
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษา การรับรูและพฤติกรรม

การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภา ค

พายัพ เชียงใหม  ผูศึกษาไดออกแบบวิธีการศึกษาโดยเนนเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) รวมกับวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลและ

รายละเอียด ที่เกี่ยวของกับสภาพการณปญหาและสาเหตุ การเกิ ดภาวะโล กรอน ที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน  แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวล ตีความ วิเคราะหและประเมินผลหาขอสรุปในภาพรวม

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เปนแนวทางในการดําเนินการจัดการปญหาตอไป  ทั้งน้ีผูวิจัยไดจัดการ

วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังตอไปน้ี   

  3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล      

  3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง      

  3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา      

  3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 

  ในการคนควาแบบอิสระน้ี ผูศึกษาไดลงพื้นที่ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม  ซึ่งเปนแหลงขอมูล โดยผูศึกษาอาศัยและคุนเคยกับสถานที่มา

เปนระยะเวลานานพอสมควร ทําใหผูศึกษาไดทราบถึง การรับรูปญหา ผลกระทบ และสาเหตุการ

เกิดภาวะโลกรอน จึงมีความสนใจในประเด็นดังกลาวซึ่งเปนกรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพเชียงใหม  ซึ่งในระบบฐานขอมูล

เบือ้งตนของนักศกึษาทัง้หมดจะรวบรวมไวในแหลงเดียวกนั จึงสะดวกในการสาํรวจเบือ้งตน

สวนประชากรนักศึกษาจะสังกัดคณะและสาขาวิชาตางๆ ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลจึงงายและสะดวกในการรวบรวม และติดตามขอมูล ผูศึกษาไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

  3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม 

(Field Study) ดวยตนเอง การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสังเกตแบบไมเขารวม 

(Non-participant Observation) การเก็บรายละเอียดขอมูลมีวิธีการและขั้นตอนดังน้ี 
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   1) การสํารวจพื้นท่ี (Site Survey) เพื่อเก็บขอมูลดานกายภาพเบื้องตน 

ไดแกสภาพแวดลอมของบริเวณพื้นที่ศึกษา ปญหาและสถานการณที่เกิดขึ้น การเขาหากลุม

ประชากรและกลุมตัวอยางที่จะเปนตัวแทนของนักศึกษาในพื้นที่ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก เพื่อจะ

ไดสรางความคุนเคยในระหวางการเก็บขอมูลรวมทั้งการวางแผนเร่ืองการเก็บขอมูลและ

รายละเอียดของขอมูลที่ตองการ ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการไดรับขอมูลที่ถูกตองและตรงประเด็นมาก

ที่สุด ผูศึกษาใชเวลาในการเขาพื้นที่แตละสวนของคณะและสาขาวิชาตางๆ แลวนําขอมูลเบื้องตน

มาสรุปเพื่อการลําดับความสําคัญและการประเมินสถานการณ 

   2) การสังเกตแบบไมเขารวม (Non-participant Observation) ผูศึกษาใช

วิธีการสังเกตอยูวงนอกเพื่อทําการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

สถานการณตางๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของนักศึกษา และการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ประชากรนักศึกษาในพื้นที่ ผูศึกษาเฝาสังเกตในชวงเวลาปกติและในชวงเวลาวิกฤติไดแก วันที่

อากาศรอนและหนาวมาก ชวงการเกิดภาวะหมอกควัน และชวงอากาศแปรปรวน เพื่อจะได

ขอมูลที่มีความถูกตองและแมนยําประกอบการวิเคราะหขอมูล 

   3) การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางนักศึกษาที่ไดจากการสุมจํานวน 393 คน ซึ่งผูศึกษาไดใชวิธีการสุมอยางแบบงาย 

(Simple random sampling) ของนักศึกษาจาก 3 คณะและสาขาในสังกัดดวยการจับสลากเลือก

ตามสัดสวนของนักศึกษา กอนที่จะแจกแบบสอบถาม ผูศึกษาไดอธิบายชี้แจงวัตถุประสงคและ

ความจําเปนในการขอขอมูลใหแกกลุมตัวอยางนักศึกษาแตละหองเพื่อความเขาใจที่ตรงกับ

วัตถุประสงค เพื่อสอบถามถึงการรับรูขาวสาร ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พฤติกรรมในการ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ แนวทางและคําแนะนําในการแกปญหาภาวะโลกรอน ประเด็นของ

คําถามจะอยูในขอมูลเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา การคิดรูปแบบของแบบสอบถาม ผูศึกษาได

จัดพิมพเปนรูปเลมเอกสารขนาดเล็กเปนกระดาษขนาด A4 สเีหลอืงนวล (Green Read) พับคร่ึง

เย็บเลม งายในการอานและกรอกคําตอบ  ในระหวางกลุมตัวอยางกรอกขอมูลผูศึกษาใชเวลาใน

การสังเกตสภาพการณและพฤติกรรมของนักศึกษากลุมอ่ืนไปดวย แลวรอเก็บแบบสอบถาม จึงมี

โอกาสไดแบบสอบถามที่ครบตามจํานวนที่ตองการ 

  3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก

การเขารวมกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตําราเอกสารทางวิชาการที่มีการรวบรวมไวแลว 

วิทยานิพนธ ผลงานการวิจัย รายงานการคนควาวิจัยที่เกี่ยวของ จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ เชียงใหม และสื่อทางอิเล็กทรอนิคส

ระบบออนไลน  ขอมูลที่ไดจากเอกสารตํารา สวนใหญเปนทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
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สวนปญหาและผลกระทบเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจะไดจากสื่อทางอิเล็กทรอนิคสระบบออนไลนที่

มปีระเด็นใหมทนัสถานการณตลอดเวลา และเขาถงึไดสะดวกตลอดเวลา 

 

3.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                            ประชากรและกลุมตัวอยาง  (population & Sample) ที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภา คพายัพ เชียงใหม  ระดับปริญญาตรี ภาค

ปกติ โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากประชากรนักศึกษาที่มี

จํานวนแนนอน (Finite population) ทัง้หมดจํานวน 9998 คน จาก 3 คณะ และสาขาวิชาที่สังกัด

ไดแกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร (สรุปจํานวนนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 255 2) ไดกลุม

ตัวอยาง (Sample) จากการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับคาความเชื่อถือได

เทากับ .01 (วิเชียร เกตุสิงห,2534) ไดจํานวน 378 คน ทั้งนี้จากการศึกษาการจัดระบบการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยฯ มีการแบงกลุมนักศึกษาออกเปนหองเรียนตามสาขาวิชาในสังกัด

คณะน้ันๆ ดังน้ันเมื่อสุมตัวเลขออกมาจึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง (Sample) เพือ่ความ

เหมาะสมกับการเก็บขอมูลและปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เปน 393 คน แบงเปนเพศชาย 

176 คน เพศหญิง 217 คน คดิเปนสดัสวนรอยละ 44.8 และรอยละ 55.2  กลุมตัวอยางดังกลาวเปน

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 – 5 ซึ่งจะเปนผูใหขอมูลหลักในขั้นตอน

การเก็บขอมูลโดยมีรายละเอียดประชากรดังนี้ 

 

 
แผนภูมิ 12 จํานวนประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ 

จํานวนประชากรนักศึกษาทั้งหมด 

 

 

ประชากรนักศึกษาทั้งหมด

จํานวน 9998 คน       

ระดับปริญญาตรี 7178 คน 

คณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร             

จาํนวน     2493    คน 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร

จํานวน  3035   คน 

คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร

จํานวน  1650   คน 
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3.2.1 การสุมกลุมตัวอยาง  (Sampling) ผูวิจัยไดทําการ สาํรวจจํานวนนักศกึษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2-5 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ทั้ง 

3 คณะจํานวน 7178 คน (งานทะเบียน ธันวาคม 255 2) มาคิดเปนประชากร  (Population) ทั้งหมด

เพื่อเตรียมการสุมตัวอยาง (Sampling) เหตุผลที่เลือกใชนักศึกษาชั้นปที่ 2 – 5 เน่ืองจากมีเงื่อนไข

ของระยะเวลาที่นักศึกษาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยดานการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและ

วิชาชีพ ความเหมาะสมดานวุฒิภาวะ การมีประสบการณและความคุนเคยในสภาพแวดลอม การ

ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจาก การเกิดภาวะโลกรอนในดานตางๆ การไดรับขอมูล

