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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีด าเนินการการศึกษา  
2  วิธี คือ 1) การใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaires) และ 2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
และก าหนดขอบเขตการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี 
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 ของโรงเรียนในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง อ าเภอล้ี อ าเภอทุ่งหวั
ชา้ง และอ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน โดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามและการ
สนทนากลุ่ม ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตเน้ือหาของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยผูศึ้กษาไดค้น้ควา้  แนวคิด  ทฤษฎี  ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงได้
ประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

3.1.1.1 ขอบเขตเน้ือหาเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อสอบถามขอ้มูล ความคิดเห็น และประสบการณ์การใชง้าน

เวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ของกลุ่มตวัอย่าง พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบของเว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยมีประเด็นค าถามในแบบสอบถาม ดงั
ตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 
 

ประเด็นค ำถำม แหล่งอ้ำงองิ 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 เพศ  
 ช่วงอาย ุ  
 ระดบัการศึกษา 
 ต าแหน่ง 
 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 

ปรมะ สตะเวทิน 

ตอนที ่ 2 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรใช้อนิเทอร์เน็ต 

 ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ประโยชน์จากการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต 

พีระ จิระโสภณ 

ตอนที ่ 3  ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ในองคก์ร 
 การสนบัสนุนการท างานผา่นเครือข่ายเวบ็ไซต ์

ณฏัพนัธ์ เขจรนนัทน์ 
และฉตัรยาพร  เสมอใจ 

ตอนที ่ 4 ปัจจัยด้ำนองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 
ส่วนที ่1 ปัจจัยด้ำนกำรออกแบบเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขตฯ 

 การใชง้านง่าย 
 ตวัอกัษรชดัเจน 
 การใชภ้าพประกอบหรือสัญลกัษณ์ 
 การใชโ้ทนสี 

พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย ์
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ประเด็นค ำถำม แหล่งอ้ำงองิ 

ตอนที ่ 4 ปัจจัยด้ำนองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 
ส่วนที ่2 ปัจจัยด้ำนเนือ้หำภำยในเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขตฯ 

 เน้ือหามีประโยชน์ 
 ความชดัเจนของเน้ือหา 
 การจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา 
 การสรุปสาระส าคญั 
 เน้ือหาครบถว้น เป็นปัจจุบนั 
 สามารถตรวจสอบท่ีมาของเน้ือหา 

สุวชิ  ถิระโคตร 
และธวชัชยั  ศรีสุเทพ 

ตอนที ่ 4 ปัจจัยด้ำนองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 
ส่วนที ่3 ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพของเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขตฯ 

 เป็นศูนย์กลางประสานงานและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

 ใชติ้ดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเอกสาร ข่าวสาร ระหวา่ง
กนัภายในองคก์ร 

 เก็บขอ้มูลและแบ่งปันองคค์วามรู้ในองคก์ร 
 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส านักงานเขตพื้ นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 และโรงเรียนใน
เครือข่าย 

แผนปฏิบติัการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

 
3.1.1.2 ขอบเขตเน้ือหาการสนทนากลุ่ม 

ผูศึ้กษาก าหนดขอบเขตเน้ือหาในการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอย่าง  เพื่อน ามา
เป็นขอ้มูลของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 โดยก าหนดประเด็นค าถามดงัน้ี 
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1) ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

2) ประสบการณ์การใช้งาน  ปัญหาท่ีพบและความคิดเห็นท่ีมีต่อเว็บไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

3) ความตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

4) ปัจจยัและสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

3.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ข้าราชการครู พนักงาน

ราชการ และครูอตัราจา้ง และเจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 
2 ซ่ึงมีอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ดงัน้ี 

ผูบ้ริหาร  จ านวน    89 คน 
ขา้ราชการครู  จ านวน   691 คน 
ครูอตัราจา้ง   จ  านวน    92  คน 
พนกังานราชการ   จ านวน     22  คน 
เจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานเขตฯ  จ านวน      63   คน 
รวมจ านวนทั้งส้ิน    957 คน 

  3.1.2.1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 
   ผูศึ้กษาใช้สูตรของทาโร  ยามาเน (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ใน
การค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
    n =     N     . 
          1+Ne2 
  เม่ือ   n  เป็น จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N เป็น จ านวนของประชากร 
    e เป็น ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน (=0.05) 
 
   จากการใช้สูตรขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามต าแหน่งดว้ยการ
ค านวณบญัญติัไตรยางศ ์(Rule of Three) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 



 

