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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยมุงศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 จํานวน 1,649 คน

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอน ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 320 คน ในปการศึกษา 2560 โดยกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie Morgan, 1970 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี,
2553 : 114) จากนั้นทําการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบ ซึ่งเก่ียวกับการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 2 ขอ
ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เนื้อหาครอบคลุม 6 ดาน ไดแก
การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
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และการนําขอมูลไปใช เปนลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ตามแนวคิด
ของลิเคอรท (Likert, อางถึงใน นิตพร บุญหนัก, 2553 : 146 - 150) มาตราสวนประมาณคา
มีความหมาย ดังนี้

ระดับคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบัตอิยูในระดับนอยท่ีสุด

การสรางเครื่องมือในการวิจัย

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอน
การสรางเครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้

1. ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในสถานศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
ใน 6 ดาน เพ่ือนํามาเปนขอคําถาม

2. สรางแบบสอบถามฉบับราง
3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระเพ่ือพิจารณา

แกไขขอบกพรองใหมีความถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพทท่ีศึกษาพรอมท้ัง
ตรวจสํานวนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําไปแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา

4. นําเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
ดานเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษาโดยพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา
กับนิยามศัพทเฉพาะ ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ มีคุณสมบัติการศึกษาปริญญาโท
หรือผูมีความชํานาญเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ดังนี้ เชี่ยวชาญในดานการบริหารการศึกษา เชี่ยวชาญ
ในดานภาษาไทย เชี่ยวชาญในดานวัดผลประเมินผล กําหนดหาคา IOC (Item Objective Congruence
Index) ตั้งแต .5 ข้ึนไป

5. นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชอีกครั้ง

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูในสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้ จํานวน 30 คน
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7. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลววิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับ ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach,
1990 : 202-204) กําหนดคาความเชื่อม่ัน .6 ข้ึนไป ไดความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ท้ังฉบับเทากับ
0.895 ซึ่งมีความเชื่อม่ันสูง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัยได

8. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองแลวมาทําเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้
1. ผูวิจัยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม

2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบแบบสอบถามแจกใหครู
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนท้ังหมด 320 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามและจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้
1. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชวิธี

หาคารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Χ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน
และรวมทุกดาน โดยกําหนดเกณฑความหมายของคาคะแนนคาเฉลี่ยของคําตอบตามหลักการของเบสท
(Best, 1993 : 247) ดังนี้
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คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในสถานศึกษาอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในสถานศึกษาอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด

3. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 โดยใชสถิติ t-test กับวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน

4. วิเคราะหขอมูลทางสถิติพ้ืนฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพ้ืนฐาน

1.1 คาเฉลี่ย (Χ)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,S.D.)

2. สถิติท่ีใชหาคุณภาพเครื่องมือหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค
(Cornbach, 1990 : 202 - 204) การหาคาความความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC)

3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก
3.1 สถิติทดสอบที (t-test) ในการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ในสถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบ

การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษาที่สังกัดและ
วิเคราะหคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni)


