บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ
ปญหาในการ
สืบคนสารสนเทศ
และแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพือ่ เปนแนวทางสําหรับสํานักวิทยบริการของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ใน
การคัดเลือก จัดหา และผลิตทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของนักศึกษามากที่สุด
รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึน้ จากการสืบคนไดอยางเหมาะสม
ซึ่งผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่กาํ ลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในปการศึกษา 2546 รวมทั้งหมด
ประมาณ 58,400 คน ซึ่งแยกเปนคณะตางๆ คือ คณะครุศาสตร 2,100 คน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 5,500 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7,700 คน คณะศิลปกรรม 2,600 คน
คณะวิทยาการจัดการ 40,500 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane ซึ่งขนาดกลุม
ตัวอยางประมาณ 397 คน และกําหนดกลุม ตัวอยางโดยคิดเทียบสัดสวน
สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง ไดกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อน เปน 0.05 โดยมีสูตร
ดังนี้
n

=

N
_____________
1 + Ne2

เมื่อ
n
N
e

=
=
=

ขนาดของกลุม ตัวอยาง
จํานวนหนวยประชากร
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบบตรวจรายการ (Check List) แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ และแบบปลายเปด (The Opened Form) จํานวน 3
ตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น แบบตรวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ ในดานวัตถุประสงคของการสืบคนสารสนเทศ
แหล ง สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ วิ ธี ก ารสื บ ค น สารสนเทศ และป ญ หาในการสื บ ค น
สารสนเทศลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และไมไดสืบคน
ตอนที่ 3 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบคนสารสนเทศของ
นักศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดและแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และไมมีปญหา

3. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
3.1 การสรางเครื่องมือ
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ และ
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวคิดและเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
2) สรางเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม แลวกําหนดประเด็นและ
ขอบเขตคําถามดวยการจัดเก็บหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแบบสอบถามเบื้องตน
3) นําแบบสอบถามที่ได เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบดานความเที่ยงตรง
(Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct
Validity) และความเหมาะสมในดานภาษา (Wording)
4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 30 คน แลวหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
5) ปรับปรุงเครื่องมือจากผลการทดลองแลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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3.2 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับชั้นปที่ศึกษา ระบบการศึกษา (ภาคปกติ/สมทบ) คณะ และ
สถานที่ที่ศึกษา (ในสถาบันหรือศูนยการศึกษานอกสถาบัน)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ ในดานตางๆ ดังนี้
1) วัตถุประสงคของการสืบคนสารสนเทศ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 4 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง นักศึกษาสืบคนสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคนั้นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง นักศึกษาสืบคนสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคนั้นในระดับมาก
3 หมายถึง นักศึกษาสืบคนสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคนั้นในระดับปานกลาง
2 หมายถึง นักศึกษาสืบคนสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคนั้นในระดับนอย
1 หมายถึง นักศึกษาสืบคนสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคนั้นในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง ไมใชวัตถุประสงคที่นักศึกษาใชในการสืบคนสารสนเทศ
2) แหลงสารสนเทศ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 10 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับในการสืบคนจากแหลงสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับในการสืบคนจากแหลงสารสนเทศอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับในการสืบคนจากแหลงสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับในการสืบคนจากแหลงสารสนเทศอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับในการสืบคนจากแหลงสารสนเทศอยูในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง นักศึกษาไมไดสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศนั้น
3) เกณฑในการคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 6 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับการคัดเลือกแหลงสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการคัดเลือกแหลงสารสนเทศอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับการคัดเลือกแหลงสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการคัดเลือกแหลงสารสนเทศอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับการคัดเลือกแหลงสารสนเทศอยูในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง นักศึกษาไมไดใชเกณฑนั้นในการคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อสืบคน

31
4) ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 11 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศอยูในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง ไมไดสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ นั้น
5) วิธีการสืบคนสารสนเทศ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 4 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับวิธีการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับวิธีการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับวิธีการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับวิธีการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับวิธีการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง ไมไดใชวิธีนั้นในการสืบคนสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ จากการสืบคนสารสนเทศของ
นักศึกษา
1) ปญหาในการสืบคนสารสนเทศ ดานแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดานวิธีการสืบคน
และดานทรัพยากรสารสนเทศ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 6 ระดับ โดยมีขอคําถาม 21 ขอ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับปญหาการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับปญหาการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปญหาการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับปญหาการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับปญหาการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับนอยที่สุด
0 หมายถึง ไมมีปญหาการสืบคนสารสนเทศ
2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบคนสารสนเทศ และ
ความตองการสารสนเทศของนักศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเปนแบบปลายเปด
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3.3 การทดลองใชเครื่องมือ
การทดลองใช (Try Out) ผูศึกษาไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรที่ศูนยพณิชยการสยาม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
เสร็จแลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach โดยใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะห ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ดัง
แสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเทีย่ งของแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
วัตถุประสงคของการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษา
แหลงสารสนเทศที่นักศึกษาใชในการสืบคน
เกณฑในการคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนของนักศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาตองการสืบคน
วิธีการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษา
ปญหาในการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษา
ภาพรวม

คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
0.76
0.84
0.77
0.81
0.87
0.91
0.83

ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดาน
สถิติ แลวจัดพิมพเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 ดําเนินการแจกแบบสอบถามในภาคเรียนที่ 1 ระหวางวันที่ 12 กันยายน – 15 ตุลาคม
2546 และในภาคเรียนที่ 2 ระหวางวันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ 2547 ทั้งในสถาบันและศูนย
นอกสถาบัน โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง โดยไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 384 ฉบับจาก 397 ฉบับ คิดเปน 96.7 %
4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลวคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหผลและแปรผล
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5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และ
คํานวณหาคารอยละ ของผูตอบ
5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง
สําหรับเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากคาเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑจุดกลาง
(Midpoint) ของชวงระดับคะแนน (Class interval) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา ระดับการสืบคน/ระดับการคัดเลื อก/ระดั บวิธีการ
สืบคนและระดับปญหาอยูในระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา ระดับการสืบคน/ระดั บการคัดเลือก/ระดับวิธีการ
สืบคนและระดับปญหาอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา ระดับการสืบคน/ระดั บการคัดเลือก/ระดั บวิธีการ
สืบคนและระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา ระดับการสืบคน/ระดั บการคัดเลือก/ระดั บวิธีการ
สืบคนและระดับปญหาอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา ระดับการสืบคน/ระดับการคัดเลือก/ระดับวิธีการ
สืบคนและระดับปญหาอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 0.00-0.99 หมายความวา ไมใชวัตถุประสงคในการสืบคน/ไมไดสืบคน/ไมได
พิจารณาและไมมีปญหาในการสืบคน
5.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางเพศ อายุ ระดับชั้นปที่ศึกษา ระบบการศึกษา คณะ และ
สถานที่ที่ศึกษาโดยใช One Way Anova
5.4 ขอมูลที่เปนคําถามแบบปลายเปดเก็บรวบรวมเปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