38 
 

ผูบ้ริหาร  จ านวน    26 คน 
ขา้ราชการครู  จ านวน   204 คน 
ครูอตัราจา้ง  จ านวน    27  คน 
พนกังานราชการ   จ านวน      6  คน 
เจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานเขตฯ จ านวน      19   คน 
 รวมจ านวนทั้งส้ิน   282 คน 

   จากการค้นควา้พบว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีจ  านวนทั้ งส้ิน 94 โรงเรียน (ข้อมูล ณ  ปี พ.ศ. 2555) ผูศึ้กษาจึงส่ง
แบบสอบถามโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จ  านวน 50 โรงเรียน จ าแนกเป็นราย
อ าเภอ ดงัน้ี 
ตำรำงที ่3.2 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามอ าเภอ 

สถำนศึกษำในเขตอ ำเภอ 
จ ำนวนสถำนศึกษำ 

ร้อยละ สถำนศึกษำ
ทั้งหมด 

สถำนศึกษำทีส่่ง
แบบสอบถำม 

ล้ี 42 25 50.00 
ทุ่งหวัชา้ง 18 10 20.00 
บา้นโฮ่ง 21 11 22.00 

เวยีงหนองล่อง 13 4 8.00 
รวม 94 50 100.00 

 

จากตารางท่ี 3.2 ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง รวมจ านวน 50 
โรงเรียน ใน 4 อ าเภอในเขตพื้นท่ีการศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนในเขตอ าเภอล้ี จ  านวน 25 โรงเรียน 
โรงเรียนในเขตอ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 10โรงเรียน โรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 11 
โรงเรียน และโรงเรียนในเขตอ าเภอเวยีงหนองล่อง จ านวน 4 โรงเรียน 

ในแต่ละโรงเรียน ผูศึ้กษาไดก้ าหนดผูต้อบแบบสอบถามโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง
จ าแนกตามต าแหน่ง ดงัตารางท่ี 3.3 
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ตำรำงที ่3.3 จ  านวนแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่งงำน 
โรงเรียนในเขตอ ำเภอ รวมจ ำนวน

แบบสอบถำม 
(ชุด) 

ลี ้ ทุ่งหัวช้ำง บ้ำนโฮ่ง 
เวยีง 

หนองล่อง 
ผูบ้ริหาร 25        10       11        4 50 

ขา้ราชการครู 175        70       77       28 350 
ครูอตัราจา้ง 25        10       11         4 50 

พนกังานราชการ 25        10       11         4 50 
เจา้หนา้ท่ีในสังกดั
ส านกังานเขตฯ 

- - 30 - - 

รวม 250 100 140 40 530 
   

  จากตารางท่ี 3.3 ผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามแบบเจาะจง จ าแนกตามต าแหน่ง
โดยส่งแบบสอบถามรวมจ านวน  530  ฉบบั  ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ เน่ืองจากผูศึ้กษา
เกรงแบบสอบถามจะสูญหารระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ และประสงค์ให้ได้รับข้อมูลจาก
แบบสอบถามครบถว้นตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง คือ 282  คน 
  3.1.2.1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งการสนทนากลุ่ม 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสนทนากลุ่มเป็นการเพิ่มเติมกล่าวคือได้
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนท่ีจะสนทนากลุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนบา้นห้วยตม้ชยัยะวงศา
อุปถมัภ์ อ าเภอล้ี  จงัหวดัล าพูน  เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างการ
สนทนากลุ่ม  จ  านวน  12  คน ประกอบดว้ย  

ผูบ้ริหาร   จ านวน   1   คน 
ขา้ราชการครูและครูอตัราจา้ง (จากตวัแทน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา)  
   จ านวน   8   คน 
พนกังานราชการ    จ านวน   1   คน 
เจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานเขตฯ   จ  านวน   2 คน 
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 รวมจ านวนทั้งส้ิน                    12 คน 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 คือแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
  3.2.1 ผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) งานคน้ควา้ของ สารภี วินิจศิริ 
(2549) งานวิจยัของเจริญศรี แซ่ล้ิม (2551) และแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2550 ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 เพื่อก าหนดรายการในแบบสอบถามดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
ตอนท่ี  3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

ตอนท่ี  4 ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพนู เขต 2 โดยแยกหวัขอ้การประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์

3.2.2 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดแนวทางการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการป รับป รุงและพัฒนาเว็บ ไซต์ส านักงาน เขตพื้ น ท่ี ก าร ศึกษ าประถม ศึกษ าล าพู น  
เขต 2 โดยสร้างแบบการสนทนากลุ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ครอบคลุม
เน้ือหาตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจยั และก าหนดประเด็นค าถามดา้นความเขา้ใจ  
ความคิดเห็น  ประสบการณ์การใช้งาน  ปัจจยัและสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซตส์ านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 
 

