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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวผูวิจัยไดดําเนินการ

วิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี คือ 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 

1) ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสบการณในสายงานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศอยางนอย 5 ป  จํานวน  5 คน   

2) ประธานหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

จํานวน 33 คน 

3) เจาหนาที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้ง 4 คณะ  ไดแก   คณะวิทยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 8 คน  

4) นักศึกษาภาคปกติช้ันปที่ 4  ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่

ลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 1/2560 จํานวน  1,387 คน 

 

2. กลุมตัวอยาง 

1) ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสบการณในสายงานการพัฒนา

ระบบสารสนเทศอยางนอย 5 ป  จํานวน 5 คน ดังภาคผนวก ช  
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2) ประธานหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

จํานวน 33 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

3) เจาหนาที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้ง 4 คณะ ไดแก   คณะวิทยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

4) นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่  4 ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่

ลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 1/2560 จํานวน 316 ตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณกรณีทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอนที่ระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิดของทาโร    

ยามาเน (Taro Yamane) (Yamane, Taro 1973 อางอิงในศิริพงศ พฤทธิพันธุ.2553, น.203) โดย

การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1) แบบวิเคราะหหามาตรฐานของระบบฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อหาคา 

IOC จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางดานระบบสารสนเทศจํานวน 5 คน 

2) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอผูใชระบบที่มีตอระบบฐานขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตน เปนการเก็บขอมูล

พื้นฐานจากเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

จากหลักสูตรและคณะ เพื่อรวบรวมจัดทําเปนบทสรุป 

2) ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) จากแบบสอบถาม และรวมรวบขอมูลจากการ

จัดโปรแกรมการประชุมระดมสมองแบบมีสวนรวม และพิจารณาความเปนไปได เพื่อนําไปสูการ
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พัฒนาระบบฐานขอมูล โดยคณะผูวิจัยและทีมงานทําหนาที่เปนผูอานวยความสะดวก (Facilitator) 

และรวมบันทึกขอมูลเปนรูปภาพและวีดิทัศน เพื่อใชในข้ันตอนตอไป 

 

1.3 ขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ  

1) รวบรวมขอมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเปนบทสรุปเกี่ยวกับ

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพของทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร 

2) การจัดทําโปรแกรมการประชุมระดมสมอง เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ จากคณะผูวิจัยและทีมงานทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก 

(Facilitator) และรวมบันทึกขอมูลเปนรูปภาพและวีดิทัศน เพื่อใชในข้ันตอนตอไป 

3) วิเคราะหและสรุปผลการประชุมระดมสมอง และกําหนดเปนแนวทางการในการ

พัฒนาระบบ  

4) นําโมดูลระบบบริหารจัดการขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพฯ ที่วิเคราะหเสร็จ

แลวไปใหผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ จํานวน 5 ทาน ประเมินหามาตรฐานของระบบบริหาร

จัดการขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพฯ  จากน้ันนํามาวิเคราะหคาความเที่ยงตรง IOC แลว

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

5) พัฒนาตัวแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ 

6) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนา เปนข้ันตอนการทดสอบการนําระบบ

ไปใชงานจริง ดวยการสรางขอมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ หากเกิดขอมูลผิดพลาด

จะยอนกลับไปปรับปรุงระบบ และทําการตรวจสอบการทํางานของระบบหลังปรับปรงุดวยผูเช่ียวชาญ

ดานสารสนเทศจํานวน 5 ทาน พิจารณาใหขอเสนอแนะและประเมินคุณภาพของระบบ 

7) ทําการปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

8) ทําการติดต้ังและใชงานระบบ พรอมจัดทําคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 

9) ทดลองใชงานกับประธานหลักสูตร/อาจารย จํานวน 33 คน เจาหนาที่คณะที่ดูแล

เกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 8 คน และนักศึกษาภาคปกติช้ันปที่ 4 ที่ลงทะเบียน

เรียนปการศึกษา 1/2560 จํานวน 316 คน  

10)  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝก

ประสบการณวิชาชีพ โดยกําหนดประเด็นที่ทําการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอระบบตามหลักการ

ออกแบบระบบ  

11)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเช่ียวชาญดาน

การพัฒนาระบบตรวจสอบความชัดเจนของแบบสอบถาม 
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12)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชที่ดรับการตรวจสอบมาวิเคราะหคาความ

