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บทที 3 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยัการพฒันาตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูลระบบสืบคน้สารนิพนธ ์สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที

กาํหนดไวผู้ว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขนัตอน ดงันี 

 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร คือ นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนยธ์นบุรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)  

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี จาํนวน 170 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนยธ์นบุรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ประจําภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556  

จาํนวน 84 คน โดยใชว้ิธีการแบบเจาะจง 

 

เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงันี 

  1. ตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้สารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

  2. แบบประเมินคุณภาพต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารนิพนธ ์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีโดยผูเ้ชียวชาญ 

   3.  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้ทีมีต่อตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูลระบบ

สืบคน้สารนิพนธ ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 ขนัตอนการสร้างเครืองมือในการวิจยั มีรายละเอียดขนัตอน ดงันี 

 1.   การพฒันาต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูล 

   การพฒันาตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูลระบบสืบคน้สารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

    1.1 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ตาํรา เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

และศึกษาสภาพปัญหาทีเกิดขึนจากการปฏิบติังาน เพือนาํมาเป็นขอ้มูลพืนฐานสาํหรับทาํการศึกษา

วิจยั 

    1.2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ นําข้อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ตาม

กระบวนการดงันี 

       1) วิเคราะห์ระบบ 

            2) กาํหนดความตอ้งการของระบบ 

       3) สร้างแบบจาํลองระบบ 

  1.3 ออกแบบและพฒันาตน้แบบฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย โครงสร้างฐานขอ้มูล 

กระบวนการทํางาน รูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางจอภาพ การนําเข้าข้อมูล การประมวลผล และ 

การแสดงผลขอ้มูล เป็นตน้ 

    1.4 นาํตน้แบบทีผา่นการพฒันาไปประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ 

    1.5 ทดสอบประสิทธิภาพและแกไ้ขระบบทีพฒันา เป็นขนัตอนทดสอบระบบ

ก่อนนาํไปปฏิบติังานจริง ดว้ยการสร้างข้อมูลจาํลองเพือตรวจสอบการทาํงานของระบบหากมี

ขอ้ผดิพลาดก็จะกลบัไปแกไ้ขระบบใหม่ 

    1.6 ติดตงัระบบและจดัทาํคู่มือ 

    1.7 ปฐมนิเทศนกัศึกษากลุ่มทดลองทีจะทาํการสอนโดยใชต้น้แบบการเรียนรู้

ฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้สารนิพนธ ์ชีแจงและแนะนาํการใชง้านตน้แบบฐานขอ้มูลโดยละเอียด 

    1.8 การประเมินความพึงพอใจ โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ 

ต อการเรียนการสอนดว้ยตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้สารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

    1.9 เก็บขอ้มูลการวิจยัและสรุปผล 
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  2.   การสร างแบบประเมนิคุณภาพโดยผู เชียวชาญ 

   การสร างแบบประเมินคุณภาพต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูล ระบบสืบค้น 

สารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

โดยผูเ้ชียวชาญ 

 โดยใชแ้บบประเมินทีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธี

ของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั โดยการกาํหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบ

ประเมินแต่ละขอ้ ดงันี 

     5   คะแนน  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 

     4   คะแนน  หมายถึง  คุณภาพดี 

     3   คะแนน  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 

     2   คะแนน  หมายถึง  คุณภาพนอ้ย 

     1   คะแนน  หมายถึง  คุณภาพนอ้ยทีสุด 

   

  3.  แบบวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้ ทีมีต่อต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้น 

สารนิพนธ์ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

   เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชที้มีต่อตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูล ระบบ

สืบคน้สารนิพนธ ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยั

ดาํเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 

5 ระดบั โดยการกาํหนดความหมายคะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินแต่ละขอ้ ดงันี 

     คะแนนเฉลีย     4.50-5.00  หมายถึง    มากทีสุด 

     คะแนนเฉลีย     3.50-4.49  หมายถึง   มาก 

     คะแนนเฉลีย     2.50-3.49  หมายถึง   ปานกลาง 

     คะแนนเฉลีย     1.50-2.49  หมายถึง   นอ้ย 

     คะแนนเฉลีย     1.00-1.49  หมายถึง   นอ้ยทีสุด 

     

 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

22 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 

 1. นาํแบบสอบถามเกียวกบัการใชง้านระบบใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ 

 2. นําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ 

ต อตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้สารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี 

 1. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ ทีมีต่อตน้แบบการเรียนรู้ฐานขอ้มูล 

ระบบสืบคน้สารนิพนธ ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

โดยใชว้ิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ดงันี 

     5    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจมากทีสุด 

     4    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจมาก 

     3    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจปานกลาง 

     2    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจน อย 

     1    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจน อยทีสุด 

 เกณฑก์ารประเมินระดบัความพึงพอใจ 

     4.51 – 5.00    หมายถึง   มีความพึงพอใจมากทีสุด 

     3.51 – 4.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 

     2.51 – 3.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

     1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน อย 

     1.00 – 1.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน อยมาก 

สถิติทีใช้ในการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของผู ้ใช้  (พวงรัตน์  ทวี รัตน์ , 2535)  

ไดแ้ก่คาํนวณหาค่าเฉลีย (X) และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 