3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

1) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษาส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  530 ชุด  โดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 302 ชุด จากนั้นจึงคดัเลือกแบบสอบถามท่ี
ตอบข้อมูลครบทุกรายการ รวมจ านวน 282 ชุด ตามท่ีได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามจากผูบ้ริหาร จ านวน 26 ชุด จากขา้ราชการครู จ านวน 204 ชุด จากครูอตัราจา้ง จ านวน 
27 ชุด จากพนกังานราชการ จ านวน 6 ชุด และจากเจา้หน้าท่ีในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ  านวน 19 ชุด นอกจากนั้นผูศึ้กษาไดติ้ดต่อประสานงานกบัผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นห้วยตม้ชยัยะวงศาอุปถมัภ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบการสนทนา
กลุ่ม พร้อมทั้งขออนุญาตและเชิญกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ก่อนการสนทนากลุ่มผูศึ้กษา
ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์นการวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งพร้อมทั้งบนัทึกการสนทนาบนกระดานขอ้ความและ
เคร่ืองบนัทึกเสียง ก่อนส้ินสุดการสนทนากลุ่มผูศึ้กษาได้สรุปถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสนทนาเพื่อ
ตรวจสอบและรับรองขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้วบ็ไซตข์องบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

2) การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ไดข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและแนวคิด เก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี การใช้สารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร ความหมายของเว็บไซต์ องค์ประกอบและการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์ของเว็บไซต ์
ขอ้มูลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 และการน าเวบ็ไซตม์าใช ้ตลอดจน
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.4  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้การใช้เว็บไซต์ไม่
ประสบความส าเร็จ โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือคือแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นการศึกษา อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต ปัจจยัดา้นดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ปัจจยัดา้นองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์  และปัจจยัด้านพฤติกรรมของบุคลากรในการใช้เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2  เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของบุคลากร รวมถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาการใช้เวบ็ไซต์ ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows อธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ใช้
ตารางแสดงค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Precentage)  และน าคะแนนร้อยละท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D.) เพื่อแปลความหมายตามมาตราส่วนแบบ
ประมาณค่าลิเคิร์ท (Likert Scale) (วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์, 2551) ระดบัการประเมินค่าแบ่งออกเป็น 5  
ระดบั  ดงัน้ี 
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คะแนน แปลควำมหมำย 
5 ระดบัมากท่ีสุด 
4 ระดบัมาก 
3 ระดบัปานกลาง 
2 ระดบันอ้ย 
1 ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผูศึ้กษาก าหนดระดบัการแปลผลค่าเฉล่ีย โดยใชสู้ตรการค านวณหาค่าพิสัย  ดงัน้ี 
ค่าพิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
           จ  านวนชั้น 
 0.80    = 5 - 1 
                5  

  จากผลการค านวณขา้งตน้ ผูศึ้กษาน าค่าพิสัยท่ีไดม้าก าหนดเป็นช่วงคะแนนเฉล่ียเพื่อใช้
ในการแปลความหมาย ดงัน้ี 

ช่วงคะแนนเฉลีย่ แปลควำมหมำย 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถาม ผูศึ้กษาน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้
ตารางแจกแจงความถ่ี และร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

2)  ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถาม อาทิ 

ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้เวบ็ไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
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เขต 2 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี และร้อยละด้าน
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถาม 

3) ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม อาทิ ความ

เพียงพอดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การสนบัสนุนการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ดา้นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

4) ตอนท่ี 4 ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพนู เขต 2 

เป็นการวดัระดบัการประเมินเวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 โดยแยกองค์ประกอบการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจยัด้านการออกแบบเว็บไซต ์
ปัจจยัดา้นเน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ และปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
สถิติเชิงพรรณา ใช้ตารางท่ีแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ โดยน าคะแนนร้อยละท่ีได้มารวบรวมเพื่อหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 
ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มทั้งการจดบนัทึกและถอดค าพูดในเสียงบนัทึก 

ตรวจสอบความถูกตอ้งจากการบนัทึกเสียง  น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา จดัหมวดหมู่ความ
คิดเห็นท่ีคลา้ยคลึงกนั พร้อมทั้งจดัประเด็นหลกัและประเด็นรองให้มีความต่อเน่ือง จากนั้นจึงน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปให้กลุ่มตวัอย่างสนทนากลุ่มจ านวน 3 ราย ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของดว้ย 