ขาวสารจากสื่อตางๆ และการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ เกิดภาวะโลกรอนของมหาวิทยาลัย 

จากน้ันไดทําการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชจํานวนนักศึกษาขางตน ทําการคัดเลือกขนาด

กลุมตัวอยางโดย  การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยใชสูตรขอ ง Taro 

Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 สูตรที่ใชคือ 

 n   =                                 N                                                                                                                

                                                                                      1 + Ne

  ดังน้ัน    n   =                           7178                    =  378  คน 

                                                                          1+7178 (0.05)²      

การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรดังกลาว ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

378 คนแตเนื่องจากอาจมีผูตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณจึงไดกําหนดขนาดตัวอยาง

เพิ่มขึ้น เพื่อใหกลุมตัวอยางที่สุมมาเปนตัวแทนที่ดีของกลุมประชากร จากการคํานวณไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 378 คน 

3.2.2 การแบงกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จํานวน 7178 คน จาก 3 คณะวิชา ผูวิจัยตองการเก็บขอมูลของนักศึกษาแตละคณะตามสัดสวน

ประชากรจริงซึ่งนักศึกษามีจํานวนไมเทากัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเทียบสัดสวนของนักศึกษาทั้งหมด

แลวใชตัวเลขกลุมตัวอยางจากการคํานวณ คือ 378 คนออกมาเปนคารอยละ และไดคํานวณออกมา

เปนจํานวนของกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

2 

                                 เมื่อ        n   = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได   

                                            e   = คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่จะยอมรับได (0.05)² 

                                             N = ขนาดของประชากรจํานวน   =   7178    คน 
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ข้ันตอนท่ี 1  ติดตองานทะเบียน เพื่อทราบจํานวนนักศึกษาทั้ง 3 คณะแยกตาม

หลักสูตร ของแตละคณะวิชาแยกเปนชั้นป จํานวนหอง และจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  

      ข้ันตอนท่ี 2 ทําการเลือกกลุมตัวอยางตามขนาดตัวอยางที่คํานวณได ดังน้ี 

               - จํานวนนักศึกษาแยกตามคณะ หลักสูตรวิชา จํานวนหอง  

               - เทียบสัดสวนจํานวนนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

- กําหนดกลุมจํานวนประชากรแยกตามคณะ หลักสูตร ชั้นป  และ                  

หองเรียน โดยการเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรแตละคณะวิชา    

- เน่ืองจํานวนนักศึกษาแตละชั้นปและหองเรียน มีจํานวนนักศึกษา 

ประมาณ 22–35 คน ดังน้ันในแตละชั้นปจึงใชจํานวนหองในการเก็บขอมูลชั้นปละ 3 –4 หองเรียน

แยกตามหลักสูตรโดยวิธีการสุมตามสัดสวนของนักศึกษา  เพือ่จะไดขนาดตัวอยางตามกาํหนดโดย

จับสลากชั้นป ตามสาขาวิชา เมื่อไดชั้นปตาม ตาราง 6 แลวจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาว 

วิธีการการสุมกลุมตัวอยาง         

    1. หาสัดสวนนักศึกษาทั้ง 3 คณะวิชา เพื่อการกระจายขอมูล 

    2. จับสลากเลือกสาขาวิชา ตามคณะวิชาที่สังกัด  

    3. จับสลากเลือกระดับชั้นป  โดยกําหนดเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 

– ชั้นปที่ 5 เมื่อไดจับสลากกลุมตัวอยางไดครบแลว ทําการรวบรวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  

ปรากฏวาไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 393 คน เกินจากคาที่ไดคํานวณไวคือ 378 คน คิดเปนรอย

ละ 3.9 คอื 15 คน ผูวิจัยไมสามารถตัดเอาจํานวนนักศึกษาออกได เพราะตัวเลขที่ไดมา แยกเปน

คณะวิชา สาชาวิชา ชั้นป และหองเรียนไวแลว หากแยกจํานวนนักศึกษาออกไป อาจมีปญหาเร่ือง

การเก็บขอมูล เน่ืองจากผูวิจัยใชวิธีเก็บขอมูลเปนกลุมหองเรียน โดยมีรายละเอียดการจัดแบงกลุม

