
 

 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ           
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้แบ่งข้ันตอนในการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ  
2.  การวิเคราะห์ระบบ  
3. การออกแบบและพัฒนาระบบ  
4.  การทดสอบระบบและประเมินระบบ 

 

1. กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของระบบ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ            

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบดังนี ้ 
1.1 ศึกษาข้อมูลบริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด

บุรีรัมย์ และความต้องการของระบบ ได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
1.1.1 ผู้วิจัยท าการส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้               

ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และก าหนดการศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาร่วมส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท             
แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ของ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  

1.1.2 สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อยืนยันสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติจาก 
บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  นักวิชาการ และ ชุมชน 
จึงท าใหท้ราบปัญหาในการท างาน ดังนี้ 
 1.1.3 ปัญหาในการให้บริการข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

1.1.3.1 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ไม่เป็นปัจจุบัน  
1.1.3.2 เอกสารเกิดการสูญหาย 
1.1.3.3 การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก 

 1.1.4 ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ 
  1.1.3.1 การเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆเป็นไปได้ยาก 

1.1.3.2 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ มีน้อย 
  1.1.3.3   ข้อจ ากัดของอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
 1.1.5 ปัญหาในการจัดการข้อมูล 

  1.1.5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลท าได้ยาก 
1.1.3.2 การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 

  1.1.3.3   การจัดท าเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน 
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ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์

ด้วยบารโ์ค๊ดสองมิติ 

การให้บรกิารข้อมูล 
เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์แหลง่ท่องเทีย่ว

เอกสารเกิดการสญูหาย
การเข้าถึงข้อมูลเปน็ไปได้ยาก

การจดัการข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลแหลง่เรยีนรู ้
และฐานเรยีนรูต้่าง ๆ

การเข้าถึงข้อมูลเปน็ไปได้ยาก

ข้อจ ากัดของอุปกรณใ์นการเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ มีน้อย

การจดัเก็บข้อมูลไม่เปน็ระบบ

การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูลท าได้ยาก

การจดัท าเว็บไซต์ไม่เปน็ปจัจบุนั

เอกสารและข้อมูลทีใ่ช้ไม่เปน็ปจัจบุนั 

จากปัญหาที่กล่าวมาเราสามารถสรุปผลให้อยู่ในรูปของแผนผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect 
Diagram) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุที่ท าให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพ 
ดังภาพที่ 3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 3.1 แผนผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect Diagram) ของระบบ 

 
2.   กำรวิเครำะห์ระบบ  
 จากการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมและขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งส่งผลกระทบกับ
กระบวนการท างานหลายๆส่วน  ท าให้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานใหม่              
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ทันท่วงที 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) มีข้ันตอนการท างานดังนี้ 

2.1. กระบวนการท างานของระบบ (List of Process) มีการท างานประกอบด้วย 
2.1.1 ในส่วนของผู้ใช้ 

2.1.1.1 ผู้ใช้จะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีมีกล้องและมีระบบปฏิบัติการที่
รองรับโปรแกรมอ่าน QR Code และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

2.1.1.2 เมื่อต้องการดูข้อมูลเช่น ข้อมูลบริบทของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง แหล่ง
ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ ก็ให้เปิดโปรแกรมอ่าน QR Code และเลื่อนกล้องไปที่ QR Code ในแต่
ละจุดที่มีการติด QR Code ไว้ 

2.1.1.3 โปรแกรมอ่าน QR Code ก็จะแสดงข้อความที่เป็น URL ของเว็บไซต์ ให้
ผู้ใช้คลิกเพ่ือที่จะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลโดยข้อมูล โดยผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลส่วนตัวเพ่ือเก็บสถิติการเข้าชม
โดยข้อมูลที่แสดงออกมาอาจจะประกอบไปด้วย ข้อมูล รูปภาพเสียง วีดีโอ หรือ อ่ืน ๆ และสามารถที่
จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาได้ 