เที่ยงตรง IOC มาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

13)  ประเมินความพึงพอใจของผู ใชตอระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝก

ประสบการณวิชาชีพ กับประธานหลักสูตร/อาจารย จํานวน 33 คน เจาหนาที่คณะที่ดูแลเกี่ยวกับการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 8 คน และนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนป

การศึกษา 1/2560 จํานวน 316 คน 

 

1.4 เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

มีดังน้ี 

1) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบ เครื่องมืออุปกรณที่ผูพัฒนาใชในการ

ทดสอบระบบ ใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรหรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา เพื่อใหสะดวกในการ

ดําเนินงานซึ่งในปจจุบันสามารถที่จะจําลองการทํางานของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมหลายๆ 

ดานใหสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเดียวได ซึ่ งผูพัฒนาได เลือกทั้ งเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องแบบพกพาในการพัฒนาและทดสอบระบบ 

2) โปรแกรมที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการพัฒนาระบบ  (ธัชก ร  วงษ คํ า ชัยแล ะ 

ฐัศแกว ศรีสด, 2555: 30) มีดังน้ี 

2.1) สวนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ใชในการทดสอบระบบ 

โดยผูพัฒนาไดเลือกระบบปฏิบัติการตระกูล Unix คือ ระบบปฏิบัติการ CentOS Linux เน่ืองจาก

เปนระบบปฏิบัติการโอเพนซอรส (Open Source) ซึ่งสะดวกในการปรับเปลี่ยนการทํางานตางๆ และ

ถือวาเปนระบบปฏิบัติการที่ไดรับการยอมรับในเรื่องของการนํามาใชเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server Computer) และสวนของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะเลือกใชระบบปฏิบัติการตระกูล 

Microsoft Windows ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ถือวาเปนที่นิยมเปนที่แพรหลายในปจจุบัน 

2.2) สวนโปรแกรมประยุกต (Application Software) ที่ทําหนาที่ในการทดสอบ

และพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1) เทคโนโลยีภาษาพีเอชพี (PHP) เปนภาษาสคริปตที่ใชในการพัฒนา

โปรแกรมการทํางานบนเว็บ (Web Programming หรือ Web Development) ซึ่งมีการทํางานอยูที่

ฝงเครื่องเซิรฟเวอรเทาน้ัน และลองรับการทํางานรวมกับฐานขอมูลไดหลายประเภท อีกทั้งมีลักษณะ

เปนโอเพนซอรส (Open Source) 

2) ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนระบบการจัดการฐานขอมูล

สัมพันธ (RDBMS : Relational Database Management System) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 

เพราะเปนฟรีแวรระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี สนับสนุน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

31 

 
 

ระบบปฏิบัติการไดหลายระบบ พรอมทั้งรองรับการใชงานแบบหลายคน (Multi User) พรอมๆ กันได 

โดยผูพัฒนาไดนําโปรแกรม phpMyAdmin เปนเครื่องมือชวยในการจัดการกับฐานขอมูล MySQL 

3) ภาษา HTML/XHTML เปนภาษา Markup ที่มีลักษณะเปนภาษาเชิงการ

บรรยายเอกสารไฮเปอรมีเดีย เพื่อเผยแพรในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน แสดงผลขอความ 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวัตถุอื่นๆ ผานทางโปรแกรมเว็บบราวเซอรในแท็ก (Tag) อยางไรก็ดีใน

ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชเปนเครื่องมือในการสรางเว็บเพจที่มีประสิทธิภาพจาก

หลายๆ    คาย เชน Fontpage, GoLive และ Adobe Dreamweaver เปนตน (ประเวศน วงษคํา

ชัย, 2552 : 10 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัยและฐัศแกว ศรีสด, 2555: 30-31) ในที่น้ีจะเลือกใช

โปรแกรม Dreamweaver เปนเครื่องมือชวยในการสรางเว็บเพจทั้งมุมมองการออกแบบ และการ

เขียนโคด รวมถึงการทดสอบการงานของระบบ 

4) เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เปน

เทคโนโลยีที่นํามาใชพัฒนาแอปพลิเคช่ันใหสามารถโตตอบกับผูใชไดเร็ว เน่ืองจากมีการนําเทคโนโลยี

หลายๆ ตัวมาทํางานรวมกัน อาทิเชน CSS และ JavaScript อีกทั้งสามารถลดการรีเฟรชหนาจอได 

