บทที่ 3
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย เรื่อ ง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ได้แก่ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ทงั ้ หมด 3 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็ น กองบัญชาการ จานวน 84 คน กองการศึกษา
จานวน 126 คน กรมนักเรียน จานวน 107 คน รวมประชากร จานวน 317 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ทีส่ ุ่มมาจากประชากร จานวน 317 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 177 คน
โดย ใช้สตู ร การคานวณ ของ ทาโร ยามาเน่ ได้ดงั นี้ (พิชติ ฤทธิ ์จรูญ ,2544, หน้า 117)
N
1+Ne2
n = กลุ่มตัวอย่าง
N = ประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ ( 0.05)

n =

การคานวณ กลุ่มตัวอย่าง

=

317
=
317
2
1+(317x0.05 )
1+0.7925

=

177

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสัดส่วน โดยใช้สตู ร จานวนตัวอย่างของแต่ละหน่วยงาน
= จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด x ประชากรหน่วยงาน
ประชากรทัง้ หมด
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เมือ่ แทนค่าในสูตร
ตาราง 1 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร ทัง้ 3 หน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
กองบัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
กองการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่
รวม

ประชากร
(คน)
84
126
107
317

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
47
70
60
177

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ น แบบสอบถาม โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ชุ ด ตาม
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ ผู้บ ริห าร และเจ้า หน้ า ที่ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ พัฒ นา
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผู้บริ หาร แบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดยเป็ นการสอบถาม
ข้อมูล และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยในด้าน
ตอนที่ 1 ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 2 ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสาหรับเจ้าหน้ าที่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดยเป็ นการสอบถาม
ข้อมูล และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยในด้าน
ตอนที่ 1 ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 2 ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
แบบสอบถาม ทีใ่ ช้ในการศึกษาปจั จัยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต เป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการตอบคาถามในเชิงประเมินระดับความคิดเห็น 5
ระดับ โดยเป็ นข้อคาถามที่เกี่ยวกับ ความรู้สกึ ความคิดเห็น ความน่ า สนใจ และความเชื่อ มัน่
ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการนา
การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เตอร์เ น็ ต มาใช้ ใ นการเรีย นการสอน ในป จั จุ บ ัน
โดยศึก ษา และแก้ไ ขข้อ ค าถามจากแบบสอบถามงานวิจ ัย ของ ทัศ นี ย์ บุ ญ เจริญ (2554)
เจษฏา จัตตุพร (2545) และอรววรณ โทณผลิน (2545)
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2. ปจั จัยด้านวิส ยั ทัศ น์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) เป็ นการตอบคาถามในเชิงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยเป็ นข้ อคาถามที่เกี่ยวกับวิสยั ทัศน์
ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจน
การวางแผนที่จะนามาใช้ และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยศึกษา และทาการแก้ไขข้อคาถามงานวิจยั ของ สมศรี งามพิพฒ
ั น์
(2540) ทวีชยั ปิยะสุข (2544) และอรววรณ โทณผลิน (2545)
3. ปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) เป็ นการ
ตอบค าถามในเชิงประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุ ด
โดยเป็ นข้อค าถามเกี่ยวกับ การสนับสนุ นการใช้ส่ือ การสนับสนุ นงบประมาณ การสนับสนุ นด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ การสนับสนุ น ด้านงบประมาณ การสนับสนุ นทางด้านการดูงาน
และอบรมทางวิชาการ โดยศึกษา และแก้ไขข้อคาถามจากแบบสอบถามจากงานวิจยั ของ วิเชียร จิตทรัพย์
(2534) และ วรวิทย์ สิทธิ ์ประสงค์(2545)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึก ษาค้น คว้า จากต ารา เอกสาร และงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เจตคติ และ
การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา วิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ต และงานวิจยั ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึก ษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) จากหนังสือ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถาม 2 ชุด แล้วนาแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ 4
ท่ า น เพื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรง (Validity) ของเนื้ อ หาความถู ก ต้อ งทางภาษา โดยให้
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิแ ต่ ล ะท่ า นพิจ ารณาลงความเห็น ว่ า ข้อ ค าถามแต่ ล ะข้อ สามารถวัด ได้ ต าม
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการวัดหรือไม่ โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+ = เมือ่ แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 = เมือ่ ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
= เมือ่ แน่ใจว่าคาถามนัน้ วัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
นาคะแนนทีผ่ ทู้ รงวุฒแิ ต่ละคนลงความคิดเห็นในแต่ละข้อ มาวิเคราะห์ดชั นีความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยเลือกข้อคาถามที่ม ี IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ไว้ ส่วนข้อคาถามทีข่ าด
ความตรงเชิงเนื้อหา ผูว้ จิ ยั จะนากลับไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

