บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบของการศึกษาคนควา การใชแหลง
สารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญหาในกระบวนการศึกษาคนควาในการทํางาน
ที่ไ ด รับ มอบหมายในชั้ น เรี ย นและในชีวิตประจําวันของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สยาม ผูวิจัย ได
กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจยั ครั้งนีไ้ ดกําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยางไว ดังนี้
3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
กํ า หนดกลุ ม ประชากร เป น นั ก ศึ ก ษาเฉพาะเชื้ อ ชาติ ไ ทยในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยสยาม ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 - 4 โดยมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 7,941 คน จาก 9 คณะ และ 2 หลักสูตรนานาชาติ ไดแก คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติสาขา
บริหารธุรกิจ และหลักสูตรนานาชาติสาขาการบริหารโรงแรมและการทองเที่ยว
3.1.2 กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาเฉพาะเชื้อชาติไทยในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยาม ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 - 4 โดยมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 เปนจํานวน 420 คน ซึ่งจากตารางกําหนดกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.606-610) ไดกําหนดจํานวนขั้นต่ํา 367 คน และใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเทียบตารางการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่ และมอรแกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน

2. กําหนดกลุมตัวอยางเปน คณะ/หลักสูตรนานาชาติแยกในแตละชั้นป 2-4 โดยการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
3. กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวน (Quota
Sampling)
โดยสามารถแสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตามคณะ/หลักสูตรนานาชาติแยกใน
แตละชั้นป 2-4 โดยคํานวนจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 420 คน ไดดังนี้
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร
รวม

350
115
737
1127
142
46
128
472
424
100
3641

19 178
6 119
39 580
60 543
8
96
2
65
7 132
25 336
22 321
5
91
193 2461

9
6
31
29
5
3
7
18
17
5
130

139
67
484
333
98
52
60
194
309
103
1839

7
4
26
18
5
3
3
10
16
5
97

667
301
1801
2003
336
163
320
1002
1054
294
7941

กลุมตัวอยาง

รวม

ประชากร

กลุมตัวอยาง

ประชากร

มตัวอยาง

ประชากร

กลุมตัวอยาง

คณะ/หลักสูตรนานาชาติ

ประชากร

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณ
ชั้นป 2
ชั้นป 3
ชั้นป 4

35
16
96
107
18
8
17
53
55
15
420

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ใชแบบสอบถามมาตรฐาน (PIL Survey Instrument) ที่โครงการการรูสารสนเทศ (Project
Information Literacy) มหาวิทยาลัยวอชิงตันใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
สํ า รวจเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และใช ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดย
คณะกรรมการวิจัยระดับภูมิภาค ของ UNESCO ซึ่งไดแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา คณะวิชา ผล
การเรียน ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการคนควาเพือ่ ทํางานที่ไดรบั มอบหมายใน
รายวิชาตาง ๆ ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ โดยมีการเลือกตอบ 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบตัวเลือก 2 ระดับ ไดแก มี กับ ไมมี
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แบบที่ 2 แบบตัวเลือก 4 ระดับ ไดแก ใช ไมใช จําไมได ไมเคยไดยนิ มากอน
แบบที่ 3 แบบตัวเลือก 7 ระดับ ไดแก
3.1 เกือบทุกครั้ง บอย บางครั้ง ไมคอยใช ไมเคยใช ไมทราบ ไมเคยพบ
สถานการณเชนนี้มากอน
3.2 สําคัญมาก สําคัญ สําคัญปานกลาง ไมคอยสําคัญ ไมสําคัญ ไมทราบ
ไมเคยพบสถานการณเชนนีม้ ากอน
3.3 เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมทราบ ไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการคนควาในชีวิตประจําวัน เปนแบบ
เลือกตอบ โดยมีการเลือกตอบ 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบตัวเลือก 2 ระดับ ไดแก มี กับ ไมมี
แบบที่ 2 แบบตัวเลือก 7 ระดับ ไดแก
2.1 เกือบทุกครั้ง บอย บางครั้ง ไมคอยใช ไมเคยใช ไมทราบ ไมเคยพบ
สถานการณเชนนี้มากอน
2.2 เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมทราบ ไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอน
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาพิจารณารายการคําถามและปรับใหสอดคลองกับ
บริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เชน ปรับตัวอยางชื่อฐานขอมูลที่สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
สยามบอกรับ เพิ่มตัวอยางรายการคําถามเพื่อใหนักศึกษาเขาใจยิ่งขึ้น จากนั้นจึงใหผูชวยวิจัยนํา
แบบสอบถามไปแจกใหนักศึกษาดวยตัวเอง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และการแจกแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฏีการรูสารสนเทศจากเอกสารตางๆ
ไดแก หนังสือ วารสาร รายงานการประชุม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใชเปนแนวทางในการเปรียบเทียบขอมูล และแนวโนมพฤติกรรมการรูสารสนเทศ
3.3.2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาเฉพาะเชื้อชาติไทยในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 - 4 โดยมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 420 ฉบับ
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3.3.3 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ไดแบบสอบ
ถามที่สมบูรณเพื่อการวิเคราะหขอมูลจํานวน 414 ฉบับ
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 - 3
โดยการแจกแจงความถี่ และ คารอยละ และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดาน
สังคมศาสตรสําหรับวินโดว 11.5 (SPSS-Statistical Package for the Social Sciences for Windows
Version 11.5) และนําเสนอขอมูลในรูปตารางและแผนภูมิประกอบการพรรณนา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ (Percentage)
คารอยละของผูตอบ

=

จํานวนผูตอบ x 100
จํานวนผูตอบทั้งหมด

