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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและตัวอย่าง 
 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ ผู้บริหารและ
อาจารย์ จํานวน 290 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 242 คน รวมทั้งสิ้น 532 คน     
(กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2562) 

 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
 ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บบ ช้ั น ภู มิ
Stratif ied Random Sampling)  ไ ด้แ ก่  1 )  ผู้ บ ริหาร  และอาจารย์  จํ านวน  290  คน             
2) เจ้าหน้าที่ จํานวน 242 คน โดยกําหนดแบบสัดส่วน 45% ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างหน่วยงานได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
              1) ผู้บริหารและอาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 131 คน 
              2) เจ้าหน้าที่ประจําคณะ/ศูนย์/สํานัก  จํานวน 109 คน  

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 240 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การทํางาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ฝึกอบรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นคําถามที่มี
ตัวเลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 
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ตอนท่ี 2 ระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วยด้านต่าง ดังน้ี 
  

2.1 ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Microsoft 
Windows) จํานวน 10 ข้อ 

2.2 ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ จํานวน 10 ข้อ 
2.3 ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ จํานวน 10 ข้อ 
2.4 ด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ข้อ 

 

 ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องหลักสูตรในการจัดฝึกฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลักษณะ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
           มีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องตลอดจน แนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมกับเน้ือหาและกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2. นําเคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถามท่ีพัฒนาแล้ว เสนอที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของเนื้อหา  

3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
จากที่ปรึกษาแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (IOC : Index 
of ltem Objective Congruence) โดยผู้เช่ียวชาญประเมิน 3 ระดับ คือ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่
แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีความสอดคล้องกันต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ 

4. ผู้วิจัยทําการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจัย โดยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขก่อนนําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบทํา pre-test ใช้กับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      
ผ่านทางแบบสอบถาม online ในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายน จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบความ
น่าเช่ือถือ (Reliability test) ตามวิธีของ Cronbach ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นที่
ระดับ =0.862 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี  
1.ทําหนังสือขออนุญาตอธิการบดี และเพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามจากบุคลากร ทั้งแบบแจกด้วยตนเองแบบ Online จากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จํานวน 100 ชุดและให้ทําแบบสอบ online 
จํานวน 140 ชุด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเองและนัดหมายวันที่จะไปขอรับแบบสอบถามกลับคืนภายในช่วงเดือนมกราคม  

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีแจกให้กับผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือนําแบบสอบถามท่ีได้แล้ว
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแปลผล 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเพ่ือการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติสําหรับการวิจัย คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วค่าร้อยละ 
(Percentage) และทําการวิเคราะห์ระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหา ค่าเฉล่ีย 
(Mean: X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
  

1.ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 

1.1 ร้อยละ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร   

     จากสูตร 
P  =       f      x  100 

           N 
 

เมื่อ    P = ร้อยละ 
   f = ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N = จํานวนความถี่ทั้งหมด 
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1.2 ค่าเฉลี่ย ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และความต้องการฝึกอบรมของ

บุคลากร   
    จากสูตร 

X        =     x  
                   N 
 
   เมื่อ      X        =       ค่าเฉลี่ย 
    X       =       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
                                N     =       จํานวนของคะแนนในกลุ่ม 
 
 
 

1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.)  ใช้วิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 

        

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
   
       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)             
           เมื่อ       S.D.  =   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                      X =   ค่าคะแนน 
                      n        =   จํานวนคะแนนในแต่ละกลุม่ 
                              =   ผลรวม 

  
ใช้เกณฑ์ในการแปลผลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ Best 1981:174) ดังน้ี 

 

1.00 – 1.49 ระดับความต้องการฝึกอบรม ระดับ น้อยที่สุด 
1.50 – 2.49   ระดับความต้องการฝึกอบรม ระดับ น้อย 
2.50 – 3.49 ระดับความต้องการฝึกอบรม ระดับ ปานกลาง 
3.50 – 4.49   ระดับความต้องการฝึกอบรม ระดับ มาก 
4.50 – 5.00   ระดับความต้องการฝึกอบรม ระดับ มากที่สุด 

 
 2.การทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติทดสอบ t-test สําหรับตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.5 และสําหรับตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

หรือ 