(ประเวศน วงษคําชัย, 2550 : 15 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัยและฐัศแกว ศรีสด, 2555: 31) ผูพัฒนา

ไดเลือกมาใชรวมกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหระบบสามารถโตตอบกับผูใชได

รวดเร็วข้ึน 

5) เทคโนโลยี CSS (Cascading Style Sheet) เปนการจัดรูปแบบของ

เอกสารเว็บเพจที่เขียนข้ึนดวยภาษา HTML/XHTML เชน กําหนดสีตัวอักษร ขนาดขอความ 

โครงสรางของหนาเว็บเพจและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบของเว็บเพจ เปนตน ซึ่งจะชวยลด

ระยะเวลาของการจัดรูปแบบเพจและแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังไดรวดเร็วย่ิงข้ึน (ประเวศน วงษ

คําชัย, 2552 : 43 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัยและฐัศแกว ศรีสด, 2555: 31) โดยผูพัฒนาไดนํา

เทคโนโลยีดังกลาวมาใชเพื่อกําหนดโครงสรางของเว็บเพจ รวมไปถึงควบคุมการแสดงผลขอความ สี 

และอื่นๆ บนเว็บเพจ 

6) ภาษา JavaScript เปนภาษาที่ใชในหนาเว็บเพจ เพื่อประมวลผลขอมูลที่

ฝงของผูใช และใชเพิ่มความสามารถโดยการเขียนฝงไวภายในโปรแกรมอื่นๆ ปจจุบันมีการใช 

JavaScript ที่ฝงอยูในเว็บบราวเซอรหลายรูปแบบ เชน เพื่อสรางเน้ือหาที่เปลี่ยนแปลงเสมอภายใน

เว็บเพจ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูใชกรอกกอนนําเขาระบบ เปนตน (ประเวศน วงษคํา

ชัย, 2552 : 43 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัยและฐัศแกว ศรีสด, 2555: 31) ผูพัฒนาไดนําภาษาน้ีเขามา

ประยุกตใชในระบบเพื่อควบคุมการแสดงผลขอมูล รวมทั้งโตตอบกับผูใชรวมกับเทคโนโลยี AJAX 

รวมไปถึงแสดงการแจงเตือนใหผูใชทราบสวนที่มีความเกี่ยวของ 

7) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ซึ่งเปนเทคโนโลยี

ที่มีอยูมากมายและแตละชนิดจะมีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และคาใชจายที่แตกตางกันอยางไรก็ดี
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เทคโนโลยีของเว็บเซิรฟเวอรจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมื่อสามารถตอบสนองความตองการผูใชได

อยางสมบูรณ (สุธี พงศาสกุลชัยและณรงค ล่ําดี, 2551 : 350-351 อางถึงใน ธัชกร วงษคําชัยและฐัศ

แกว ศรีสด, 2555: 31) โดยผูพัฒนาไดเลือกใชเทคโนโลยีเว็บเซิรฟเวอรของ Apache ทดสอบระหวาง

การพัฒนาระบบ อีกทั้งไดรับความนิยมอยางแพรหลายรองรับการใชงานกับระบบปฏิบัติการ Linux 

และเปนซอฟตแวรที่นําไปใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหมาตรฐานระบบฯ ใชวิธีการหาคา IOC เพื่อหาคาความ

เที่ยงตรงของระบบฯ ที่ไดจากการประเมินของผูเช่ียวชาญ และนํามาเปรียบเทียบ (ศศิวิมล ขจรคํา ,

2554) มีเกณฑดังน้ี 

 

 1 หมายถึง  สอดคลอง 

 0 หมายถึง  ไมแนใจ 

-1 หมายถึง  ไมสอดคลอง 

สูตรที่ใชในการคํานวณคา IOC = ∑  

   

  R = ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเช่ียวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 

  n = จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

 

โดยคา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีควารมีคา IOC ต้ังแต 0.6  ถึง 1 

สวนขอที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไข   

 2. สถิติที่ใชวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชแบบมาตราสวน (Likert Scale)   5 ระดับ  

)อาจารย เจาหนาที่  นักศึกษา  (ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  X (และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.) และ

นํามาเปรียบเทียบเกณฑดังน้ี 

 

    5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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 เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจ 

 

   4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 2.50  –  3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

 1.50  –  2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

 1.00  –  1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

   

สถานที่ทําการทดลองและเก็บขอมูล  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

  




