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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางดานภูมิหลังทางการศึกษาต&อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อศึก ษาความสั มพันธระหว&างภูมิ หลัง ทางการศึ กษากับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะห และแสดงความสัมพันธปจจัย
ทางดานภูมิหลังทางการศึกษา และตําแหน&งที่ตั้งของโรงเรียนที่มีต&อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีท่ ําการทดลอง/เก็บขอมูล
3.1.1 ประชากรและกลุ&มตัวอย&าง
3.1.1.1 ประชากร
1) ครูหรือผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรีและ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 58 คน
2) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคอมพิ วเตอรศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ รํ าไพพรรณี
ระดับชั้นป>ที่ 2, 3 และ 4 ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 62 คน
3.1.1.2 กลุ&มตัวอย&าง
ใชวิธีการโดยการจับฉลากอางอิงจํานวนจากสูตรตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน&
(Yamane. 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยมีรายละเอียดดังต&อไปนี้
1) ผูบริหารหรือครูของโรงเรียนดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี
โดยจะตองเปLนโรงเรียนที่มีศิษยเก&าเขามาเปLนนักศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งอยู&ในระดับชั้นป>ที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 50 คน
2) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคอมพิ วเตอรศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ รํ าไพพรรณี
ระดับชั้นป>ที่ 2, 3 และ 4 ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 54 คน
3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1.2.1 แบบบั นทึก รายการสําหรั บ การคัดลอกขอมูล ระเบี ยนประวัตินักศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี โดยแบ&งออกเปLน 2 ส&วน คือ
ส&วนที่ 1 ขอมูลส&วนตัว ประกอบดวย ชื่อ-สกุล เพศ วัน เดือน ป>เกิด สถานที่เกิด
เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา วุ ฒิ ก ารศึก ษาที่ใชสมั ครเขาศึ ก ษา ที่ อ ยู& ตามทะเบี ยนบ าน ผู ปกครองที่
สามารถติดต&อได และที่พักขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ส&วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นป>ที่ 1
ที่เขาเรียนในป>การศึกษา 2555, 2556 และ 2557 ประกอบดวยผลการเรียนรายวิชาต&างๆ เกรดเฉลี่ย
ในภาคเรียนที่ 1 และเกรดเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 2
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3.1.2.2 แบบสํารวจขอมูล ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยทางดานภูมิหลังทาง
การศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประกอบไปดวย เกรดก&อนเขาเรียน โปรแกรมวิชา
สัดส&วนของจํานวนเครื่ องคอมพิวเตอรต&อนัก เรียน ผลการเรียนรายวิชาคณิ ตศาสตร ภาษาอังกฤษ
ความถี่และจํานวนชั่วโมงเรียนรวมในการเรียนรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรต&อสัปดาห ระยะห&างจาก
โรงเรียนถึงจังหวัด จํานวนสัดส&วน และวุฒิการศึกษาของครูที่สอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระยะเวลาใน
การเดินทางมาเรียน
การคุณภาพของแบบสํารวจขอมูลทําโดยการ นําแบบสํารวจดังกล&าวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ท&าน ไดทําการตรวจสอบซึ่งเมื่ออางอิง กับวัตถุประสงคของการวิจั ยกับแบบสํารวจขอมูลซึ่งเปL น
เครื่ อ งมื อ ที่ใชในการวิ จัยครั้ ง นี้ แล ว ผู เชี่ ยวชาญเห็ นว& าเปL นประเด็ นคํ าถามที่ มี ความเกี่ ยวของกั น
จากนั้นจึงนําแบบสํารวจดังกล&าวไปเก็บขอมูลกับกลุ&มตัวอย&างต&อไป
3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1.3.1 ขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ กองบริการการศึกษาและ
สํานักทะเบียนเปLนผูรวบรวมขอมูล โดยใหนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปLนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลังจากนั้นผูวิจัยจึงติดต&อขอสําเนาขอมูลดังกล&าวโดยใชแบบบันทึกรายการในการคัดลอก
ขอมูลโดยเลือกตามรายชื่อที่ผ&านการสุ&มตัวอย& างจากการจับฉลากมาแลว จํานวน 54 คน จากนั้ น
นําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล และประมวลผล
3.1.3.2 นําแบบสอบถาม เพื่อไปขอความอนุเคราะหจากครูและผูบริหารของโรงเรียนตอบ
โดยส&งเอกสารไปจํานวน 58 ตัวอย&างและไดรับการตอบกลับจํานวน 50 ตัวอย&าง จากนั้นนําขอมูลที่
ไดรับจากการตอบแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหผล
3.1.4 การวิเคราะห&ผลและสรุปผลวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและการประมวลผลดังนี้
3.1.4.1 การวิเคราะหสถิตพื้นฐาน ไดแก& ความถี่ รอยละ ของตัวแปรภูมิหลังทางการศึกษา
และค&าเฉลี่ยส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1.4.2 ทําการสรางสมการพยากรณความสัม พันธระหว&าง ปจจัยทางดานภูมิ หลังทาง
การศึ ก ษา ที่ มี ต&อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน หาค&าสั ม ประสิ ท ธสหสั ม พั นธโดยใชสู ตรของเพี ยรสั น
(Pearson product moment correlation coefficient) การทดสอบนั ยสํ าคัญ ทางสถิ ติของ
สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
3.1.5 การบันทึกขอมูลจากการสํารวจและผลการวิเคราะหจากขอ 3.1.4.1 และ 3.1.4.2 โดยการ
จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดวยการสรางเปLนระบบฐานขอมูล เชื่อมกับขอมูลพิกัดจาก GPS
ที่แสดงตําแหน&งโรงเรียนโดยใชเครื่องมือของโปรแกรมปฏิบัติการทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ARCGIS 10
3.1.6 วิเคราะหความสัมพันธเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรซึ่งเปLนการวิเคราะหระดับ
ความสามารถทางดานระดับความสําคัญของปจจัยทางดานภูมิหลังทางการศึกษา และตําแหน&งที่ตั้ง
ของโรงเรียนจากตัวเมืองต&อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบสถิติเชิงพื้นที่ และ
ทําการแสดงผลการวิเ คราะหในรู ปแบบแผนที่ แสดงระดับ ความสําคัญ ปจจัยทางดานภูมิ หลั งทาง
การศึกษา และตําแหน&งที่ตั้งของแต&ละโรงเรียนต&อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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3.1.7 สรุป ผลและวิเคราะหผลการวิจั ย พรอมกับ นําขอมู ลที่ไดจากการประมวลผล มาสราง
ฐานขอมูลจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สรางเปLนขอมูลเชิงแผนที่ รายงาน และกราฟในแบบ
ต&างๆ เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจและนําขอมูลไปใชไดอย&างสะดวกต&อไป