ตัวอยางดัง ตาราง 6 และ ตาราง 7 

ตาราง 6 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

คณะวิชา จํานวน           

ประชากรนักศึกษา 

จํานวน                

กลุมตัวอยาง 

วิศวกรรมศาสตร 3035 คน 148 คน 

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 2493 คน 134  คน 

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 1650 คน 111 คน 

รวมท้ังสิ้น    7178 คน 393  คน 
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แผนภูมิ 13 จํานวนกลุมตัวอยาง 

ตาราง 7 รายละเอียดการจัดแบงกลุมตัวอยาง 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ชั้นปท่ี จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

สาขา บธ.บ.การตลาด (4 ป) 2  26 

สาขา บธ.บ.การตลาด (4 ป) 3  28 

สาขา บธ.บ.การตลาด (4 ป) 4  23 

สาขา ศศ.บ.การทองเที่ยว (4ป) 2  57 

รวม    2493  คน 134  คน 

คณะวศิวกรรมศาสตร ชั้นป จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

 วศ.บ เคร่ืองกล (4ป) 2  22 

วศ.บ เคร่ืองกล (4ป) 3  26 

วศ.บ เคร่ืองกล (4ป) 4  23 

คณะวศิวกรรมศาสตร ชั้นป จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

คอบ.อุตสาหการ (2) ป 2  27 

อส.บ.เหมอืงแร (4ป) 3  29 

อส.บ.เหมอืงแร (4ป) 4  21 

รวม  3035 คน 148 คน                           

จํานวนกลุมตัวอยาง 

393 คน 

 

คณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปะศาสตร จํานวน 134     

คน 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร

จํานวน 148 คน 

 

และคณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร

จํานวน 111 คน 
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คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรม

ศาสตร  

ชั้นป จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

สาขา สถ.บ.สถาปตยกรรม (5ป) 2  32 

สาขา สถ.บ.สถาปตยกรรม (5ป) 3  25 

สาขา สถ.บ.สถาปตยกรรม (5ป) 4  25 

สาขา สถ.บ.สถาปตยกรรม (5ป) 5  29 

รวม  1650 คน 111 คน 

รวมท้ังสิ้น  7178 คน 393 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

 3.3.1 การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) รูปแบบของคําถามเปนชุดๆ  ที่ไดถูก

รวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑและเปนระบบ  เพื่อใชวัดสิ่งที่ตองการจะวัดจากกลุมตัวอยางหรือ

ประชากรเปาหมายใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงทั้งในอดีต ปจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  

แบบสอบถาม ประกอบดวยรายการคําถามที่สรา งอยางประณีต เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นหรือขอเท็จจริง โดยสงใหกลุมตัวอยางตามความสมัครใจ  การใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น การสรางคําถามเปนงานที่สําคัญ เพราะวาผู ศึกษาอาจไมมี

โอกาสไดพบปะกับผูตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายตางๆ ของขอคําถามที่ตองการเก็บ

รวบรวม   

ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามเปนหลักเพราะ เปนเคร่ืองมือวิจัยชนิดหน่ึงที่นิยมใช

กันมาก เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลสะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง  การเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถามสามารถทําไดดวยการสัมภาษณหรือใหผูตอบดวยตนเอง  

ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม      

 การสรางแบบสอบถามประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี   

 ข้ันท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะขอมูลที่จะวัด 

การศึกษาคุณลักษณะ อาจดูไดจาก วัตถุประสงคของการวิจัย  กรอบแนวความคิด

หรือสมมติฐานการวิจัย  จากน้ันจึงศึกษาคุณลักษณะ  หรือตัวแปรที่จะวัดใหเขาใจอยางละเอียดทั้ง

เชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ  

ข้ันท่ี 2 กําหนดประเภทของขอคําถาม     

 ขอคําถามในแบบสอบถามแบงเปน 2 ประเภท คือ 
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1) คําถามปลายเปด (Open Ended Question) เปนคําถามที่เปดโอกาสให

ผูตอบสามารถตอบไดอยางเต็มที่  ซึ่งคาดวานาจะไดคําตอบที่แนนอน สมบูรณ ตรงกับสภาพความ

เปนจริงไดมากกวาคําตอบที่จํากัดวงใหตอบ คําถามปลายเปดจะนิยมใชกันมากในกรณีที่ไม

สามารถคาดเดาไดลวงหนาวาคําตอบจะเปนอยางไร  หรือใชคําถามปลายเปดในกรณีที่ตองการได

คําตอบเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางคําถามปลายปด  แบบสอบถามแบบนี้มีขอเสียคือ มักจะ

