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บทที ่3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

     1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
     4.  การจัดทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  
 ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนดําเนินการวิจัยไว  3  ข้ันตอน  ไดแก 
  ตอนท่ี 1  การ ศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
  ตอนท่ี 2  การ พัฒนา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลท่ีไดรับ 

1. ศึกษา วิเคราะห เอกสาร บทความ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยใชวิธีวิเคราะห
เอกสาร (Content analysis) 

2. จัดทําเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการศึกษาโดย
การสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
- Content validity โดยวิธี IOC 
- Try out และหาคา Reliability 

4. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
5. วิเคราะหขอมูล 

 

ระดับพฤติกรรมการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 

ขั้นตอนท่ี 2 
การพัฒนาพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 

1. นําระดับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีตองการพัฒนามา
จัดลําดับความสําคัญ 
2. จัดทํา (ราง) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
3. จดัประชมุสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion) พิจารณาแนวทางการพัฒนา

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาการสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ 

 

แนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
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ตอนท่ี 1  การ ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาปริญญา ตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 329 คน 

 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาปริญญา ตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา  ประจําปการศึกษา 2561โดยทําการ เลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling) จํานวน 61 คน และจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย ในภาคเรียนท่ี 2/2561   
 

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
         เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป โดยใชแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
(Check List) 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  มีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert’s Scale5   

5 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรม  อยู ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรม  อยู ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรม  อยู ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรม  อยู ในระดับนอย 
1  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรม  อยู ในระดับนอยท่ีสุด 

 
              เกณฑการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 22-25)  ใชเกณฑดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
  คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับมาก  
  คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
  คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับนอย  
  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด  

โดยพิจารณาเปนรายขอรายดานและในภาพรวมโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรมากท่ีสุดถือวาเปนขอท่ีเปนปจจัยอันดับแรก 
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ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
          การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินงานโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 
               2. ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดจากตําราเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีลักษณะ 
ใกลเคียงกันเพ่ือนําขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ  มาใชวิเคราะหพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา แลวนํามากําหนดเปนกรอบและขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม 

    3. ศึกษาคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถามจากตําราและเอกสารงานวิจัยตางๆท่ี
เก่ียวของกับการวิจัยแลวนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับนิยามตัวแปรของงานวิจัย 

    4. ทําการสรางแบบสอบถาม โดยทําการเขียนขอคําถามในแตละตัวแปร และกําหนด 
ขอคําถามสําหรับการสรางแบบสอบถาม 

    5. นําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรง ดานเนื้อหา 
และภาษาท่ีใชใหมีความชัดเจน สวนการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับความรูท่ีอยูใน
ขอบเขตท่ีกําหนดเปาหมาย เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ คือ คาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดตองมากกวา .50 
(IOC>.50) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2537:4) จึงจะถือวาคําถามขอนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตองการ
วัด ซ่ึงพบวาขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Consistency) มีคาอยูระหวาง 
0.80-1.00 

   6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 7. หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ใชการหาคาความเชื่อม่ันแบบความสอดคลองภายใน  
(Internal Consistency of Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตรของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient Method) ไดความเชื่อม่ัน เทากับ .931 

  8. นําผลการวิเคราะหท่ีไดมาคัดเลือกขอคําถามท่ีผานเกณฑ 
  9. จัดทําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม 

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี 4 ท่ีเคยเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

    นําแบบสอบถามท่ีไดไปสอบถามยังกลุมตัวอยาง  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 2. รอเก็บแบบสอบถามคืนหลังจากนักศึกษาตอบแบบสอบถามเสร็จไดแบบสอบถาม 

กลับคืนมา 
      3. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาทําการลงรหัส (Coding) เพ่ือใชสําหรับการวิเคราะห 

 4. นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหขอมูล  
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1.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ 
ผูเชี่ยวชาญ โดยใชสูตรของ โรวิเนลลี และแฮมเบลตัน  

2.2 การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 
 
ตอนท่ี 2  การ พัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 7 คน ประกอบดวย ดานการศึกษาปฐมวัย  2 คน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จํานวน 3 คน และดานการวิจัย  จํานวน 2 คน  ดังรายชื่อในภาคผนวก 
  
 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบบันทึกการสนทนากลุม 
 

 2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ประชุมสนทนากลุม ( Focus Group 

Discussion)  
 

 2.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ใชการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) 

 
 
 
 


