
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 จํานวน 121 โรงเรียน จํานวนครูผูสอน 1,224 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

จํานวนครูผูสอน 360 คน ไดจากการเทียบสดัสวนของ Krejcie and Morgan (1970 อางถึงใน วรรณะ 

บรรจง, 2558 : 219) และสุมแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) (ลวน สายยศ และอังคณา 

สายยศ, 2554 : 97)  

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ลําดับท่ี ขนาดโรงเรียน 
จํานวน 

ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

1 ขนาดเล็ก 394 116 

2 ขนาดกลาง 621 183 

3 ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ 209 61 

รวม 3 1,224 360 
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนโดยอาศัย

แนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชศึกษาในครั้งน้ีแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย เพศ ประสบการณในการทํางาน 

ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 33 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทั้ง 4 

ดาน คือ การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานทรัพยากร การนิเทศ กํากับ 

ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีลักษณะ 5 ระดับ ตามเกณฑของลิเคิรท (Likert) ดังน้ี 

 คะแนน 5 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 คะแนน 1 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 40 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทั้ง 4 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียน

การสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสือ่การจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดเก็บขอมูลในการจัดการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาในการ

จัดการเรียนการสอน มีลักษณะ 5 ระดับ ตามเกณฑของลิเคิรท (Likert) ดังน้ี 

 คะแนน 5 หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู

ของครูอยูในระดับมากที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู

ของครูอยูในระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู

ของครูอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู

ของครูอยูในระดับนอย 

 คะแนน 1 หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู

ของครูอยูในระดับนอยที่สุด 
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การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพือ่เปนเครือ่งมอืที่ใชในการศึกษาโดยดําเนินการตามสาํคัญ ดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาสรางแบบสอบถามเปน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 2.  สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

33 ขอ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของครู 40 ขอ 

 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา

รวมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของขอคําถาม แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา         

ของอาจารยที่ปรึกษา 

 4.  นําแบบสอบถามไปตรวจสอบ โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพื่อเปน  

ผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย 

ที่ตองการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของขอคําถามและความชัดเจน

ของภาษา โดยไดคา IOC ต้ังแต 0.80 - 1.00 

 5.  คัดเลือกแบบสอบถามที่มีคาดัชนีมีความสอดคลอง 0.50 ข้ึนไป (พิสณุ ฟองศรี, 

2552 : 155) และนํามาปรับปรุงขอคําถามที่ผูเช่ียวชาญเสนอแนะ 

 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จํานวน 30 คน ที่ไมใช กลุมตัวอยางในการวิจัย

แลวนํามาคํานวณเพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข

ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 7.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะห เพื่อหาคุณภาพของคําถามเปนรายขอ (Item Analysis) 

ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวม ดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธนํามาหาความ

เช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 44)  

 8.  นําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไขจัดทําแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ พรอมนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และนําแบบสอบถาม

ตรวจความสมบูรณ โดยวิธีการดังน้ี 
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 1.  ขอรายช่ือสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 2.  ทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี เสนอไปยังผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

 3.  นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจาก

ผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 360 คน ดวยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืน ไดแบบสอบถาม

คืนมารอยละ 100 

 4.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณ แลวดําเนินการลงรหัส (Coding) 

เพื่อเตรียมสําหรับวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรม

สําเร็จรูปตามลําดับ ดังน้ี 

 1.  ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด

จํานวน 360 ฉบับ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะห 

 2.  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหดวยสถิติรอยละ (Percentage) 

 3.  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทั้ง 4 ดาน คือ การสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสนับสนุนดานทรัพยากร การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาวิเคราะหหาคาสถิติเบื้องตน โดยการหาคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ       

นําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปลเปนความหมาย โดยแบงความหมายของคะแนนเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ 

(วิเชียร เกตุสิงห, 2538 : 9) ดังน้ี 

  4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมากที่สุด 

  3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก 

  2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับนอยที่สุด 

 4.  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอนของครู ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 ทั้ง 4 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการจัดการสอน การใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดเก็บขอมูลในการจัดการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาในการจัดการ

เรียนการสอน มาวิเคราะหหาคาสถิติเบื้องตน โดยการหาคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปลเปนความหมาย โดยแบงความหมายของคะแนนเฉลี่ยออกเปน 

5 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538 : 9) ดังน้ี 

  4.51 - 5.00 หมายถึง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรบัรูของครูอยูในระดับมากทีสุ่ด 