27

4.
นาแบบสอบถาม ทัง้ 2 ชุดที่ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ปทดลองใช้ (try out) กับผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ของ กองบัญชาการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน และ กองการศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน แล้วนามาหาค่าอานาจ
จ าแนกเป็ นรายข้ อ โดยใช้ ค่ าสัมประสิทธิแ์ บบเพียร์ ส ัน (Pearson’product moment correlation)
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item total correlation)
5. คัดเลือกข้อคาถามของแบบสอบถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกรายข้อตัง้ แต่ .20
ขึน้ ไป จากนัน้ นาข้อคาถามทัง้ หมดมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ สี มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
(coefficient alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 202-204) พบว่า ข้อคาถามชุดที่ 1
สาหรับผูบ้ ริหาร มีค่าความเชื่อมัน่ .89 และข้อคาถามชุดที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่ มีค่าความเชื่อมัน่
.85
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงและมีความสมบูรณ์ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ าเนินการแจก และเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง
2. ผู้วจิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา และเป็ นฉบับสมบูรณ์ จานวน 177 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตพิ น้ื ฐานค่าเฉลีย่ (mean) ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) โดยมีขนั ้ ตอนดาเนินการดังนี้
1. น าแบบสอบถามที่ไ ด้ค ืน มาทุ ก ฉบับ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ใ น
การตอบ แล้วคัดเลือกเฉพาะฉบับทีส่ มบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนไว้
2. นาแบบสอบถามที่คดั เลือกครบถ้วนไว้ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
2.1 ข้อคาถามในแบบสอบถามด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนคาถามที่มลี กั ษณะในเชิงบวก ข้อคาถามชุดที่ 1 ได้แก่
1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 และข้อคาถามชุดที่ 2 ได้แก่ 2, 4, 5, 8, 9, 10
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้คะแนน
ให้คะแนน

2
1

คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนคาถามทีม่ ลี กั ษณะในเชิงลบ ข้อคาถามชุดที่ 1 ได้แก่ 2,
4, 5 และ ชุดคาถามชุดที่ 2 ได้แก่ 1, 3, 6, 7
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมายแบบวัดเจตคติทม่ี ลี กั ษณะเชิงบวก โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ เป็นตัวชีว้ ดั โดยกาหนดเกณฑ์ไว้ดงั นี้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2538)
4.51-5.0 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ มากทีส่ ุด
3.51-4.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ น้อย
0.51-1.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ น้อยทีส่ ุด

29

การแปลความหมายแบบวัดเจตคติท่มี ลี กั ษณะเชิงลบ โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ เป็นตัวชีว้ ดั โดยกาหนดเกณฑ์ไว้ดงั นี้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์ , 2538)
4.51-5.00 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ น้อยทีส่ ุด
3.51-4.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ น้อย
2.51-3.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ มาก
0.51-1.50 หมายถึง มีเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในระดับ มากทีส่ ุด
2.2 ข้อ ค าถามในแบบสอบถามด้า นวิส ัย ทัศ น์ ท างเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมายแบบสอบถามด้านวิสยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้การแปลค่าเฉลีย่ มีดงั นี้
4.51-5.00 หมายถึง มีวสิ ยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมากทีส่ ุด
3.51-4.50 หมายถึง มีวสิ ยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีวสิ ยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีวสิ ยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับน้อย
0.51-1.50 หมายถึง มีวสิ ยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับน้อยทีส่ ุด
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2.3 ข้อคาถามในแบบสอบถามด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมายแบบสอบถามด้านการสนับสนุ นของผู้บริหาร โดยใช้
การแปลค่าเฉลีย่ มีดงั นี้
4.51-5.0 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับ มากทีส่ ุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับ มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับ ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับ น้อย
0.51-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับ น้อยทีส่ ุด
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. แปลความหมายตามเกณฑ์การแปลความหมายทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น
สถิ ติที่ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตใิ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษาตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1.1 หาค่ าอ านาจจ าแนกโดยใช้สู ตรสัมประสิทธิส์ หพันธ์แบบเพียร์ส ัน(Pearson’product
moment correlation) (Elmore & Woehlke, 1997,p.98) ทีม่ คี ่าอานาจจาแนกรายข้อตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ทางสังคมศาสตร์
1.2 การหาค่าความเทีย่ งโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (coefficient alpha) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990, p. 202-204) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
2.1.1 หาค่าเฉลีย่ (mean)
2.2.2 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แล้วเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย

