บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษาโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตร โดยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ตามลําดับดังนี้

1. ประชากร
ประชากรในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ปการศึกษา 2546 ทุกชัน้ ป จํานวน 5,526 คน

2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane ซึ่งขนาดกลุมตัวอยาง
ประมาณ 373 คน และกําหนดกลุมโดยคิดเทียบสัดสวน
สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง ไดกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 โดยมีสูตร
ดังนี้

n =

N
1 + N (e ) 2

เมื่อ N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด
n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง
e คือ ความคลาดเคลื่อน

แทนคาในสูตร n = 5545/1+5545(0.05)2
= 373
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบบตรวจรายการ (Check List) แบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ และแบบปลายเปด (The Opened Form) จํานวน 5 ตอนมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด และไมไดใช
ตอนที่ 3
เจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการ
เรียนรูดว ยตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ุด และไมเห็นดวย
ตอนที่ 4 ความตองการในการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อ
การเรียนรูดว ยตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และไมตองการ
ตอนที่ 5 ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด และไมมีปญ
 หา

4. การสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
4.1 การสรางเครื่องมือ
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยศึกษาหลักการทฤษฎีสารสนเทศทางการศึกษา และเอกสารที่
เกี่ยวของกับสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อเปนแนวคิดและเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
2) สรางเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม แลวกําหนดประเด็นและ
ขอบเขตคําถามดวยการจัดเก็บหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแบบสอบถามเบื้องตน
3) นําแบบสอบถามที่ได เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบดานความเที่ยงตรง
(Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct
Validity) และความเหมาะสมในดานภาษา (Wording)
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4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 30 คน แลวหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
5) ปรับปรุงเครื่องมือจากผลการทดลองแลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4.2 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม คือ เพศ อายุ โปรแกรมวิชาทีศ่ ึกษา ระดับชัน้ ปที่ศึกษา และสถานที่ที่ศึกษา (ใน
สถาบันหรือศูนยนอกสถาบัน)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษา ประกอบดวยวัตถุประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเภทของสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่ใชโดยแยกเปนสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ และสื่อโสตทัศนวัสดุ มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 26 ขอ มี
ความหมายดังนี้
5
หมายถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
0
หมายถึง
ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตอนที่ 3 เจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอ
คําถาม 16 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึงระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับมาก
ที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับปาน
กลาง
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2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับนอย
ที่สุด
0 หมายถึง ไมเห็นดวยกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตอนที่ 4 ความตองการในการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการ
เรียนรูดว ยตนเอง ประกอบดวยสื่อโสตทัศนูปกรณและสือ่ โสตทัศนวัสดุ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 28 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับปาน
กลาง
2 หมายถึง ระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับนอย
1 หมายถึง ระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับนอย
ที่สุด
0 หมายถึง ไมมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตอนที่ 5 ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 11 ขอ มี
ความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูใ นระดับนอย
1 หมายถึง ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง ไมมีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4.3 การทดลองใชเครื่องมือ
การทดลองใช (Try Out) ผูศึกษาไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรที่ศูนยพณิชยการสยาม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
เสร็จแลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Windows Version 10 ชวยใน
การวิเคราะห ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเทีย่ งของแบบสอบถาม
รายการ
1.สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษา
2.เจตคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพือ่ การเรียนรู
ของนักศึกษา
3.ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูของนักศึกษา
3.ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ภาพรวม

คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
0.904
0.767
0.922
0.907
0.917

จากตารางที่ 3.1 แสดงวา แบบสอบถามในสวนของสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
0.904
เจตคติตอ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.767
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา
ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.922 และปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาไดคา สัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.907 ซึ่งโดยภาพรวมของแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง 0.917
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดาน
สถิติ แลวจัดพิมพเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพื่อมีหนังสือถึง อาจารยผูกาํ กับหองสอบ ในการขอความรวมมือเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
5.2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามระหวางวันที่ 12-17 มีนาคม 2547 ทั้งในสถาบันและศูนยนอก
สถาบัน คือ ศูนยพณิชยการสยาม ศูนยดุสติ พณิชยการ และศูนยสุโขทัย โดยแจกแบบสอบถามให
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กลุมตัวอยางดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น
369 ฉบับจาก 373 ฉบับ คิดเปน 98.93 %
5.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลวคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหผลและแปรผล

6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล (SPSS For Windows Version
10.0) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
6.1 ขอมูลที่ไดจากแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และ
คํานวณหาคารอยละ ของผูตอบ
6.2 ขอมูลที่ไดจากแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง
สําหรับเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหขอ มูล พิจารณาจากคาเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑจดุ กลาง
(Midpoint) ของชวงระดับคะแนน (Class interval) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา ระดับการใช/ระดับความคิดเห็น/ระดับความตองการ
และระดับปญหาอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา ระดับการใช/ระดับความคิดเห็น/ระดับความตองการ
และระดับปญหาอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา ระดับการใช/ระดับความคิดเห็น/ระดับความตองการ
และระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา ระดับการใช/ระดับความคิดเห็น/ระดับความตองการ
และระดับปญหาอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา ระดับการใช/ระดับความคิดเห็น/ระดับความตองการ
และระดับปญหาอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 0.00-0.99 หมายความวา ไมมีการใช/ไมมีความคิดเห็น/ไมมีความตองการและ
ไมมีปญหาในการใชส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
6.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางโปรแกรมวิชาตางๆ และแตละชัน้ ปโดยใช One Way Anova
6.4 ขอมูลที่เปนคําถามแบบปลายเปดเก็บรวบรวมเปนความตองการและขอเสนอแนะ