  3.51 - 4.50 หมายถึง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรบัรูของครูอยูในระดับมาก 

  2.51 - 3.50 หมายถึง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรบัรูของครูอยูในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50 หมายถึง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรบัรูของครูอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.50 หมายถึง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรบัรูของครูอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 5.  หาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู โดยหาความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   

แบบเพียรสนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) สวนเกณฑการแปลผลขอมูล

ระหวางบทบาทของผูบรหิารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูมีเกณฑ 

การแปลผล (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 144) ดังน้ี 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.81 - 1.00 มีคาความสัมพันธระดับสูง 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.61 - 0.80 มีคาความสัมพันธระดับคอนขางสูง 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.41 - 0.60 มีคาความสัมพันธระดับปานกลาง 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.21 - 0.40 มีคาความสัมพันธระดับคอนขางตํ่า 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.01 - 0.20 มีคาความสัมพันธระดับตํ่า  

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันพื้นฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป  

 1.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ

ของ Cronbach (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 44) 
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 2.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  2.1 คารอยละ 

  2.2 คาเฉลี่ย 

  2.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.  คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน หาคาความสัมพันธระหวางบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู ใชสถิติการหา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

 4.  คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 

Multiple Regression) 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางออกแบบการวิจัย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา 
ประชากร 

กลุมตัวอยาง 
เคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช 

1. ศึกษาบทบาทของ

ผูบรหิารสถานศึกษา  

2. ศึกษาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียน

การสอนตามการรบัรู

ของครู  

3. ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางบทบาทของ

ผูบรหิารกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียน

การสอนตามการรบัรู

ของครู  

4. เพื่อศึกษาบทบาทของ

ผูบรหิารสถานศึกษาที่

สงผลตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียน 

การสอนตามการรบัรู               

ของครู  

ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1. การสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การสนับสนุนดาน

ทรัพยากร 

3. การนิเทศ กาํกบัติดตาม 

4. การประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน 

ตัวแปรตาม ไดแก 

1. การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนสื่อในการ

จัดการเรียนการสอน 

2. การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศการสรางสื่อ

การจัดการเรียนการสอน 

3. การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดเก็บขอมูล

ในการจัดการเรียนการ

สอน 

4. การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศศึกษาคนควา

ขอมูลในการจัดการเรียน

การสอน 

ประชากร 

คือ ครูผูสอน 

1,224 คน 

กลุมตัวอยาง 

คือ ครูผูสอน                 

360 คน 

แบบสอบถาม 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบมาตราสวน

ประมาณคา สอบถาม

เกี่ยวกับบทบาทผูบรหิาร

สถานศึกษา 4 ดาน 

ตอนท่ี 3 แบบมาตราสวน

ประมาณคา สอบถาม

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนตามการรับรู               

ของครู 4 ดาน ตามตัวแปร

ที่ศึกษา มีเกณฑ 5 ระดับ

ตามเกณฑของ Likert ดังน้ี 

4.51 - 5.00 = มากทีสุ่ด 

3.51 - 4.50 = มาก 

2.51 - 3.50 = ปานกลาง 

1.51 - 2.50 = นอย 

1.00 - 1.50 = นอยที่สุด 

ใชโปรแกรม SPSS ดังน้ี 

1. ตรวจสอบแบบสอบถาม

ที่ไดรับกลับคืนมา

ทั้งหมด เพือ่นําไปใชใน

การวิเคราะห 

2. นําขอมูลในแบบสอบ 

ถามตอนที่ 1 นํามา

วิเคราะหดวยสถิต ิ               

รอยละ 

3. นําขอมูลในแบบสอบ 

ถามตอนที่ 2 และ 3 

มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย 

และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

4. ความสัมพันธระหวาง

บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษากับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการ

สอนของครูโดยความ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบ เพียรสัน 

1. คาความเช่ือม่ัน 

2. สถิติพื้นฐาน  

 2.1 คารอยละ 

 2.2 คาเฉลี่ย 

 2.3 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

3. คาสถิติที่ใชในการ

ทดสอบสมมติฐาน 

หาคาความสัมพันธ

ระหวางบทบาทของ

ผูบรหิารสถานศึกษา

กับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน

ของครูดวยคา

สัมประสิทธ์ิสหสัม 

พันธแบบเพียรสัน 

4. คาสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ 

การถดถอยพหุคูณ

แบบข้ันตอน  

 

 


