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                                        บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

1.   รูปแบบการศึกษา 
             การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงวิจัยการจัดการ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง       

2.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยี 
และครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 35 โรงเรียน   

       2.2  กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูล จํานวน 31 
โรงเรียน และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย จํานวน 4 โรงเรียน โดยแบงตามขนาดของโรงเรียนดังนี้
โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต  120 คนขึ้นไป มีจํานวนทั้งส้ิน 17 โรง ใชทดลองเครื่องมือ 2 
โรง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120  คน มีจํานวนทั้งสิ้น 17 โรง ใชทดลองเครื่องมือ 2 โรง
ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  โดยการจับฉลากรายชื่อโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน  

 3.   เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล  
       การสรางเครื่องมือ    
             ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้  

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเขตของการศึกษา 
3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ  เพื่อขอ

คําแนะนําในการตรวจแกไข 
4. นําแบบสอบถามไปขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาภาค

นิพนธใหความเห็นชอบ 
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6.   นําแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลในโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน 4  โรงเรียนในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

7.  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
8. นําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลสนาม 

 

ลักษณะของเครื่องมือ แบงออกเปน  2  ชุด คือ  
        ชุดที่  1  แบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษามี 3 ตอน คือ 

                   ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลเบื้องตนของโรงเรียน  
เปนแบบเลือกตอบ(Checklist) 

ตอนที่  2  การวางแผนการดําเนินการ การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล 
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมอองสอน เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) จําแนกสภาพความพรอมเปน 5 ระดับ 
                ชอง  5   หมายถึง  มีความพรอมมากที่สุด 
                ชอง  4   หมายถึง มีความพรอมมาก 
                ชอง  3   หมายถึง มีความพรอมปานกลาง 
                ชอง  2   หมายถึง มีความพรอมนอย 
                ชอง  1   หมายถึง มีความพรอมนอยที่สุด 

ตอนที่  3  ปญหาและความตองการ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดใหผูตอบ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ     
 

ชุดที่  2  แบบสอบถามครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผูสอน  มี 3 ตอน คือ 
ตอนที่  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลือกตอบ 
ตอนที่  2 ความพรอมในการใชเทคโนโลยี ของครูผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยี

และครูผูสอนของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมอองสอน เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  จําแนกสภาพความพรอมเปน 5 ระดับ เชนเดียวกับ ชุดที่ 1  
ตอนที่ 3     ปญหาและความตองการ เปนแบบสอบถาม แบบปลายเปด ใหผูตอบ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ     
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4.   การรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี้ 
1. ผูวิจัยไดประสานงานและขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 

เขต 1  และแจงที่ประชุมที่ประชุมผูบริหารสถานศึกษาอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อการขอ
ความรวมมือในการใหขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยไดประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
และออกเก็บเอกสารดวยตนเอง   
   5.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช   

   การวิเคราะหขอมูล อาศัยความรูทางสถิติเบื้องตน 
ตอนที่ 1   ของชุดที่ 1,2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล 

โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ นําเสนอในรูปตารางบรรยายสรุป  
ตอนที่ 2   ของชุดที่ 1,2  ความพรอมในการวางแผนและใชเทคโนโลยี วิเคราะห

ขอมูลโดยการการหาคามัชฌิมเลขคณิต  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอในรูป
ตารางและบรรยายสรุป   

ตอนที่ 3 ปญหาและความตองการในการวางแผนและใชเทคโนโลยีเปน

แบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ สรุปประเด็น
สําคัญ โดยเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย 
 

 ในการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ผูวิจัยถือเกณฑในการตัดสินระดับความพรอมในการ

วางแผนและใชเทคโนโลยีในโรงเรียนประถมศึกษา จากคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) โดยใชเกณฑการ
แปลความหมายขอมูล ดังนี้ 
  คาคะแนนระหวาง  4.50 – 5.00  มีความพรอมในระดับ     มากที่สุด 
  คาคะแนนระหวาง  3.50 – 4.49  มีความพรอมในระดับ     มาก 
  คาคะแนนระหวาง  2.50 – 3.49  มีความพรอมในระดับ     ปานกลาง 
  คาคะแนนระหวาง  1.50 – 2.49  มีความพรอมในระดับ     นอย  
  คาคะแนนระหวาง  1.00 – 1.49  มีความพรอมในระดับ     นอยที่สุด 
 


	การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
	             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที่มุ่งวิจัยการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
	       2.2  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 31 โรงเรียน และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 4 โรงเรียน โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียนดังนี้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่  120 คนขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โรง ใช้ทดลองเครื่องมือ 2 โรง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120  คน มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โรง ใช้ทดลองเครื่องมือ 2 โรงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  โดยการจับฉลากรายชื่อโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน  

