
บทที่ 3 วธิีด ำเนินกำรวจิัย  
(Research Design) 

 
การศึกษาเร่ือง “ศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุในพื้นที่จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน”  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีระเบียบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

 

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 
       การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงประกอบไปดว้ย 
ค  าถามปลายปิด (Close-ended questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูสู้งอาย ุได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้ และ
อาชีพ เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ช่วงเวลา การใช้งาน 
ระยะเวลาการใชต่้อวนั และความถ่ีในการใช ้เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้น
โปรแกรม ด้านประโยชน์ และด้านอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale questionnaires) 
 ค าถามที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale questionnaires) ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากทีสุด 
4 หมายถึง ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาก 
3 หมายถึง ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนอ้ยที่สุด 
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 ก าหนดเกณฑใ์นการแปลค่าของคะแนน การแปลความหมายค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มี
หลกัในการพจิารณาดงัน้ี (Best, 1986, pp. 181-183) 

4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง นอ้ย 
1.00 - 1.50 หมายถึง นอ้ยที่สุด 
 

3.3 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษา เอกสาร ต ารา ผลงานวิจยัที่ เก่ียวขอ้งกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูสู้งอายุและ
พฤติกรรมผูสู้งอายแุละก าหนดขอบเขตของตวัแปรในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าตวัแปรที่ไดจ้ากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตเน้ือหาให้ครอบคลุม
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค  าถาม (Index of item-objective congruence หรือ IOC) (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ, 2553, หน้า 330-331) เลือกขอ้ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง .50 ขึ้นไป แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ ก่อนน าไปทดลองใช ้
 4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัผูสู้งอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ได้ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้เท่ากบั .20 - .80 และความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .89 (Cronbach, 1990, p. 204) 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วน ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

3.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชำกร ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผูสู้งอายทุี่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 30,528 คน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (กรมกิจการผูสู้งอาย,ุ 2560) 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา เป็นผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย
การเลือกแบบเจาะจง โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง Krejcie and Morgan (1970, pp. 608- 
609) จากประชากร 30,528 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 380 คน 
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3.5 ก ำหนดตัวแปรทีศึ่กษำ 
1) ตัวแปรต้น ลกัษณะและรูปแบบการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ
2) ตัวแปรตำม ลกัษณะเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุ
 

 3.6 กำรรวบรวมข้อมูล 
 1)  ข้อมูลปฐมภูมิ ใชก้ารส ารวจภาคสนาม โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม สมัภาษณ์เก็บขอ้มูลเชิง
ลึกโดยเก็บขอ้มูลจาก ผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2)  ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผูสู้งอายุและการใช้เทคโนโลยีจากผูบ้ริหารและ
นักวิชาการในองค์กรที่รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศึกษาขอ้มูลจาก
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 

3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
วธีิตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ขอ้มูลที่ไดรั้บแลว้น ามาวเิคราะห์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลทั้งหมดจากแบบสอบถามลงรหสัในแบบฟอรมล์งรหสั 
2. น าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
3. น าผลวเิคราะห์ทางสถิติมาน าเสอในรูปแบบตาราง แปลความหมาย อภิปรายและ 

สรุปผลการวจิยั 
 

3.8 สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ค่าสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
1. สถิติพรรณนำ (Descriptive statistics) เพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

2. สถิติอ้ำงอิง (Inferential statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานผลการวิเคราะห์น าเสนอในรูปแบบ ตาราง
ประกอบค าอธิบาย 




