใหจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูทําการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปตตานี ปการศึกษา 2553 รวม 278 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตร YAMANE แบบกรณี
ทราบจํานวนกลุมประชากร (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 107)
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แทน ประชากร
แทน กลุมตัวอยาง
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม (0.05)
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.
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ดังนัน้ กลุมตัวอยางที่ใชครั้งนี้เทากับ 164 คน
2.3 เทียบสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยางตามรายชื่อโรงเรียนไดกลุมตัวอยางตามตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุม ตัวอยางแตละโรงเรียน

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

รวม

อนุบาล

ชวงชั้นที่1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

รวม

เทศบาล 1
(บานจะบังติกอ)
เทศบาล 2
(วัดปตตานีสโมสร)
เทศบาล 3
(บานปากน้ํา)
เทศบาล 4
(วัดพงศาราม)
เทศบาล 5 (อาคาร
ฉลากกินแบงฯ)
รวม

ชวงชั้นที่ 1

โรงเรียน

กลุมตัวอยาง

อนุบาล

ประชากร

6

28

31

-

65

4

16

18

-

38

10

26

26

-

62

6

15

15

-

36

6

22

26

-

54

4

13

15

-

32

6

23

28

-

57

4

14

16

-

34

-

-

-

40

40

-

-

-

24

24

28

99

11

40

278

18

58

64

24

164
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2.4 สุมกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนและแตละชวงชั้นดวยวิธีการอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม(Questionnaire)ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยไดแยกแบบสอบถามเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) เพื่อเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องตางๆ คือ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณในการสอน
ระดับชวงชั้นที่สอน วิชาที่ถนัดสอนมากที่สุด
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการใชสื่อการเรียนการสอนของครู
ผูวิจัยไดจัดแบบสอบถามแบงเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. ดานการเตรียมการและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
3. ดานการบริหารสื่อการเรียนการสอน
4. ดานสถานที่
5. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Sacral) แบงเปน
5 ระดับ ดังนี้
ระดับปญหามากที่สุด
มีคาเทากับ
5
ระดับปญหามาก
มีคาเทากับ
4
ระดับปญหาปานกลาง
มีคาเทากับ
3
ระดับปญหานอย
มีคาเทากับ
2
ระดับปญหานอยที่สุด
มีคาเทากับ
1
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความตองการใชสื่อการเรียนการสอนชนิด
ตางๆ ผูวิจัยไดจัดแบบสอบถาม แบงสื่อการเรียนการสอนเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สื่อวัสดุ (Software)
จํานวน 17 ขอ
2. สือ่ อุปกรณ (Hardware)
จํานวน 14 ขอ
3. ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานสื่อการเรียน
การสอนโดยตรง
4. ความตองการใหจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5
ระดับ ดังนี้
ระดับปญหามากที่สุด
มีคาเทากับ
5
ระดับปญหามาก
มีคาเทากับ
4
ระดับปญหาปานกลาง
มีคาเทากับ
3
ระดับปญหานอย
มีคาเทากับ
2
ระดับปญหานอยที่สุด
มีคาเทากับ
1
ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบปลายเปด สําหรับเก็บขอมูลขอเสนอแนะและแนว
ทางแกไขในประเด็นตางๆ คือ
1. การผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. การเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
3. การบริการสื่อการเรียนการสอน
4. สถานที่
5. ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ
6. ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ
7. ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ
8. ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานสื่อการเรียน
การสอนโดยตรง
9. ความตองการใหจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและการหาคุณภาพ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและตัวแปรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบความคิดและ
แนวทางในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาปญหาและเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย
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4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและให
คําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
5. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน พิจารณาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไข
6. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาแลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence)โดยใชสูตรของยามาเน ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน .05 และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
7. นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองสอบถาม (Tryout) กับครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในดานปญหา ความตองการของครูผูสอน ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา(Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) มีคาเทากับ .8933
8. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงครั้งสุดทาย หลังจากทดลองใชและหาคาความ
เชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงผูอํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองปตตานีเพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการทําสารนิพนธ แลวขอหนังสือนําสงจากผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองปตตานีเพื่อขอความรวมมือไปยังผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใน
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองปตตานีในการเก็บขอมูลจากโรงเรียน
2. กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ของแตละโรงเรียน
3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง ถึงผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาล
เมืองปตตานี
4. ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ดวยการขอความรวมมือจากสํานัก
การศึกษาเทศบาลเมืองปตตานีเปนผูประสานในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และดําเนินการ
วิเคราะหสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป ซึ่ง
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามแยกตามรายการตางๆ และกรอบลงตาราง
2. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการหาคารอยละ
(Percentage)
3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหา ความตองการใชสื่อการเรียนการสอน แสดงดวยคาเฉลี่ย
แลวนํามาตีความหมายโดยใหคาน้ําหนักและคะแนน (Weighting) ตามเกณฑตอไปนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ปญหาหรือความตองการมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ปญหาหรือความตองการมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปญหาหรือความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง ปญหาหรือความตองการนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ปญหาหรือความตองการนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับจุดประสงค โดยใชสูตร ดังนี้
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงศ, 2527 : 69)
R
IOC = 
N

เมือ่ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงค

 R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
1.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการของครอนบาค
(ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 175)
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a
เมือ่

a
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K
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=

แทน
แทน
แทน
แทน

 Si 2 
1 

S t 2 


คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอของเครื่องมือ
ความแปรปรวนของขอถามแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คารอยละ (Percentage) ใชสูตร (ลวน สายยศและอังคณาสายยศ,2536:58)
รอยละ =

จํานวนผูตอบแบบสอบถามขอนั้น
X 100
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด

2.2 หาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใชสูตร(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2536 : 59)

เมือ่

X

X

=

X

แทน คาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนขอมูล

X
N

N

2.3 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังนี้
(ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 194)
S =
เมือ่

S
X
X

n

 x  x 

2

n 1

แทน
แทน
แทน
แทน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
ขอมูลแตละจํานวน
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
จํานวนขอมูลของกลุมตัวอยาง
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