2.1.2 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ 
2.1.2.1 เจ้าหน้าที่จะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน 
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2.1.2.2 เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
2.1.2.3 สามารถพิมพ์ QR Code ได ้
2.1.2.4 สามารถตรวจสอบความคิดเห็นของข้อมูลในแต่ละสถานที่ได้ 
2.1.2.5 สามารถดูจ านวนสถิติการเข้าชมของข้อมูลในแต่ละสถานที่ได้ 

จากกระบวนการท างานดังกล่าวน าเสนอโดยภาพรวมของระบบ Context Diagram             
ดังภาพที่ 3.2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.2 ภาพรวมของระบบ (Context Diagram) ของระบบ 
 
และสามารถแสดงขั้นตอนหลักในการท างานของระบบได้ดังภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนหลักในการท างานของระบบ 
 
3.  กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 

3.1 ออกแบบหน้าจอส าหรับแสดงข้อมูล 
การออกแบบหน้าจอแสดงผลข้อมูลของระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ  วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ 
 3.1.1 หน้าจอเจ้าหน้าทีจ่ะต้องล็อกอินเข้าระบบเพ่ือใช้สิทธิ์ในการจัดการในส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบ จะมีการออกแบบส่วนน าเสนอดังภาพที่ 3.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ 1 
ส่วนของหัวเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 3.4 แสดงการออกแบบหน้าจอส าหรับแสดงข้อมูล 

 
ส่วนที่ 1  เป็นส่วนที่แสดงหัวเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
ส่วนที่ 2  เป็นส่วนบริหารและจัดการข้อมูลจะเป็นการเพ่ิม ลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลซึ่งในส่วนนี้

จะมีการจ ากัดสิทธิ์ในการบริหารข้อมูลด้วย 
ส่วนที่ 3  ขอบล่างของเว็บไซต์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.1.2 ส่วนที่เป็นการแสดงผลของข้อมูลของระบบโดยแบ่งการออกแบบหน้าจอแสดงผลดัง
ภาพที่ 3.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 ส่วนขอบล่างของเว็บ 

 

 

 
ส่วนที่ 2 ส่วนบริหาร

และจัดการข้อมูล 

ส่วนที่ 1 
ส่วนของหัวเว็บไซต์ 

 
ส่วนที่ 2 นี้จะเป็นส่วนของการแสดงผลของข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอ 

 

รูปภาพ 2 
 

รูปภาพ 3 
 

รูปภาพ 1 
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ภำพที่  5  ภาพการแสดงผลของข้อมูล 
 

 
ภำพที่ 3.5 แสดงการออกแบบหน้าจอการแสดงผลของข้อมูลของระบบ 

 
ส่วนที่ 1  เป็นส่วนที่แสดงหัวเว็บไซต์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม        

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
ส่วนที่ 2  เป็นส่วนของการแสดงผลข้อมูลซึ่งข้อมูลที่แสดงผลนั้นบางข้อมูลก็จะมีวีดีโอบาง

ข้อมูลก็จะไม่มี 
 ส่วนที่ 3  ขอบล่างของเว็บไซต์ 

 

3.2  การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ :        

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยี QR Code 
ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม ส่วนฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการ
ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้และเป็นฟรีแวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีตัวอย่างหน้าจอการ
ท างานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ส่วนขอบล่างของเว็บ 
 
 

 

 

รายละเอียดข้อมูล 

ชื่อข้อมูล 

 
แสดงความคิดเห็น 
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ภาพที่  3.6 หน้าจอหน้าแรกของระบบ 
 
ตัวอย่ำงบาร์โค๊ดสองมิติแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ดังภาพที่ 3.7 
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ภาพที่ 3.7 ตัวอย่ำงบาร์โค๊ดสองมิติแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้  

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 
4.  กำรทดสอบระบบและประเมินระบบ 

