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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
(survey research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและ
การใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการวิจยัและดาํเนินการดงัน้ี 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  
2) กรอบแนวคิดการวิจยั 

3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
5) การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 

สาํหรับประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสงักดัโรงเรียนจาํนวน 
27 แห่ง ใน 6 ตาํบลของอาํเภอบาเจาะ จาํนวน 375 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

อาํเภอบาเจาะ: 
ขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา 

ประชากรในการศึกษา 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตาํบลบาเจาะ 5 91 
ตาํบลบาเระใต ้ 5 56 
ตาํบลบาเระเหนือ  4 46 
ตาํบลกาเยาะมาตี 2 30 
ตาํบลปะลุกาสาเมาะ 6 93 
ตาํบลลุโบะสาวอ 5 59 
รวม 27 375 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

การศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการใชส้ารสนเทศเพ่ือความ
ปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการปฏิบติังานและการใช้
ชีวิตประจาํวนัในจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาเฉพาะอาํเภอบาเจาะ จะดาํเนินการตามกรอบ
แนวคิดในการวิจยัและตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้                                                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

1.1 ประเภทของสารสนเทศ 

1.2 ความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ 

1.3 รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ 

1.4 เวลาในการแสวงหาสารสนเทศ  

1.5 เน้ือหาของสารสนเทศ 

2. การประเมินสารสนเทศ: แนวทางท่ีครูและ 

   บุคลากรทางการศึกษาใชใ้นการประเมิน 

   สารสนเทศท่ีไดจ้ากการแสวงหา  

2.1 ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ 

2.2 ความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศ 

2.3 ประโยชนใ์นการสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ 

3. การใชส้ารสนเทศ 

3.1 ประเภทสารสนเทศ 

3.2 ความถ่ีในการใชส้ารสนเทศ 

3.3 รูปแบบการใชส้ารสนเทศ 

3.4 เวลาท่ีใชส้ารสนเทศ 

 

1.  คุณลกัษณะทางประชากรของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส 

1.1 เพศ 

1.2 ศาสนา 

1.3 ภูมิลาํเนา 

1.4 อาย ุ

1.5 อายงุาน 

1.6 ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

1.7 สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

2. สถานการณ์แวดลอ้ม 

2.1 สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 

2.2 ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 

2.3 สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่น 

     พ้ืนท่ีเส่ียง 

3. วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและ 

    การใชส้ารสนเทศ 

3.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 

3.2 เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

         ในการดูแลความปลอดภยัของตนเอง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยจะ

สร้างแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัก่อนนาํไปเกบ็ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

1.  แบบสอบถาม ประกอบดว้ยประเดน็สอบถาม 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของครูและบุคคลากร

ทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ  ศาสนา  ภูมิลาํเนา  อาย ุ อายงุาน  ตาํแหน่ง

หนา้ท่ีสถานท่ีตั้งของโรงเรียน   

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นสถานการณ์แวดลอ้ม ประกอบดว้ย สถานท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ี

เส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ ประกอบดว้ย 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ยการดูแลความปลอดภยัของตนเอง 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการใชส้ารสนเทศเพ่ือ

ความปลอดภยัและความัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา จงัหวดันราธิวาส 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ  การใชส้ารสนเทศ เป็นแบบมาตรส่วนประเมิน

ค่า โดยใชเ้ทคนิคการวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงกาํหนดตวัเลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ

ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยั และความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบั

มากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ

ใชส้ารสนเทศเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบัมาก 
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ระดบั 3 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ

ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบัปาน

กลาง 

ระดบั 2 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ

ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการ

ใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางศึกษาในระดบันอ้ย

ท่ีสุด 

ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ประเมินระดับพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตอบ

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ทุกวนั 4-5 คร้ังต่อ

สปัดาห์ 
3 คร้ังต่อสปัดาห์ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับการมีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใช้

สารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคคลากรทางศึกษาท่ี

นอกเหนือจากประเดน็คาํถามในตอนท่ี 2 
 

2.  แบบแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อการเก็บขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการแสวงหา การประเมิน และการใช้

สารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคคลากรทางศึกษาจังหวดั

นราธิวาส หลงัจากไดป้ระมวลขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ 

 

การสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 

เคร่ืองมือการวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามเร่ือง การแสวงหาและการใช้

สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างแบบสอบถามการวิจยั จาํแนก
ตามคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา อายุ อายุงาน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ตาํแหน่งหน้าท่ี 
สถานการณ์แวดลอ้ม และวตัถุประสงค ์ 

2. ลงพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะ สมัภาษณ์ครูในพื้นท่ีจาํนวน 5 คนเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 
3. นาํแบบสอบถามการวิจยัเสนอผูเ้ช่ียวชาญ คือ อาจารยภ์าควิชาบรรณรักษแ์ละ 

สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

4. นาํแบบสอบถามการวิจยัมาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากการประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้นาํมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

5. นําผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยัเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณา  

6. นาํแบบสอบถามท่ีอาจารยใ์หแ้กไ้ขมาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ซ่ึงมีลาํดบัการดาํเนินงานดงัน้ี 

 1. ขอหนงัสือรับรองจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัสถานศึกษา 
เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากรในการวิจยั 

2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยนาํแบบสอบถามจาํนวน 375 ฉบบั ไปใหแ้ก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย สังกดัโรงเรียนรัฐในอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2556 

3. ตรวจสอบจาํนวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
4. วิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการทางสถิติตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
5. ส่วนการรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์กจ็ะขอใหภ้าควิชาจดัทาํหนงัสือราชการติดต่อ 

สถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์ และจะสัมภาษณ์ทีละคน ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้อาจสมัภาษณ์ใน
โรงเรียน หรือตามโทรศพัท ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวกของผูใ้หส้มัภาษณ์  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูพ้ฒันาประมวลและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยดาํเนินการ

ตามขั้นตอนดั้งน้ี 
1.1 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยนาํขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากร ดา้นสถานการณ์

แวดลอ้ม และ ดา้นวตัถุประสงค ์โดยการหาค่าร้อยละ 
1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยนาํขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหา การ

ประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ียและหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

1.3 ทดสอบสมมุติฐานโดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน 
และการใชส้ารสนเทศเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จาํแนกตามลกัษณะทางประชากร ดา้นสถานการณ์แวดลอ้ม และ ดา้นวตัถุประสงค ์

1.4 วิเคราะห์เน้ือหาคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใช้
สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงของครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสโดย
นาํเสนอเป็นภาพรวม 

1.5 สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ จะประมวลผลและตีความและนาํเสนอเป็นขอ้มูลพรรณนา

ประกอบผลการศึกษาจากการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม 
สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 ค่าเฉล่ีย () 
                   1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)  
                   1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
                   1.4  การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีอิสระจากกนั (Two Independent Samples Test) 
เพ่ือตอ้งการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
                    1.5 การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป แบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งหลายกลุ่ม ตามวิธีการเปรียบเทียบ
แบบ Scheffe Test ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดเท่ากนั และขนาดไม่เท่ากนั นาํมาเปรียบเทียบกบัตวัแปร 
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              2. สถิติอา้งอิง 

                    2.1  การเปรียบเทียบ การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คง
ส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํแนกตามเพศและศาสนาโดยใชส้ถิติเปรียบเทียบ T-test 
(Two  Independent Samples Test) 
                  2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคุณลกัษณะทางประชากรของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจงัหวดันราธิวาส (ภูมิลาํเนา อาย ุอายงุาน ตาํแหน่งหนา้ท่ี สถานท่ีตั้งโรงเรียน) สถานการณ์แวดลอ้ม 
(สถานท่ีทาํอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง) และวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและ
การใชส้ารสนเทศ (เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัในการดูแลความปลอดภยัของตนเอง) 
โดยสถิติเปรียบเทียบ ANOVA (One– Way Analysis of Variance) 
              3. เกณฑก์ารแปรผล 

 เกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด 2545, 73 ) 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49   แปลความวา่       มีความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00   แปลความวา่       มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 