ถามไดไมมากนัก การรวบรวมความคิดเห็นและการแปลผลมักจะมีความยุงยาก  สวนใหญจะเปน

สวนแสดงความคดิเห็น ขอเสนอแนะและตอบคาํถามนอกเหนือจากคําถามปลายปด 

2) คําถามปลายปด  (Close Ended Question) เปนคําถามที่มีแนวคําตอบ

ไวใหผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดไวเทาน้ัน  คําตอบที่ผูศึกษากาํหนดไวลวงหนามกัไดมา

จากการทดลองใชคําถามในลักษณะที่เปนคําถามปลายเปด  หรือการศึกษา กรอบแนวความคิด  

สมมติฐานการวิจัย  และนิยามเชิงปฏิบัติการ  คําถามปลายเปด มีวิธีการเขียนไดหลายๆ แบบ เชน 

แบบใหเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง แบบใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว แบบผูตอบ

จัดลําดับความสําคัญหรือแบบใหเลือกคําตอบหายคําตอบ 

ข้ันท่ี 3 การรางแบบสอบถาม      

  เมื่อทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และกําหนดประเภทของขอคําถามที่

จะมีอยูในแบบสอบถามเรียบรอยแลว  จึงลงมือเขียนขอคําถามใหครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือ

ประเด็นที่จะวัด  โดยเขียนตามโครงสรางของแบบสอบถามที่ไดกลาวไวแลว ในการสราง

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ       

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับโลกรอน  ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดและปลาย เปดแบงออกเปน  2 ระดับ คือ 

รับรู และ ไมรู โดยมคีะแนน 1 และ 0 คะแนน      

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรูการเกิดภาวะโลกรอน แบงออกเปน  5 ระดับของ

การแสดงความคิดเห็นคือ เห็นดวยมากทีส่ดุ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และไม

เห็นดวย โดยมคีะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนนตามลาํดับ โดยมรีายละเอียดดังน้ี                          

 เห็นดวยมากท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของ  ทานมาก

ที่สุด           

 เห็นดวย มาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของทานมาก

 เห็นดวยปานกลาง  หมายถึง  ทานไมแนใจในขอความหรือความรูสึกหรือความ   คดิเห็น

ของทาน         

 เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของทานนอย    
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 ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของทานนอย 

มากหรือไมเห็นดวย         

         สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการปรับตัวตอ การเกิดภาวะโลกรอน แบง

ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ทําเปนประจํา ทําเปนบางคร้ัง และไมเคยทําเลย  โดยมคีะแนน 3, 2 และ 1 

คะแนน  ตามลําดับ                 

             สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอน  เปน

แบบสอบถามขอมูลการรับรู แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ตอบไดมากกวา 1 ขอ ขอละ 1 

คะแนน  

  3.3.2 การสังเกต (Observation) คือ การเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางใสใจ และมี

ระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะหหรือหาความสัมพันธ ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืน (สุภางค จันทวานิช, 

2549) โดยการเลือกใช การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) โดยผูวิจัยเฝา

สังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปรวมในกิจกรรมที่ทําอยู  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปน

จริงที่สุด  

  ขอดี  ของการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

   - มักใชในการเร่ิมตนเก็บขอมูล ทําไดงาย    

   - ไมตองเสียเวลา ในการใหไดการยอมรับจากกลุมนักศึกษา เพราะมี

บทบาทเปนคนนอก ทําใหมีโอกาสเกิดอารมณรวมนอย     

   - เก็บขอมูลไดในระยะเวลาสั้น และสิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวาการ

สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)       

  ขอจํากัด ของการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

   - ถาผูสังเกตรูวาถูกสังเกต อาจทําใหไมแสดงพฤติกรรมที่เปนธรรมชาติ

ออกมา   

   - ขอมูลที่ได ไมละเอียดหรือสมบูรณเทาการสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) 

การหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

ในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดมีการดําเนินการเตรียมการเพื่อให

แบบสอบถามมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการการประเมินผล

และกา รแกไขปญหาของ นักศึกษา  ใชขอมูลที่ไดศึกษามาเปนกรอบแนวคิด เพื่อนํามาสราง

แบบสอบถาม  
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2) สรางแบบสอบถามที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด      

          3) สรางแบบสอบถามตามที่จัดสรางขึ้น เสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งแต

ละทานเปนผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมและการสรางแบบสอบถามตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ 

จากนั้นทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม      

       1) นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขขั้นตนแลว ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางจริงที่จะศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ

ของเคร่ืองมือ และปรับปรุงใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จากน้ันปรับปรุงโดยดูผลที่วิเคราะหจากการ

ทดลอง           

       2) ทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคํานวณคา Cronbach’s Alpha 

Coefficient ถามีคาเทากับหรือมากกวา 0.70 ถือวาแบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่นที่จะนําไปใชงาน

จริง           

       3) สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามจํานวน  แลวนําไปเก็บขอมูล จากกลุม

ตัวอยาง 

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง      

  - ผูวิจัยทําหนังสือผานความเห็นชอบจากกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม         

  - ทําการชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนของการศึกษาใหทราบ  

  - การศึกษาคร้ังนี้ข้ึนอยูกับความสมัครใจจะยินยอมเขารวมในการศึกษา หรือไมก็

ไดและขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับแตจะนํามาใชประโยชนทางการศึกษา

เทาน้ัน  

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถาม  และแบบ

สัมภาษณ โดยมีขั้นตอนดังน้ี        

  1) ทําหนังสือขออนุญาตทําการเก็บขอมูล  ถึงกองการศึกษา มหาวิทยาลัย ราช

มงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม เพื่อแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขออนุญาตเขาไปเกบ็

รวบรวม ขอมูลจากกลุมตัวอยางในแตละคณะและสาขาวิชา               

  2) ประสานการเก็บขอมูลกับคณะและสาขาวิชาตางๆ ทั้ง 3 คณะ  

  3) ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  และสังเกตการณในระหวางรอเก็บ
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  4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนเก็บจากกลุมตัวอยาง จากนั้นรวบรวม

และสรุปเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล         

  การวิเคราะหขอมู ลการศึกษาเร่ือง การรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิ

ภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ผูวิจัย

เลอืกใชสถิติเชิง ปริมาณกับแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร สวนเชิงคุณภาพไดจาก

ขอมูลการสังเกตประกอบในการสรุปและวิเคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดและปลายเปด  แบงออกเปน 2 

ระดับ คือ รับรู และ ไมรู วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution table) คารอยละ 

และหาคาเฉลี่ย           

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรูการเกิดภาวะโลกรอน เปนคําถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน  5 ระดับ คือเห็นดวยมากทีส่ดุ เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน

กลาง เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

คะแนน                                                 ความหมาย  

5           มีความเห็นดวยมากที่สุด  

4 เห็นดวยมาก 

3    เห็นดวยปานกลาง  

2                 เห็นดวยนอย  

1     ไมเห็นดวย 

นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใชเกณฑ

ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย                                                  ความหมาย 

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00                                แสดงวามีความเห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41 -4.20                                 แสดงวาเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40                                แสดงวาเห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60                                แสดงวาเห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80                                 แสดงวาไมดวย 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน เปน

คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ทําเปนประจํา ทํา

เปนบางคร้ัง และไมเคยทําเลย  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution table) 

และคารอยละ (Percentage) โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

คะแนน                                                     ความหมาย 

3       มีความต้ังใจทํา 

         2                เฉยๆ ทําเปนบางคร้ัง 

1                    ไมสนใจไมเคยทําเลย 

นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใชเกณฑดังน้ี 

  คาเฉลี่ย                                                      ความหมาย 

คาเฉลี่ย 3.50 - 5.00                                    แสดงวามีความต้ังใจทํา 

คาเฉลี่ย 2.00 -3 .49                                    แสดงวาเฉยๆ ทําเปนบางคร้ัง 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.99                                    ไมสนใจไมเคยทําเลย 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลก

รอน เปนแบบสอบถามขอมูลการรับรู แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ  วิเคราะหโดยการแจก

แจงความถี่ (Frequency distribution table) และคารอยละ (Percentage)  
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