4.1  การทดสอบ (Testing)  
หลังจากท่ีขั้นตอนการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ Black Box Testing โดยท าการ
ป้อนเข้าไปในระบบ (Input) และประมวลผลเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ออกมา (Output) ปรากฏว่าผลลัพธ์
ถูกต้อง โดยผลการใช้งานระบบพบว่าระบบที่ได้พัฒนามีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึน ได้แก ่ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆท าได้รวดเร็ว 
ปัญหาในการจัดการข้อมูลลดลง 

 
 

4.2  การติดตั้ง (Implementation)  
  หลังจากท่ีได้ท าการทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การติดตั้งระบบจะใช้การอัพโหลด

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึ้นไปบนเซอร์ฟเวอร์ (Server) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อไป 
4.3  การประเมินระบบ 

 4.3.1   การประเมินผลความพึงพอใจ 
 4.3.4.1   ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยการเก็บข้อมูลหลังการใช้งานระบบ

เป็นเวลา 30 วันโดยใช้แบบประเมินประเภทแบบสอบถาม 
 4.3.4.1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟ

กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการ ชุมชน/หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ณ พื้นท่ีป่าบ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ บุคคลทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

  4.3.4.2   วิเคราะห์ผลการประเมิน น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบ และ
รายงานผลการวิจัย 
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4.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ดังนี้  
4.3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ เป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม 

เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check  Lists)   
   ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
ชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ          
ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสามารถของระบบกับความต้องการ มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 : 99) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
          ระดับ  5       หมายถึง       มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
        ระดับ  4       หมายถึง       มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
          ระดับ  3       หมายถึง       มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
          ระดับ  2       หมายถึง       มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
         ระดับ  1       หมายถึง       มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open - ended Form) 
เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  
 4.3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  4.3.3.1 ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยด้านทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการการสร้างเครื่องมือมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ตามวิธีการสร้างตามมาตรวัดของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 99)  
  4.3.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องในการท างาน
ของระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสามารถของระบบ
กับความต้องการ 
    4.3.3.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยหาการหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบสอบถามโดยก าหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
     0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
    -1  หมายถึง   แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ต้องตัดข้อค าถามนั้นออกไป โดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

1)  ผศ.กมลรัตน์ สมใจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2)  อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกศ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย 
3)  อาจารย์นิธินันท์ มาตา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4.3.3.4  น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์ให้สมบูรณ์และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

อีกครั้ง 
4.3.3.5 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับบุคลากรที่ท างานใน 

ส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ ชุมชน และ บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่กลุมตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า                  
(Alpha Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.890 

4.3.3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 4.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัย
ด าเนินการดังนี้ 
  4.3.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

4.3.4.2 กรอกรหัสแบบสอบถาม และก าหนดตัวเลข แทนค่าข้อมูลในแต่ละข้อ
4.3.4.3 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
1) การศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 

หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
2) การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องในการท างานของ
ระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสามารถของระบบกับ
ความต้องการ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การแปลความหมายและการจัดล าดับเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียงโดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 : 163)   

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content  Analysis)โดยจัดค าตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละน าเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 

4.3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.5.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  

(พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551: 120) 

  สูตร  
N

IOC
R

 
 

 เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ 
      จุดประสงค์ 

 R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     ทั้งหมด 
 N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

   การพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบมีเกณฑ์การให้
คะแนนเพ่ือหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
     0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
    -1  หมายถึง   แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ต้องตัดข้อค าถามนั้นออกไป 
  4.3.5.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
(ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์.  2542 : 261) 
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เมื่อ   คือ ความเชื่อมั่น 

   k  คือ จ านวนข้อ 
   2

iS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
4.3.5.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

  สูตร  100
N
f

p   
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 เมื่อ P  แทน  ร้อยละ 
 f  แทน  ความถี่หรือจ านวนที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
 N  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 
 

4.3.5.3 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

  สูตร     X  =  
N

X  

 เมื่อ    X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
   X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

   N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
4.3.5.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร            

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

  สูตร     
 

 1NN
XXN

S.D.
22






  

 
 เมื่อ   S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
 N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

      แทน ผลรวม 
 
 


