
 
บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสารวจ เพ่ือศึกษาการใชและความตองการใชฐานขอมูล
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครอบคลุมในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การใชและความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
(Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีการดําเนินงานและวิธีการวิจัยตามลําดับข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กําหนดตัวแปรท่ีศึกษา 
 การรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการใชและความตองการใช

ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection:  TDC) ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนื้อหาของแบบสอบถามแบงเปนตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีสังกัด ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับ การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ วัตถุประสงคการใช สาเหตุการใช รูปแบบการสืบคน 
วิธีการเขาถึง ความถ่ี ระยะเวลา ความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา การจัดเก็บขอมูล รูปแบบการใช 
ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ ความประสงค ความจําเปน ในดานการเรียน การศึกษา 
คนควา ดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ดานความสะดวกในการคนหา
ขอมูล และดานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส 

ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ 
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3.3 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
การใชและความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital 
Collection:  TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใช
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 3.3.2 กําหนดและแจกแจงประเด็นเนื้อหาของแบบสอบถามใหครอบคลุม และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 3.3.3 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็น ขอบเขตของคําถาม และจัดหมวดหมูให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 
 3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน ดังนี้ 
  3.3.4.1 อาจารยอริศรา สิงหปน  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 
  3.3.4.2 อาจารยมยุรี ยาวิลาศ  

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 
  3.3.4.3 อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาวิเคราะหความเท่ียงตรง หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
มากกวา 0.5 ถือวาขอคําถามนั้นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน โดยสามารถใชขอคําถามนั้น 
และมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
 3.3.6 ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) โดยแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 20 คน แลวนํามาหาขอบกพรองของแบบสอบถามเพ่ือนํามาแกไขปรับปรุง
แบบสอบถามใหถูกตองและสมบูรณ 
 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงและตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือนําไปใชกับกลุม
ประชากรท่ีศึกษาตอไป 
 

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ท่ีคงสภาพการเปนนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2554-2559 ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
โท จํานวน 206 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 31 คน รวมท้ังหมดจํานวน 237 คน (ขอมูล
จาก : สํานกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560) 
ทําการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ โดยคํานวณหาจากกลุมตัวอยาง รอยละ 30 ของประชากร 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 40) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 71 คน โดยมีเกณฑการกําหนดกลุมตัวอยาง 
ดังนี้ 
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตามสัดสวนดังนี้ 

 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง 
ปริญญาโท 206 62 
ปริญญาเอก 31 9 

รวม 237 71 
 
3.5 กําหนดตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ท่ีใชศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
3.5.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สาขาวิชาท่ีสังกัด 
3.5.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

3.5.2.1 ปจจัยการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย  
รูปแบบการสืบคน วิธีการเขาถึงฐานขอมูล ลักษณะการใช ความถ่ี ระยะเวลาการใช 

3.5.2.2 ปจจัยความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส มี 4  
ดาน ไดแก ดานการเรียน การศึกษา คนควา ดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ดานความสะดวกในการคนหาขอมูล และดานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือ
การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
 

3.6 การรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการดังนี้ 
3.6.1 ผูวิจัยแจกขอมูลแบบสอบถามใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ตามสัดสวนท่ีไดจากการสุมตัวอยางตามระเบียบวิธีวิจัย โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลในชวงวันท่ี 1-31 ธนัวาคม 2560 

3.6.2 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ 
3.6.3 การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับการตอบแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 71 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
3.6.4 นําขอมูลท่ีสมบูรณท้ังหมดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 
 3.7.1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณา 

จํานวนประชากรท้ังหมดเปนหลักรอย  ใชกลุมตัวอยาง 15-30% 

จํานวนประชากรท้ังหมดเปนหลักพัน  ใชกลุมตัวอยาง 10-15% 

จํานวนประชากรท้ังหมดเปนหลักหมื่น  ใชกลุมตัวอยาง 5-10%  
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 3.7.2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมา
แปลงคาคะแนน โดยกําหนดน้ําหนักของคะแนนดังนี้ 
  มากท่ีสุด ใหคะแนน 5 
  มาก  ใหคะแนน 4 
  ปานกลาง ใหคะแนน 3 
  นอย  ใหคะแนน 2 
  นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 
 3.7.3 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การแบงระดับคาเฉลี่ยและแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย โดยใชสูตร คาพิสัย ดังนี้ 
(กานดา พูนลาภทวี, 2539) 
 
  พิสัย = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด  = 5-1 = 0.8 
        จํานวนอันตรภาคชั้น                  5 
 
 ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยและการแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับ เพ่ือการ
แปรผล ดังนี ้
  4.21 - 5.00 หมายความวา มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 หมายความวา มาก 
  2.61 – 3.40 หมายความวา ปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายความวา นอย 
  1.00 – 1.80 หมายความวา นอยท่ีสุด 

3.7.4 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
3.7.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

คาความถ่ีและคารอยละ 
การหาคาคะแนนเฉลี่ย จากสูตร 
 

 
  

 เม่ือ        = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  n = จํานวนขอมูล 

   
 = คาเฉลี่ย 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร 
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 เม่ือ S.D = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  x = คะแนนแตละตัว 
   = คาเฉลี่ย 
  n = จํานวนขอมูล 
  i = คะแนนลําดับท่ี i 

 3.7.6 รวบรวมขอมูล แจกแจงในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดังรายละเอียดในบท
ตอไป 


